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1. § Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.55. Kokousta ennen lautakunta oli tutustunut
Yleisradion viittomakielisten uutisten toimitustyöhön.

2. § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. § Kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. § Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi kolme kirjaa sekä yksi DVD- ja yksi videojulkaisu (ks. teksti-
liite 1).



b) Viittomakieliset uutiset on saanut tänä syksynä omat kotisivut Yleisradion kotisi-
vuille. Uusilla sivuilla esitellään mm. uutisten toimituskunta ja annetaan taustoja päi-
vän uutisille. Sivuilla voi myös käydä katsomassa viimeisimmät viittomakieliset uu-
tiset.

c) Harry Malmelin kertoi, että Kuurojen Liiton videotiedotteissa käytettävälle viitto-
makielelle on jo jonkin aikaa tehty kielenhuoltoa. Sihteeri selvittää lautakunnalle tie-
doksi, kuinka kielenhuolto käytännössä on toteutettu.

d) Ajalla 26.2.01–9.1.02 lautakunnan sihteerinä toiminut Karin Hoyer on kirjoittanut
lautakunnan pyynnöstä Kotuksen johtajalle, Pirkko Nuolijärvelle osoitetun kuvauk-
sen kokemuksistaan sihteerinä (ks. tekstiliite 2). Kuvauksen tavoitteena on osoittaa,
että toista viittomakielen tutkijan vakanssia tarvittaisiin kipeästi. Yhden työntekijän
on hyvin vaikea ehtiä tehdä sekä viittomakielen huoltoa että tutkimusta.

e) Suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimushankkeessa (1998-2002) valmistunut
julkaisu Se vårt språk! – Näe kielemme! julkistettiin toukokuussa 2002 eduskuntata-
lon auditoriossa pidetyssä seminaarissa. Seminaarin järjestivät Kuurojen Liitto ja
Ruotsalainen eduskuntaryhmä. Siellä keskusteltiin ja pidettiin esitelmiä suomenruot-
salaisten kuurojen historiasta ja nykytilanteesta.

5. § Lautakunnan kahden edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistus.

Lautakunnan kahden edellisen kokouksen (24.11.2001 ja 18.10.2002) viitotut ja
suomenkieliset pöytäkirjat hyväksyttiin muutoksitta.

Viitottujen pöytäkirjojen muuttuneesta tuottamistavasta keskusteltiin. Lautakunnan
alkutaipaleillahan puheenjohtaja teki sihteerin avustamana viittomakielisen pöytä-
kirjan, jonka sihteeri sitten käänsi suomen kielelle. Kun viittojaksi myöhemmin otet-
tiin lautakunnan ulkopuolinen henkilö, siirryttiin päinvastaiseen käytäntöön: sihteeri
laatii suomenkielisen pöytäkirjan, jonka pöytäkirjan viittoja kääntää suomalaiselle
viittomakielelle.

Päivi Mäntylän tekemiin viittomakielisiin pöytäkirjoihin ollaan oltu kovin tyytyväi-
siä. Sovittiin kuitenkin, että kokeillaan käytäntöä, jossa pöytäkirjojen viittoja saa
käyttöönsä suomenkielisen pöytäkirjan ohella myös kokouksessa tehdyt videomuis-
tiinpanot. Näin hänellä on mahdollisuus paremmin ymmärtää pöytäkirjaan kirjattuja
asioita ja mahdollisuus myös hyödyntää omassa käännöksessään muistiinpanoissa
käytettyjä kielellisiä ratkaisuja.

6. §  Yleisradion "maiden ja kaupunkien viittomavastineiden keruuhanke".

Mikaela Tillander kertoi Yleisradion viittomakielisten uutisten toimituksen kerää-
mästä maiden ja kaupunkien viittomistosta. Keruu on aloitettu, jotta paikannimien



viittomavastineiden käyttöä uutisissa voitaisiin yhtenäistää, ja jotta harvemmin käy-
tetyt nimet olisi aina mahdollista tarkistaa jostakin. Tällä hetkellä vastineet on talle-
tettu videolle, mutta tulevaisuudessa on tarkoitus tehdä tietokoneelle tietokanta, jossa
yksittäiset viittomavastineet olisivat helposti saatavilla.

