
PÖYTÄKIRJA  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuk-
sen suomalaisen viittomakielen lautakunnan 16. ko-
kouksesta 4.12.2000. Viitottu pöytäkirja on käännetty
tästä suomenkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun
pöytäkirjan viittoi Päivi Johansson.

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 16. KOKOUS 4.12.2000

Aika maanantai 4.12.2000 kello 10.20–13.30
Paikka Kuurojen Liiton pieni neuvotteluhuone A3.43

Läsnä
jäsenet Pirkko Johansson

Harry Malmelin
Päivi Rainò puheenjohtaja
Leena Savolainen sihteeri
Esa Toom

vieraat Anja Malm Kuurojen Liitto ry

Poissa Terhi Rissanen
Markku Jokinen

1. § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätäntävaltaiseksi.

3. § Kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. § Ilmoitusasiat.

Ilmoitusasioita ei ollut.



5. § Lautakunnan edellisen kokouksen (27.11.2000) pöytäkirjan tarkistus.

Lautakunnan edellisen kokouksen (27.11.2000) viittomakielistä ja
suomenkielistä pöytäkirjaa ei voitu tarkistaa, koska niitä ei oltu ehditty laatia.
Pöytäkirjat tarkistetaan seuraavassa kokouksessa.

6. §  Kymmenen käskyn käännösehdotus.

Viittomakielisen kirkkokäsikirjan käännöstyöryhmän laatiman kymmenen
käskyn käännöksessä (ks.    videoliite 1   ) käytetty viittomisto on lautakunnan
mielestä pääosin hyvin toimivaa ja tyylillisesti sopivaa. Jotkin viittomat olivat
lautakunnalle kuitenkin vieraampia, ja joissakin kohdissa viittomisrytmi ja
erityisesti lauserakenne tuntuivat vaikeuttavan ymmärtämistä.

Lautakunnan käännösehdotukset löytyvät    videoliitteestä 2    ja kommentit sekä
glossatut käännösehdotukset   tekstiliitteestä 1   .

7. § Tutkimuskeskuksen kielilautakuntien yhteiskokous 4.12.00.

Tutkimuskeskuksen kielilautakuntien yhteiskokouksesta 4.12. ei ehditty
keskustella. Leena Savolainen jakoi kuitenkin kokouksen ohjelman ja
alustustekstin, jonka pohjalta Markku Jokinen kertoo kokouksessa
lautakuntamme toiminnasta (ks.   tekstiliite 2   ).

8. § Muut esille tulevat asiat.

Muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

9. § Seuraava kokous.

Kevätkauden kokousten ajankohdista päätettiin jo edellisessä kokouksessa,
joten nyt ei sovittu uusista kokouksista.

10. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.30.

Vakuudeksi

Päivi Rainò Leena Savolainen
varapuheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1    / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 16. kokous 4.12.00 / 6. § Kymmenen
käskyn käännösehdotus.

Lautakunta käsitteli kokouksessaan viittomakielisen kirkkokäsikirjan käännöstyöryhmän
ehdotusta kymmenen käskyn käännökseksi. Tähän liitteeseen on kirjattu lautakunnan
kommentit ja omat käännösehdotukset glossattuina. Suomenkielinen kymmenen käskyä on
merkitty tekstiin lihavoituna.

Kymmenen käskyä

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.

lautakunnan ehdotus:  
JUMALA SANOA

MINÄ HERRA / SINÄ OMA JUMALA

MUU EPÄJUMALAx3 ÄLÄ

kommentit:  
- Lautakunta ehdottaa, että ensimmäisen käskyn alussa viitottaisiin
JUMALA SANOA. Tämä selventäisi sitä, että kaikki käskyt ovat
nimenomaan Jumalan itsensä puhumia.
- Lautakunta piti neutraalitilassa viitottua viittomaa JUMALA sen
verran vakiintumattomana, että ehdottaa käytettävän ainoastaan
viittomaa EPÄJUMALA, eikä siis JUMALAx3 PALVOAx3
(PALVOA on muodoltaan sama viittoma kuin EPÄJUMALA).

2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.

lautakunnan ehdotus:  
HERRA / SINÄ OMA JUMALA

VIITTOA PUHUA VÄÄRIN ÄLÄ

kommentit:  
- Lautakunnassa pidettiin ongelmallisena käsitteen "nimi"
käyttämistä viittomakielisessä käännöksessä, koska "nimi"
viittomakielessä helposti yhdistetään vain puhutun kielen nimiin.
Tältä pohjalta lautakunta muotoili yllä olevan ehdotuksen.

3. Pyhitä lepopäivä.

lautakunnan ehdotus:  
MUISTA kehotuspartikkeli

Ä Ä Ä



kommentit:  
- Käännöstyöryhmän ehdotuksessa lauseen käskymuotoisuus ei
tullut lautakunnan mielestä selkeästi ilmaistuksi, siksi lautakunta
ehdottaa muotoa "MUISTA kehotuspartikkeli" (kehotuspartikkeli
on muodoltaan seuraava: käsimuotona nyrkistä ojennettu etusormi,
sormen suunta ylöspäin ja kämmenen suunta vasemmalle, lyhyt
liike eteen)
- Lautakunnassa pohdittiin myös, mitä käsite "lepopäivä"
tarkoittaa, ja lopulta päädyttiin ehdottamaan yksinkertaisesti
muotoa "PYHÄ PÄIVÄ". Tosin lautakunta kaipasi tämän
ehdotuksensa pohjaksi syvällisempää tietoa kolmannen käskyn
merkityksestä.

