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1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.55.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. §  Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi kolme julkaisua ja 11 artikkelia (ks. tekstiliite 1).

b) TISLR 8, Theoretical Issues in Sign Language Research järjestetään Espanjassa,
Barcelonassa 30.9.–2.10.2004. Abstraktit tulee lähettää 9. tammikuuta 2004
mennessä.



c) EU:n Leonardo da Vinci -ohjelmasta rahoitusta saanut DEAFVOC-projekti
käynnistyi lokakuussa 2003. Projektissa kehitetään kuurojen ammatillisen
koulutuksen kielenopetusta neljässä Euroopan maassa: Itävallassa, Kreikassa,
Suomessa ja Tsekin tasavallassa. Suomen Kuurojen Liitto hallinnoi ja koordinoi
hanketta. Hankkeessa tuotetaan mm. "viittomakieli äidinkielenä" ja "kirjoitettu kieli
toisena kielenä" -opetussuunnitelmat kuurojen ammatilliseen koulutukseen sekä
opetusmateriaalia verkkoon.

d) Islannin eduskuntaan on valittu kansanedustajan varamieheksi viittomakielinen
kuuro nainen Sigurlin Margret Sigurdsdottir.

e) Uuden-Seelannin hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden seurauksena uusi-
seelantilaisesta viittomakielestä tulisi maan kolmas virallinen kieli. Jos asia etenee
normaaliin tapaan, uusi-seelantilainen viittomakieli saa virallisen kielen aseman
1.1.2005.

f) Leena Savolaisen äitiysloman (15.11.03–28.9.04) sijaiseksi on valittu fil maist.
Päivi Rainò. Hänet tullaan myös nimittämään viittomakielen lautakunnan sihteeriksi.
Päivi Rainòn työsuhde tutkimuskeskuksessa alkaa 1.1.2004.

5. §  Lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjojen tarkistus.

Lautakunnan edellisen kokouksen (26.9.2003) viitottua pöytäkirjaa ei ehditty saada
valmiiksi ennen tätä kokousta ja siksi sekä suomenkielinen ja viitottu pöytäkirja
tarkistetaan vasta seuraavassa kokouksessa keväällä 2004.

6. §  Keskustelutilaisuus 5. valtakunnallisen viittomakieliseminaarin osanottajien
        kanssa Yleisradion viittomakielisten uutisten kielestä

Seuraavan päivän (26.10.03) keskustelutilaisuus valtakunnallisessa
viittomakieliseminaarissa käytiin vielä läpi ja sovittiin tarkemmin kunkin jäsenen
osuudesta.

Terhi Rissanen käy illalla läpi seminaarin osanottajien antamat vastaukset
viittomakielisten uutisten katsojakyselyyn. Hän myös esittelee kyselyn tuloksia
keskustelutilaisuudessa.

Markku Jokinen ja Mikaela Tillander pitävät tilaisuuden alustuksen. Alustuksen ja
kyselyn tulosten esittelyn jälkeen avataan keskustelu yleisön kanssa. Aiheet voivat
liittyä viittomakielisten uutisten ohella myös lautakunnan työskentelyyn yleensä.
Yleisölle jaetaan myös "näkökulmia keskusteluun" -paperi (ks. tekstiliite 2), johon
sihteeri on koonnut lautakunnan syyskuun kokouksessa käydyssä keskustelussa esille
nousseita näkökulmia uutiskielen tarkasteluun.



Sihteeri laatii keskustelutilaisuudesta erillisen raportin, joka laitetaan saataville myös
tutkimuskeskuksen kotisivuille.

7. §  Muut esille tulevat asiat.

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

8.§  Seuraava kokous.

Sihteeri selvittää lautakunnan seuraavan kokouksen ajankohdan vuoden 2004 alussa.

9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Vakuudeksi

Anja Malm Markku Jokinen
puheenjohtaja (klo 17.55–18.35) puheenjohtaja (klo 18.35–19.55)

Leena Savolainen
sihteeri



Tekstiliite 1 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 25. kokous 25.10.2003 / 4. §
Ilmoitusasiat, kohta a).

julkaisut:

Baker, A., B. van den Bogaerde & O. Crasborn (eds.) 2003. Cross-linguistic perspectives in
sign language research. Selected papers from TISLR 2000. Paperback, with CD-ROM.
Hamburg: Signum.

Chute, P. M., & Nevins, M. E. (2002). The parents' guide to cochlear implants. Washington
DC: Gallaudet University Press.

Kirjan arvostelu: Spencer, Patricia E. 2003. Straight Talk About Cochlear Implants
for Children. Journal of Deaf Studies and Deaf 8:4/2003.
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viittomakielelle käännettynä.

artikkeleita:
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Suonoja, Kyösti. Romaniväestön kulttuurin ja historian tutkimusseura perustettu. Romano
Boodos 3/2003:11.

Åkerlund, Anette. Romanninuorten kieli Suomessa. Osa 2. Romano Boodos 3/2003:13.

Halosen romanialoite eteenpäin Euroopan neuvostossa. Romano Boodos 3/2003:16. (Lehti
on käyttänyt lähteenä Internet-sivua
http://www.verkkouutiset.fi/arkisto/politiikka/38819.html.)