Viittomakieliset uutiset on pitänyt perusperiaatteenaan sitä, että kaikki uutistenviit-
tojat käyttäisivät tietystä maasta tai kaupungista aina samaa viittomavastinetta. Aina
aika ajoin täytyy kuitenkin harkita uudelleen, mitä viittomia uutisissa käytetään, sillä
suomalaisen viittomakielen käyttäjät näyttävät omaksuvan muista viittomakielistä
paikannimien viittomavastineita myös sellaisille maille ja kaupungeille, joilla jo en-
nestään on viittomavastine (ks. myös kohta 6.4).

Mikaela Tillander kertoi, että osa katsojista on sanonut pitävänsä siitä, että samaan
maahan tai kaupunkiin viitataan kahdella eri viittomalla. Osa katsojista on kuitenkin
toivonut selkeän yhtenäistä linjaa: viittomakielisissä uutisissa kullakin paikannimellä
olisi vain yksi viittomavastine, jota kaikki uutistenviittojat käyttäisivät.

Mikaela Tillander ja Thomas Sandholm olivat viittoneet lautakuntaa varten videolle
kaikki viittomakielisissä uutisissa tähän mennessä käytetyt maanosien, maiden ja
kaupunkien viittomavastineet (yhteensä 352 viittomaa). He toivoivat lautakunnan
käyvän läpi viittomien listaa ja kommentoivan, jos jokin viittoma tuntuu jollakin ta-
paa oudolta tai muuten kyseenalaiselta.

Kokouksessa ehdittiin käydä läpi listan 63 ensimmäistä paikannimeä (ks. videoliite
1). Niihin liittyvät kysymykset ja kommentit löytyvät tekstiliitteestä 3 ja videoliit-
teestä 2. Viittomavastineista keskustellessaan lautakunta pohti samalla laajemminkin,
millaisia näkökohtia tulisi ottaa huomioon, kun tehdään suosituksia yleiskielessä
käytettävistä paikannimien viittomavastineista. Seuraavassa on yhteenveto (kohdat
6.1–6.5) kokouksessa käydystä vilkkaasta ja intensiivisestä keskustelusta.

6.1
Päivi Rainò sanoi aikovansa teettää Humanistisen ammattikorkeakoulun viittoma-
kielentulkkien koulutusohjelman ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla pieniä pai-
kannimien viittomavastineiden nimestystehtäviä. Lisäksi hän lupasi järjestää toisen
vuosikurssin opiskelijoiden kanssa Yleisradion paikannimiviittomiston koekatselun.
Markku Jokinen lupasi järjestää vastaavan koekatselun myös Jyväskylässä.

6.2 Paikannimien sormittamisesta
Näyttää siltä, että suomalaisessa viittomakielessä vältetään paikannimen sormitta-
mista, ja sen sijaan nimelle pyritään aina löytämään viittomavastine. Ulkomaisen
paikannimen ollessa kyseessä viittomavastine nykyään usein lainataan jostakin toi-
sesta viittomakielestä. Pelkkää nimen sormitusta käytetään vain, jos paikannimelle ei
todellakaan ole löydettävissä viittomavastinetta. Toisaalta jos nimen viittomavastine
on uusi tai harvoin käytetty, sormittamista käytetään viittomavastineen yhteydessä
ymmärrystä tukemassa. Tämä tueksi sormittaminen voidaan jättää pois, kun arvioi-
daan, että vastaanottaja jo tuntee nimen viittomavastineen.



Kokouksessa todettiin, että on mahdotonta määrittää, kuinka monta kertaa jonkin ni-
men pitäisi esimerkiksi viittomakielisissä uutisissa esiintyä, jotta tueksi sormittami-
sen voisi jättää pois. Asia pitää päättää tilannekohtaisesti, sillä siihen vaikuttavat mm.
nimen tuttuus suomalaisessa yhteiskunnassa ja se, kuinka taajaan nimi ja sen viitto-
mavastine tulevat esille (esim. joka päivä kuukauden ajan vai selvästi harvemmin).