4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

lautakunnan ehdotus:  
OMA ISÄ ÄITI

KUNNIOITTAA (viittoma KUNNIOITTAA viitotaan hieman
vasemmalle paikantaen)

kommentit:  
- Käännöstyöryhmän ehdotuksessa jää epäselväksi, kuka
kunnioittaa ja ketä. Viittoman KUNNIOITTAA paikantaminen
vasemmalle tekee lauserakenteesta selkeämmän.

5. Älä tapa.

lautakunnan ehdotus:

kulmakarvat kohotettuina
TAPPAA     / ÄLÄ

kommentit:  
- Lautakunnan mielestä lauserakennetta selkeyttäisi viittoman
TAPPAA topikaalistaminen, eli viittoman TAPPAA aikana
kulmakarvat ovat kohotettuina.

6. Älä tee aviorikosta.

lautakunnan ehdotus  

kulmakarvat kohotettuina
OLLA-NAIMISISSA     USKOTONx2 / ÄLÄ



- Lautakunnan mielestä käännöstyöryhmän ehdotuksessaan
käyttämällä viittomalla PETTÄÄ on merkityssävy 'käyttää
hyväkseen, tehdä pahaa, haluta pahaa', jota ei lautakunnan
ehdottamalla viittomalla USKOTON ole. Lautakunta ei myöskään
pitänyt viittomaa USKOTON liian arkisena uskonnollisessa
tekstissä käytettäväksi.

7. Älä varasta.

lautakunnan ehdotus:  
VARASTAAx2 ÄLÄ

kommentit:  
- Lautakunnan ehdotuksessaan käyttämä viittoma VARASTAA
sopii lautakunnan mielestä paremmin tähän käskyyn, sillä
käännöstyöryhmän ehdotuksessaan käyttämä viittoma
VARASTAA on lautakunnan mielestä perusmerkitykseltään
enemmän 'rikos; ryöstää' kuin 'varastaa'.

8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.

lautakunnan ehdotus:  
SINÄ HENKILÖx2 VALEHDELLA ÄLÄ

(viittoma HENKILÖx2 paikannetaan hieman vasemmalle;
HENKILÖ-viittomat viitotaan rinnakkain, ei päällekkäin)

kommentit:  
- Viittoman LÄHIMMÄINEN ja käsitteen "lähimmäinen" merkitys
(se, että lähimmäisellä tarkoitetaan ketä tahansa ihmistä
maailmassa) ei ollut selvä kaikille lautakunnan jäsenille. Siksi
lautakunta ehdottaakin pelkän viittoman HENKILÖ käyttämistä
monikkomuotoisena viittaamaan suomenkielisessä tekstissä
käytettyyn "lähimmäiseen".
- Myös viittoma HÄNTÄ/HÄNESTÄx2 (objektimuoto käsitteestä
"hän") oli lautakunnalle vieras. Lautakunnan käännösehdotuksessa
valehtelemisen kohde ilmaistaan lauserakenteen avulla, eli
viittomajärjestyksellä ja paikantamisella.

9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.

lautakunnan ehdotus:  
HENKILÖx2 OMA TAVARA OMAISUUS

HALUTA AHNEHTIA / ÄLÄ

kommentit:  
viittoma LÄHIMMÄINEN: ks 8 käskyyn liittyvät kommentit



- Lautakunta koki viittoman HIMOITA turhan voimakkaaksi
ilmaisuksi ja ehdottaa sen tilalle viittomaa HALUTA.

10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä
mitään, mikä hänelle kuuluu.

10. käskyä ei ehditty käsitellä loppuun asti. Seuraavassa on
kuitenkin yhteenveto käydystä keskustelusta:

- Viittomakielisen käännöksen perusrakenne voisi olla sama kuin
9. käskyn käännöksen.
- 9. ja 10. käskyn välinen ero ei ehkä yleensäkään ole ihmisille
kovin selvä. Lautakunnassa ei kuitenkaan ehditty kovinkaan
syvällisesti keskustella, kuinka aineellinen (9. käsky) ja ei-
aineellinen ( 10. käsky) omaisuus viittomakielisessä käännöksessä
parhaiten erottuisivat.



Tekstiliite 2    / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 16. kokous 4.12.00 / 7. §
Tutkimuskeskuksen kielilautakuntien yhteiskokous 4.12.00.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielilautakuntien yhteiskokous

Aika 4.12.2000 klo 14.00 - 16.30

Paikka Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki, 5. kerros / auditorio

Kokouksessa on tarkoitus keskustella kielenhuollosta ja lautakuntien roolista ja tehtävistä
sekä pyrkiä ymmärtämään kielenhuollon moninaisuutta.

