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1. §  Kokouksen avaus.

Kokouksen puheenjohtajana toimi lautakunnan varapuheenjohtaja Päivi Rainò. Hän
avasi kokouksen klo 12.15 ja toivotti vieraat lämpimästi tervetulleiksi

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

4. §  Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi neljä artikkelia (ks. tekstiliite 1).



b) Kuurojen Maailmanliitossa on tekeillä viittomisto maailman maiden
viittomavastineista. Julkaisuun kerätään kunkin maan nimen osalta se
viittomavastine, jota kyseessä olevan maan viittomakielessä käytetään (huom.
jossakin maassa voi tietenkin olla useita viittomakieliä ja siksi tai muustakin syystä
useampia viittomavastineita).

5. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (18.11.2002) pöytäkirjojen tarkistus.

Lautakunnan edellisen kokouksen (18.11.2002) viitottu ja suomenkielinen pöytäkirja
hyväksyttiin muutoksitta.

6. §  Suomalaisen viittomakielen paikannimien kielenhuolto – millaisia periaatteita
        siinä noudatettaisiin?

6.1
Päivi Rainò avasi keskustelun alustamalla aiheesta "kuinka kielellinen merkki (viittoma
tai sana) syntyy, vakiintuu ja muuntuu ja mistä aineksista merkki koostuu".
Alustukseen liittyy kaavio (ks. tekstiliite 2).

Kielellinen merkki on kieliyhteisössä sovittu tapa viitata tiettyyn kohteeseen.
Suomalaisen viittomakielen käyttäjiä on ehkä jopa yli 10 000. Kuinka he ovat
päätyneet käyttämään jotakin tietynmuotoista viittomaa viittaamaan johonkin tiettyyn
asiaan? Suurin osa tästä kielenkäyttäjien joukosta on samassa asemassa keskenään,
mutta joillakin heistä on keskeisempi, näkyvämpi rooli: he voivat olla Kuurojen Liiton
videotiedotteiden toimittajia, Yleisradion uutisten viittojia tai muutoin
vaikutusvaltaisessa asemassa viittomakielisessä yhteisössä.

Suomalaisesta viittomakielestä ei ole olemassa mitään virallista auktoriteettia, joka
määrittäisi, kuinka kotimaiset ja ulkomaiset paikannimet olisi yleiskielessä hyvä
viittoa. On vain yksilöiden oma intuitio ja tieto siitä, että näin minä viiton, noin muut
viittovat ja näin viittovat tietyt vaikutusvaltaiset henkilöt.

Viittomakieliset voivat tuottaa paikannimistä hieman erilaisia muotoja. Nämä
rinnakkaiset muodot kuitenkin yleensä helposti tunnistetaan samaan käsitteeseen
viittaaviksi, ja niiden koetaan edustavan yhtä ja samaa viittomaa. Mielenkiintoinen
kysymys onkin, onko ihmisten mielissä jokin abstraktio, johon erilaiset muodot
yhdistyvät?

Viittojan sosiaalinen tausta – esimerkiksi perhetausta ja ammatti – vaikuttaa hänen
käyttämiensä paikannimien muotoihin. Suvussa, jossa on monessa sukupolvessa
kuuroja, voi olla käytössä tietyt, sukupolvelta toiselle välittyneet muodot
paikannimistä. Tai maantiedettä opiskeleva kuuro voi ehkä tietoisemmin valita
käyttöönsä juuri tietyt paikannimien vastineet.

Koska suomalaisessa viittomakielessä on aluemurteita, myös paikannimistössä on
alueellista vaihtelua. Suomi on välimatkoiltaan sen verran suuri maa, että esimerkiksi



Lapin alueella käytetyt Suomen paikannimien viittomavastineet eivät ehkä koskaan tule
Etelä-Suomessa asuvien viittomakielisten tietoon.

Suomalainen viittomakieli on aina ollut kontaktissa muihin viittomakieliin. Aiemmin
ruotsalainen viittomakieli vaikutti vahvasti, mutta nykyään amerikkalainen
viittomakieli näyttää olevan se, josta ehkä herkimmin lainataan ja naapurimaa Ruotsista
lainataan vähemmän, puhumattakaan Virosta ja Venäjältä lainaamisesta, jota ei
ilmeisesti juurikaan tapahdu.

Kieli myös muuttuu koko ajan. Täysin uusien viittomien omaksumisen ohella olemassa
olevat viittomat voivat muuntua. Esimerkkinä jälkimmäisestä tässä yksi
muutosprosessi: viittomien paikalla näyttää olevan ajan myötä taipumuksena siirtyä
keskemmälle viittomatilaa (yltäältä alas, sivuilta ja alhaalta keskemmälle).

Tässä oli lyhyesti kuvattuna, millaisista aineksista kielellinen merkki – tässä
tapauksessa paikannimi – koostuu. Kielen kuvaajan, vaikkapa sanakirjan tekijän
tehtävänä on yrittää määrittää näiden merkkien muoto. Tässä tehtävässä hänellä on
kaksi päätapaa lähestyä asiaa:
a) deskriptiivinen eli kuvaileva lähestymistapa: kuvataan tarkkaan kaikki
kieliyhteisössä käytetyt paikannimien muodot ja niissä esiintyvä variaatio, eikä millään
tapaa määritellä, mikä muodoista olisi paras ja suositeltavin.
b) preskriptiivinen, kieltä ohjaileva, normatiivinen lähestymistapa: kuvataan kutakin
paikkaa kohti vain yksi paikannimi, ja siitä vain yksi muoto, jota sitten suositellaan
käytettäväksi.