6.3 Poliittisesti korrektit viittomat
Keskusteluissa nousi esille kysymys "pitäisikö paikannimiviittomiston olla poliitti-
sesti korrektia?". Kielenkäyttöön liittyvällä poliittisella korrektiudellahan tarkoite-
taan sitä, että pyritään välttämään ilmauksia, joiden mielletään olevan kohdettaan
loukkaavia. Poliittinen korrektius kytkeytyy usein siihen, kuinka tietty yhteisö (ta-
vallisesti enemmistö) suhtautuu yhteisön ulkopuolisiin ihmisiin (jotka usein kuuluvat
vähemmistöön). Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei ole poliittisesti korrektia käyttää sa-
noja negro ja black, vaan niiden asemesta olisi parempi sanoa African-American.
Samoin kuurot yleensä toivovat, että heihin viitattaisiin, ei termillä kuuromykkä, vaan
termillä kuuro tai nykyään myös termillä viittomakielinen.

Lautakunta palaa tähän asiaan vielä myöhemmin, mutta nyt vain kommentoitiin, että
voi mm. olla vaikea tarkistaa, milloin jokin paikannimi todella on kyseessä olevan
maan (tai jopa maanosan) viittomakielisten mielestä loukkaava. Kuinka monen ja
keiden mielipidettä tällaisessa asiassa pitäisi kuulla?

6.4
Kokouksessa esille tulleiden seikkojen perusteella tehtiin seuraavanlainen luokittelu
ulkomaisten paikannimien viittomavastineista suomalaisessa viittomakielessä:

a) Suomalaisen viittomakielen kotoperäiset paikannimet.

b) Sellaisen paikannimen lainaaminen, jota käytetään monessa viittomakielessä,
mutta joka ei ole käytössä sen maan viittomakielessä, jossa paikka sijaitsee. Näitä
kutsutaan joskus myös kansainvälisiksi viittomiksi. Esimerkkeinä voisi mainita Por-
tugalin viittomavastineen ("profiili") ja Irlannin viittomavastineet (viittoma, jossa
paikkana on rintakehä ja tätä neutraalimpi viittoma, joka kuvaa harpun soittoa). Mo-
lempien maiden viittomakielissä on omalle maalle edellä kuvatuista täysin poikkea-
vat viittomavastineet. Kaikkien mainittujen viittomien muodot näkyvät viittomakieli-
sessä pöytäkirjassa.

c) Suora laina (sitaattilaina) sen maan viittomakielestä, jossa paikka sijaitsee. Esi-
merkkinä voisi mainita Albanian ja sen pääkaupungin Tiranan viittomavastineet
suomalaisessa viittomakielessä.

d) Suomalaiseen viittomakieleen sopeutettu laina (erikoislaina) sen maan viittoma-
kielestä, jossa paikka sijaitsee. Esimerkkinä otettiin esille Reykjavikin viittomavasti-
ne. Islantilaisessa viittomakielessä viittoman muoto on seuraava: kämmen alaspäin
oleva R-käsimuotoinen käsi tekee ympyräliikkeen kämmen ylöspäin olevan ei-



dominoivan käden yllä. Lautakunnan mielestä suomalaiseen viittomakieleen sopii pa-
remmin muoto, jossa dominoivan käden sormet suuntautuvat ei-dominoivan käden
kämmentä kohti ja käsi tekee ympyräliikkeen rannenivelestä pyörittäen. Tällainen
lainaviittoman sopeuttaminen suomalaiseen viittomakieleen on suoraan verrattavissa
vastaavaan ilmiöön suomen kielen puolella: suomen kielelle oudot äänteet voidaan
korvata niitä lähinnä vastaavilla suomen kielen äänteillä.

6.5 Kielikontaktien vaikutuksesta suomalaiseen viittomakieleen
Kuurot kokevat usein vahvaa, yli kieli- ja maan rajojen ulottuvaa yhteisyyttä. Tämä
on ehkä osaltaan vaikuttamassa siihen, että osallistuttuaan kansainvälisiin tilaisuuk-
siin suomalaiset kuurot tuovat järjestäjämaan viittomakielen sikäläisten paikkojen
nimiä suomalaiseen viittomakieleen.

Esimerkkinä tällaisesta prosessista voisi mainita Australian viittomavastineet. Kun
Kuurojen maailmankongressi järjestettiin Australiassa vuonna 1999, alkoi australia-
laisen viittomakielen vastine Australialle levitä suomalaiseen viittomakieleen. Tällä
hetkellä näyttää siltä, että se alkaa osin myös syrjäyttää kahta vanhempaa käytössä
olevaa viittomaa (viittomat näkyvät viitotussa pöytäkirjassa).