Laurila, Annemari (pitäisi olla: Laurento, Anne-Mari) 2003. Kohti tasa-arvoisempaa
kuurojen ammatillista koulutusta. Leonardo-uutiset 3/2003:12–13.

Hytönen, Niina. Tullki on avain tasa-arvoon. Viittomakielentulkkeja on koulutettu jo 25
vuotta. Kääntäjä - Översättaren 8/2003:13.



Tekstiliite 2 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 25. kokous 25.10.2003 / 6. §
Keskustelutilaisuus 5. valtakunnallisen viittomakieliseminaarin osanottajien kanssa
Yleisradion viittomakielisten uutisten kielestä

NÄKÖKULMIA KESKUSTELUUN

Suomalaisen viittomakielen lautakunta: "Viittomakielisten uutisten kieli"
Viittomakieliseminaari 26.10.2003 klo 9.00–11.15

Historiallinen ulottuvuus: suomalaisen viittomakielen käyttö on laajentunut kuurojen yhteisön
sisäisestä kielestä muidenkin käyttöön

- arkikieli -> - opetuksen kieli
- tulkkauksen kieli
- uutiskieli
- tiedottamisen kieli
- asiakirjatyyli (esim. lautakunnan viitotut pöytäkirjat)
- taiteellinen käyttö

UUTISKIELEN RAKENNE

teksti
- asioiden esittäminen loogisina (johdonmukaisina) kokonaisuuksina (huom. eri
kielillä asiakokonaisuudet usein rakennetaan eri tavoin; esim. suomi vs. suomalainen
viittomakieli)

- onko ilmaisun tiiviys hyvä vai huono asia?
tiiviys =  vähän tai ei ollenkaan toistoa; käytetään kielen rakenteita, joiden
avulla asia voidaan ilmaista lyhyesti

kielioppi
- viittaussuhteet

- Kuinka varmistua uutiskielessä siitä, että katsoja pysyy kärryillä kehen
milloinkin viitataan? Pitääkö uutisissa ehkä toistaa viittauksen kohde (esim.
sormittaa nimi uudelleen) useammin kuin esim. keskustelutilanteessa?

- Voiko uutisten viittoja ottaa itsensä mukaan, kun viittaa kaikkiin
suomalaisiin?

- "Ovatko meidän suomalaisten asiat EU:ssa riittävästi esillä?"

- osoitukset ja paikantaminen
- tv:n ruudun kautta voi olla vaikea hahmottaa kolmiulotteiseen tilaan
paikantamista, kaksiulotteinen paikantaminen toimii paremmin

- onko suomalaisessa viittomakielessä passiivia?
- "Eduskuntatalo on vihitty käyttöön vuonna 1931."



- onko roolinvaihdon käyttö sallittua uutiskielessä?
- Clinton vannoi: "Minulla ei ole ollut seksisuhdetta Monica Levinskyn
kanssa".
vai
Clinton vannoi, ettei hänellä ole ollut seksisuhdetta Monica Levinskyn
kanssa".

- Ylen uutisten linja voi vaikuttaa tähän. Ylen linja on osin erilainen kuin
MTV3:n tai Nelosen.

ilmeet
- lausetason käyttö

- topiikki–kommentti -rakenne

- kysymyslauseet

- kieltolauseet (voiko uutiskielessä käyttää ilmeitä vai vain pään pudistusta?)

- yksittäisten viittomien modifiointi/taivutus
- esim. korot ovat nousseet vain vähän/jyrkästi

- polysynteettiset viittomat eli klassifikaattorimuodosteet (käytetään usein
mm. luonnonmullistuksista kertovissa uutisissa)

- viittomakieliset huuliot

- muu ilmeiden käyttö sallittua uutiskielessä?
- uutisten alku- ja loppurepliikeissä hymyily ok, mutta entä muu "tunteiden
ilmaisu"?

VIITTOMAVALINNAT

- asiatyyli vs. arkityyli

- erikoisalojen termistö
- usein vielä eriytymätöntä suomalaisessa viittomakielessä (sama viittoma tarkoittaa
esim. 'suunnitella; tekniikka; insinööri; projekti; taktiikka, strategia)

- paikannimet
- Saako kielen vaihtelu (variaatio) näkyä uutisissa, vai pitäisikö uutisissa kaikkien
viittojien käyttää samoja viittomia?

- Ovatko ulkomaiset ja kotimaiset paikannimet tässä suhteessa eri asemassa
(ulkomaisista paikannimistä aina yksi ja sama viittoma, kotimaisissa paikannimissä
vaihtelu sallittaisiin)?

- uudisviittomat
- viittomakielisten uutisten rooli uudisviittomien luomisessa, käytössä ja
kieleen levittämisessä



- esim. euro, sentti, kännykkä, kuvapuhelin, etätulkkaus

- huulio
- suomenkieliset sanahahmot

- viittomakieliset huuliot

- vierasperäisissä nimissä sormituksen vai alkuperämaan kielen ääntämyksen
mukainen huulio

TYYLI

- asiatyyli vs. arkityyli
Onko uutiskieli itsestään selvästi  asiatyylin yksi muoto vai voiko uutiskieli olla
arkityylistä?

- viittomisrytmi

- viittomisnopeus

- ilmeiden käyttö

- neutraalius: uutisten viittoja ei ota kantaa uutisen sisältöön