Ohjelma

14.00 - 14.20 Professori Pirkko Nuolijärvi avaa tilaisuuden ja esittelee tekeillä
olevaa kielilakiuudistusta

14.20 - 15.10 Lautakuntien puheenvuorot. Kunkin lautakunnan edustajalla on
käytössään noin 10 minuuttia. Pyydetään esittelemään toiminnan
tavoitteita, tulevaisuudennäkymiä ja työn keskeisiä sisältöjä.

15.10 - 16.00 Keskustelua.

16.00 Keskustelu kaksikielisten alueiden paikannimistön huollosta.
Samuli Aikio, Sirkka Paikkala ja Peter Slotte alustavat.

16.30 Tilaisuus päättyy.

Suomalaisen viittomakielen lautakunnan toimintaa esittelevä alustus pidettäväksi
Kotuksen kielilautakuntien yhteiskokouksessa 4.12.00

Toiminnan tavoitteet  

1) käydä periaatekeskusteluja lautakunnan toiminnasta sekä etsiä ja luoda kieliaineiston
käsittelytapoja
2) luoda suomalaisen viittomakielen yleiskielen määritelmä

- intuitiivisesti olemassa, mutta määrittelemättä
- pohjautuu alueellisiin, yksilöllisiin, ikään, koulutukseen ja viittomistilanteisiin
liittyviin kielen muotoihin
- miksi suomalaisen viittomakielen yleiskieltä tarvitaan? mm.

- julkisissa esiintymisissä
- koulutuksen kielenä
- viitomakielen opetuksessa
- kieliyhteisön yhdistäjänä

3) tehdä kielenkäyttöä koskevia periaatteellisia ja yleisluonteisia suosituksia



4) tiedottaa julkisesti suosituksista ja toiminnastaan
5) kasvattaa kielitietoutta viittomakielestä
6) antaa suomalaista viittomakieltä koskevia lausuntoja ja osallistua siitä käytävään
keskusteluun
7) seurata ja tukea viittomakielen tutkimus- ja kehittämistyötä Suomessa

Työn keskeiset sisällöt  

Lautakunnan toiminnan ensimmäisinä vuosina käsiteltiin lähinnä vain viittomistoon liittyviä
aiheita. Viimeisimmissä kokouksissa on ollut esillä myös esim. lauserakenteeseen ja
tyyliarvoihin liittyviä aiheita.

Esimerkkejä käsitellyistä aiheista:
1) laajat periaatekeskustelut siitä, kuinka lautakunnan tulisi työskennellä (sisältäen mm.
pohdintaa suomalaisen viittomakielen käyttäjistä, kielellinen variaatio, kuulevien/kuurojen
käyttämä kieli, yleiskielen määritelmä jne.)
2) keskustelut uudisviittomien muodostustavoista
3) keskustelut lautakunnan viitotuissa pöytäkirjoissa käytettävästä kielestä (-> jonkin verran
myös suosituksia) ja yleensäkin rinnakkaisten pöytäkirjojen toteuttamisesta (toinen
viittomakielellä ja toinen suomeksi)
4) sivistyssanojen ja erikoisalojen termien asema Suomalaisen viittomakielen
perussanakirjassa (1998)
5) homonymia ja polysemia suomalaisessa viittomakielessä
6) nimien ja niihin rinnastettavien käsitteiden viittominen -> viittomanimet, sormittaminen
jne.
7) kirkkokäsikirjan käännökset (Isä meidän -rukous, Herran siunaus, kastekäsky,
uskontunnustus, kymmenen käskyä)
8) käsipuhelin, kännykkä
9) euro ja sentti

Tulevaisuuden näkymiä   

1) uudisviittomaohjeiston laatiminen yhteistyössä lautakunnan ulkopuolisen tutkijan kanssa

2) suomalaisen viittomakielen yleiskielen määrittäminen

3) viittomakielisten uutisten toimituksesta tulevat selvityspyynnöt

4) tiedotus tehokkaammaksi (Kotuksen kotisivut, kuurojen Liiton videotiedote, Kuurojen
Lehti jne.)

Ongelmat  

- Perusongelma muodostuu tietenkin siitä, että huollon kohteena on elävä ihmiskieli, jota
käytetään kaikilla elämänalueilla. Kuitenkin sitä tutkii vain pieni joukko ihmisiä, joka
yrittää täyttää kielenkäyttäjien tarpeet.
- esim. suomalaisen viittomakielen kielioppia ei ole kirjoitettu



- Kotuksessa tehtävään kielenhuoltoon käytettävät henkilöresurssit: 4-6 kokousta vuosittain,
sihteerin työt noin 2 htkk

Yhteistyötahot   (siis jo nykyäänkin ainakin jossain määrin)

- Yleisradion viittomakieliset uutiset
- Kuurojen Liiton tutkimus- ja sanakirjatyö
- Kirkkokäsikirjan käännöstyöryhmä (Kirkkohallitus)
- muut kieliaineistoa tuottavat tahot (esim. kuurojenkoulut, viittomakielentulkkien
kouluttajat)
- Jyväskylän ja Turun yliopisto (viittomakielen perus- ja aineopinnot)