Viittomakieliset uutiset esittikin kysymyksen, pitäisikö käyttöön valita yksi näistä
kolmesta viittomasta vai voisiko esimerkiksi käyttää niistä kahta? Lautakunta ei
osannut suoralta kädeltä vastata tähän kysymykseen, vaan haluaa vielä miettiä asiaa.

Usein kun tietyllä nimellä on useampia viittomavastineita, näiden käyttö on sidoksis-
sa käyttäjänsä murretaustaan, ikään ja muihin vastaaviin seikkoihin. Jos useammista
viittomavastineista tiedetään, että niistä jokin on muita yleisemmässä käytössä, lauta-
kunnan mielestä kyseinen viittoma voidaan valita viittomakielisten uutisten käyttöön.
Jos yleisimmän viittomavastineen selvittäminen kuitenkin on vaikeaa, asia on moni-
tahoisempi, eikä lautakunnalla ollut antaa tällaisen tilanteen ratkaisemiseen mitään
yleisohjetta.

Päätös 1:
Päätettiin järjestää yksi lautakunnan kokous, johon kutsuttaisiin sekä kielikontaktien
että nimistöntutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan lautakunnan kanssa suoma-
laisen viittomakielen paikannimistöön liittyvistä ilmiöistä.

Päätös 2:
Seuraavassa kokouksessa pyritään käymään läpi Yleisradion keräämät suomalaisen
viittomakielen paikannimet kertaalleen loppuun asti. Tämän jälkeen käsitellään vielä
yhdessä kokouksessa koko aineistoa siten, että lautakunnan ajatuksia verrataan niihin
mielipiteisiin, jotka on saatu Helsingissä ja Jyväskylässä järjestetyissä koekatseluissa.

7. §  Kauniaisten kaupungin viittomavastineet.



Espoon viittomakieliset ry on pyytänyt lautakuntaa selvittämään, kumpi olisi parempi
viittoma Kauniaisten kaupungin viittomavastineeksi, suomenkieliseen nimeen poh-
jautuva viittoma KAUNIS huuliolla [kauniainen] vai ruotsinkieliseen nimeen poh-
jautuva viittoma KUUSI-KUKKULA huuliolla [grankulla].

Päätös 3:
Lautakunta ei näe mitään erityistä syytä, miksei molempia viittomia voisi jatkossakin
käyttää. Lautakunnan käsityksen mukaan näillä viittomilla on jonkin verran eriyty-
neet käyttönsä: he, joiden puhuttu kieli on suomen kieli, käyttävät enemmän viitto-
maa KAUNIS ja he, joiden puhuttu kieli on ruotsin kieli, käyttävät enemmän viitto-
maa KUUSI-KUKKULA.

8. §  Erikoistermien viittomavastineet viittomakielisissä uutisissa.

Tämän kohdan käsittely siirrettiin myöhemmän kokouksen aiheeksi.

9. §  Muut esille tulevat asiat.

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

10.§  Seuraava kokous.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi ehdotettiin tammikuun toista viikkoa. Sihteeri sel-
vittää kaikille sopivan kokousajankohdan.

11. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. Kokouksen jälkeen osa lautakunnan jäse-
nistä meni vielä seuraamaan viittomakielisten uutisten suoraa lähetystä.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 21. kokous 18.11.2002 / 4. § Ilmoitusasiat,
kohta a)

artikkelit:

Hihnala, Marja ja Elina Lehtomäki 2001. Meidän arkipäivämme. Harjoitusideoita ja mate-
riaalia viittomakielen opetukseen 1. Lauttapaino Oy: Huittinen.

Hihnala, Marja ja Elina Lehtomäki 2002. Meidän arkipäivämme. Harjoitusideoita ja mate-
riaalia viittomakielen opetukseen 2. Lauttapaino Oy: Huittinen.

Takala, Marjatta ja Elina Lehtomäki (toim) 2002. Kieli, kuulo ja oppiminen. Tammer-Paino
Oy: Tampere.

muut:

Rölli ja Metsänhenki. DVD. Prosign Oy, 2002.

Rölli ja Metsänhenki. VHS-video. Prosign Oy, 2002.



Tekstiliite 2 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 21. kokous 18.11.2002 / 4. § Ilmoitusasiat,
kohta c)

Finlands Dövas Förbund rf 14.5.2002
Teckenspråksforskare Karin Hoyer
Pb 57
00401 HELSINGFORS
tfn (09) 5803461

Forskningscentralen för de inhemska språken
Direktör Pirkko Nuolijärvi
Sörnäs strandväg 25
00500 HELSINGFORS

Moderskapsvikariatet som teckenspråksforskare vid Forskningscentralen för de inhemska
språken 26.2.2001–9.1.2002

På sitt 19. möte den 24.11.2001 bad nämnden för finländskt teckenspråk mig, Karin Hoyer, skriva
ner mina erfarenheter och upplevelser från tiden 26.2.2001–9.1.2002 då jag vikarierade för teckens-
pråksforskare Leena Savolainen vid Forskningscentralen för de inhemska språken. Under en så re-
lativt kort tid hinner man inte sätta sig in i alla arbetsuppgifter på djupet, men tiden räcker bra till
för att man skall kunna bilda sig en uppfattning om vilka arbetsuppgifter teckenspråksforskarbefatt-
ningen innehåller.

I beskrivningen av befattningens arbetsuppgifter poängteras två delområden, forskning och språk-
vård:

TEHTÄVÄNKUVAUS

Osasto ja hanke, jossa tehtävä on:  Tutkimusosasto, Suomalaisen viittomakielen tutkimus ja huolto

---
2. Mikä on tehtävän päätarkoitus hankkeen, osaston ja koko tutkimuskeskuksen kannalta?

Tehtävään kuuluu osallistuminen useisiin hankkeisiin, jotka ovat yhteishankkeita Kuurojen Lii-
ton kanssa. Lisäksi tutkija toimii viittomakielen lautakunnan sihteerinä ja kantaa päävastuun
lautakunnan toiminnasta. Tutkimusosastossa tehtävä on verrattavissa romanikielen tutkijaan:
molempien työhön kuuluu tutkimusta ja huoltoa.

3. Mikä on toimen päätehtävä?

Päätehtävät ovat viittomakielen tutkimus ja huolto. Huolto tarkoittaa käytännössä viittomakielen
lautakunnan sihteerin tehtäviä.

Forskningsarbetet innebär således i praktiken att delta i de olika projekt som är på gång inom en-
heten för forsknings- och ordboksarbetet vid Teckenspråkscentret på Finlands Dövas Förbund rf.
Under min tid vid Forskningscentralen ansvarade jag för forskningsarbetet i det finlandssvenska
teckenspråksprojektet, där huvuduppgiften var att kartlägga och studera det finlandssvenska tecken-
språket på teckennivå.



Det språkvårdande arbetet handlar i praktiken främst om att ha hand om språknämndens sekretera-
ruppgifter. På sitt första möte den 9.6.1997 beslutade språknämnden om att sammankomma 6
gånger per år. I praktiken har dock antalet möten i medeltal varit 4 om året. Huvudorsaken till detta
har varit att sekreteraren inte har haft tid att förbereda det planerade antalet möten.

Också jag upplevde att mötesförberedelserna, och arbetet med mötesprotokollen tog en stor del av
arbetstiden. Eftersom teckenspråksforskning och språkvård av teckenspråk inte har en lång historia
att falla tillbaka på kräver varje ärende som tas upp på mötena en grundlig beredning och delvis
också direkt forskararbete. Arbetet med mötesprotokollen är mycket omfattande – mötesantecknin-
garna på teckenspråk skall omformas till ett finskspråkigt protokoll som sedan skall översättas till-
baka till teckenspråk. Översättningen till teckenspråk görs av en utomstående teckenspråkig person
och filmas in på video. Videon skall sedan ytterligare editeras, och kopieras åt alla nämndens
medlemmar. Att informera om t.ex. nämndens rekommendationer är också mycket tidskrävande,
eftersom det förutom sammanställning av informationen på finska (och svenska) krävs videoin-
spelningar och bildbehandling på dator för teckenspråkets del.

Språknämndens medlemmar är väldigt motiverade för det språkvårdande arbete de utför. Det var en
givande och intressant uppgift att under min tid som forskarvikarie kunna fungera som nämndens
sekreterare. Tidsbrist var dock en störande faktor. Jag upplevde att teckenspråksforskarbefattnin-
gens arbetsuppgifterna är alltför omfattande för att has hand av endast av en person. Arbetet kunde
naturligt delas mellan två befattningar, en forskarbefattning och en språkvårdarbefattning. Då skulle
också språknämndens värdefulla arbete komma till sin rätt och bidra till att kännedomen om det
finländska teckenspråket ökar och språkets status höjs. Därför hoppas jag att man kunde utreda
möjligheterna för att få ytterligare en befattning för arbetet med teckenspråk vid Forskningscen-
tralen för de inhemska språken.

Högaktningsfullt,

Karin Hoyer



Tekstiliite 3 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 21. kokous 18.11.2002 / 6. § Yleisradion
"maiden ja kaupunkien viittomavastineiden keruuhanke".

MAIDEN JA KAUPUNKIEN VIITTOMAT

Seuraavassa on lista maanosista, maista ja kaupungeista, joiden viittomavastineista ehdittiin kes-
kustella lautakunnan kokouksessa. Listan nimet on lihavoituina ja niihin liittyvät mahdolliset kom-
mentit normaalilla tyylilajilla. Viittomien tarkat muodot on nähtävissä videoliitteistä 1 ja 2. Huom.
viimeisellä sivulla on lista käytetyistä käsimuotojen merkintätavoista.

Eurooppa

Albania
Tirana

Baltia

Belgia
Bryssel

Bosnia
Viittomakielisten uutisten viittomalistassa Bosnian vastineessa viittoman liike on lyhyt suo-
ra liike kahdesti alaspäin,  kädet ovat päällekkäin ja molemmat kädet osallistuvat liikkee-
seen. Viittoman muodon tulisi olla seuraava: dominoiva käsi tekee pientä, toistuvaa ranteen
taivutusliikettä ja  ei-dominoiva käsi on paikkana, kädet ovat päällekkäin ja koskettavat toi-
siaan.

Bosnia-Hertsegovina
Sarajevo

Bulgaria

Espanja
Barcelona
Madrid

Kanariansaaret

Hollanti
Viittomakielisten uutisten viittomalistassa Hollannin vastineeksi annetaan varsin erilainen
viittoma kuin mitä lautakunnan jäsenet ovat tottuneet suomalaisessa viittomakielessä käy-
tettävän. Lautakunta suosittaa, että käytetään kaksikätistä viittomaa, jossa liike on pään si-
vuilta lähtevä, diagonaalisti sivuille ja alas etenevä suora liike, jonka aikana käsimuoto "C,
jossa sormet ovat suorina" muuttuu käsimuodoksi "O, jossa sormet ovat suorina".

Amsterdam
Viittomakielisten uutisten viittomalistassa Amsterdamin viittomavastineessa
paikka on neutraalitilassa oikealla. Lautakunta suosittaa, että käytetään muo-
toa, jossa paikka on keskellä neutraalitilaa.



Irlanti
Lautakunta haluaa vielä selvittää irlantilaisessa viittomakielessä käytetyn viittomavastineen
tarkan muodon. Lautakunta suosittaa joka tapauksessakyseisen viittoman käyttöä, koska
muut käytössä olevat viittomavastineet ovat lautakunnan käsityksen mukaan irlantilaisten
näkökulmasta poliittisesti epäkorrekteja. Nyt tiedossa oleva muoto on seuraava: Bb-
muotoinen käsi, kämmen viittojasta poispäin on oikealla ohimolla ja käsi tekee pientä, no-
peasti toistuvaa kääntöliikettä. Viittomakielisten uutisten viittomalistassa Irlannin vastineek-
si annetaan viittoma, jossa Bb-muotoinen käsi tekee oikealta ohimolta lähtevän käden
kääntöliikkeen, jonka aikana myös ranne taipuu sisäänpäin ja sitten käsi oikenee suoraksi.
Viittoman alussa kämmen on viittojaa kohti ja lopussa viittojasta poispäin. Viittoman liike
päättyy samaan kohtaan ohimolla, mistä se alkoikin.

Dublin

Islanti Reykjavik

Iso-Britannia
Englanti

Bristol
Selvitetään vielä, onko Bristolin viittomavastineessa jompikumpi seuraavista
käsimuodoista oikea (vai mahdollisesti molemmat): b0 vai O? Viittomakie-
listen uutisten viittomalistassa käytettiin käsimuotoa b0.

Lontoo
Selvitetään vielä, onko Lontoon viittomavastineessa jompikumpi seuraavista
käsimuodoista oikea (vai mahdollisesti molemmat): L vai G? Viittomakie-
listen uutisten viittomalistassa käytettiin käsimuotoa G.

Mancester
Pohjois-Irlanti
Skotlanti
Wales

Selvitetään vielä, onko Walesin viittomavastineessa kämmenen orientaatio sivulle
vai eteenpäin. Viittomakielisten uutisten viittomalistassa käytettiin orientaatiota si-
vulle.

Italia
Rooma

Selvitetään vielä, onko Rooman viittomavastineessa liike kerran vai kahdesti.
Viittomakielisten uutisten viittomalistassa käytettiin kertaliikettä.

Milano
Firenze
Venetsia

Sisilia
Palermo

Selvitetään, onko Sisilialla ja Palermolla todellakin sama viittomavastine.

Itävalta
Wien



Selvitetään, onko Wienin viittomavastineessa jompikumpi seuraavista käsi-
muodoista oikea (vai mahdollisesti molemmat): V vai W? Entä onko paikka
oikea ohimo vai neutraalitila? Viittomakielisten uutisten viittomalistassa
käytettiin käsimuotoa V ja paikkaa oikea ohimo.

Salzburg
Selvitetään, onko Salzburgin viittomavastine yksikätinen, jolloin sen paikka
on neutraalitila vai kaksikätinen, jolloin sen paikka on ei-dominoiva käsi,
jonka käsimuoto on "A, jossa peukalo on ojennettuna". Ei-dominoivan käden
kämmenen orientaatio on viittojaa kohti.

Jugoslavia

Kosovo
Pristina

Kreikka
Ateena
Thessaloniki

Kroatia

Kypros
Selvitetään onko Kyproksen viittomavastine Japanin viittomavastinetta muistuttava viittoma
vai viittoma, jossa käsimuodolla X tehdään pieni ympyrä ei-dominoivan käden olkavarteen.
Viittomakielisten uutisten viittomalistassa Kyproksen viittomavastineeksi annetaan Japanin
viittomavastinetta muistuttava viittoma.

Latvia
Selvitetään, onko Latvian viittomavastineessa jompikumpi seuraavista käsimuodoista oikea
(vai mahdollisesti molemmat): L vai 3? Entä pysyykö käsi kontaktissa vartaloon (paikal-
laan) käden kiertoliikkeen aikana vai siirtyykö käsi kiertoliikkeen aikana vyötärölle (vyötä-
rön oikealle sivulle)?

Riika

Liettua
Vilna

Luxemburg

(Viittomalistassa Madeira oli vahingossa laitettu tähän kohtaan. Sihteeri on siirtänyt sen Portugalin
alle.)

Makedonia

Malta
Selvitetään vielä, onko Maltalle muita viittomavastineita.

Monaco



Lautakunnan jäsenistä kukaan ei tuntenut tätä eikä mitään muutakaan viittomavastinetta
Monacolle. Selvitetään tämän viittoman alkuperä.

Norja
Norjan viittomavastineen paikkana voi olla joko nenä (liike lähtee nenästä) tai neutraalitila.
Viittomakielisten uutisten viittomalistassa on muoto, jossa paikkana on nenä. Lautakunta ei
osaa tässä vaiheessa sanoa, pitäisikö suosittaa käytettäväksi jompaa kumpaa muotoa ja mil-
laisin perustein suositus tehtäisiin.

Bergen
Oslo
Tromssa
Trondheim
Ål

Portugali
Suurin osa suomalaisen viittomakielen käyttäjistä käyttää yhä Portugalin viittomavastineena
"profiili-viittomaa", eikä siis viittomakielisten uutisten viittomalistassa esiintyvää, portuga-
lilaisen viittomakielen viittomavastinetta Portugalille. Katso myös tämän pöytäkirjan pykälä
6.4 /kohta b. Asian ratkaisu vaatii vielä periaatekeskusteluja.

Lissabon
Madeira

Madeirasta käytetään myös viittomavastinetta ALKOHOLI. Selvitetään vielä
kumpi, viittomakielisten uutisten viittomalistassa oleva, viittomaa KUKKA
muistuttava viittoma vai viittoma ALKOHOLI olisi parempi Madeiran viit-
tomavastine suomalaiseen viittomakieleen.