Päivi Rainò oli myös etsinyt eri viittomakielten sanakirjoista esimerkkejä maiden
nimien viittomavastineista. Tekstiliitteessä 3 on poimintoja näistä esimerkeistä. Jotkin
vastineet olivat samoja kuin suomalaisessa viittomakielessäkin, mutta osa oli kaikille
täysin tuntemattomia. Esimerkkien valossa voi sanoa, että ilmeisesti monissa
viittomakielissä on joillekin paikannimille täysin omaperäisiä vastineita.

Päivi Rainò näytti lopuksi vielä kohtia Humanistisen ammattikorkeakoulun
viittomakielentulkkien koulutusohjelman opiskelijan tekemästä haastattelusta, jossa
kartan avulla kysellään yhdeltä henkilöltä Lapin alueen paikannimien
viittomavastineita. Haastattelu toi konkreettisesti esille sen, kuinka vähän loppujen
lopuksi äidinkielisetkään viittojat tietävät kielen todellisesta vaihtelusta eri puolella
Suomea. Keruuta pitäisi siis tehdä, jotta saataisiin tietoa variaatiosta.

6.2
Lautakunnassa vieraili asiantuntijoina kaksi suomen kielen nimistön tutkijaa
Kotuksesta: Terhi Ainiala ja Sirkka Paikkala. He olivat tutustuneet etukäteen
lautakunnan edellisen kokouksen pöytäkirjaan, ja siten heillä oli jo jonkinlainen käsitys
myös siitä, millaisia ongelmia suomalaisen viittomakielen paikannimistön
kielenhuoltoon voi liittyä. Seuraavassa on yhteenveto heidän alustuksistaan ja niiden
yhteydessä käydystä keskustelusta:



Kuinka usein yhdellä nimellä on vain yksi muoto, yksi asu? Juuri paikannimissä
esiintyy runsaasti variaatiota: samasta nimestä käytetään eri muotoja. Suomen kielen
nimiä aikoinaan kerättäessä yhtenä pyrkimyksenä oli saada esille alkuperäinen nimi ja
karsia sen jälkeen syntynyt variaatio pois. Myöhemmin tutkimus on kuitenkin
osoittanut, että yhtä alkuperäistä nimeä ei aina ole löydettävissä, ja että jo alkuperäisiä
nimiä voi olla monta rinnakkaista. Nimien rinnakkaismuotojen käyttöä on voinut
säädellä käyttöyhteys: esimerkiksi lyhyttä muotoa on voitu käyttää naapurien kanssa ja
pidempää muotoa ulkopaikkakuntalaisten kanssa.

Vaikka paikannimistössä onkin paljon variaatiota, yleiskieleen usein halutaan
vakiinnuttaa kullekin paikalle vain yksi tietyllä tavoin kirjoitettu ja äännetty nimi. Tätä
nimeä käytetään kaikissa virallisissa yhteyksissä: kartoissa, tv:ssä, lehdissä jne.

Suomen kielessä (samoin kuin suomalaisessa viittomakielessä) osalla nimiä
nimenantoperuste on jollakin tapaa läpinäkyvä. Näissä nimissä on yleensä enemmän
variaatiota kuin nimenantoperusteeltaan läpinäkymättömissä tai hämärtyneissä nimissä,
ja nämä nimet voivat jopa muuttua toiseksi. Hämärtyneitä paikannimiä ovat esim.
Keitele, Imatra, Päijänne ja Saimaa. Nämä nimet ovat satoja mahdollisesti jopa
tuhansia vuotta vanhoja, eikä niistä edes tiedetä, ovatko ne meidän omaa esi-isiemme
kieltä vai jonkin lainanantajan kieltä. Esimerkkeinä tyypillisestä läpinäkyvästä nimestä
voisi mainita vaikka nimet Myllymäki, Kotipelto ja Ahvenjärvi.

Huomioitavaa on myös, että alunperin kaikki paikannimet ovat olleet kyseessä olevaa
paikkaa jollakin tapaa kuvailevia. Koskaan ei ole annettu nimeä, joka olisi vain
merkityksetön äänteiden jono. Nykyään kuitenkin esimerkiksi joidenkin yritysten ja
tuotemerkkien nimet voivat olla vailla konkreettista merkitystä.

Sirkka Paikkala kertoi, millaista keskustelua käytiin 1800-luvulla, kun suomen kielen
paikannimiä ryhdyttiin huoltamaan. 1800-luvulla käännettiin paljon ulkomaisia
historiaa ja maantiedettä käsitteleviä kirjoja suomeksi ja samalla piti päättää, kuinka
kirjoissa esiintyvät ulkomaiset paikannimet kirjoitettaisiin. Käydystä keskustelusta
nousi esille seuraavat kuusi erilaista näkökulmaa siihen, kuinka ulkomaiset
paikannimet tulisi suomen kielessä kirjoittaa ja ääntää:

1) Mukauttava kanta (erikoislainat). Nimet sovitetaan mahdollisimman hyvin suomen
kieleen sopiviksi. Otetaan nimen alkuperäinen ääntöasu ja etsitään sille lähin
mahdollinen ääntöasu, joka suomen kielen äänteillä voidaan muodostaa (myös b, d, f ja
g karsittiin pois). Kirjoitusasu ja ääntöasu vastaavat toisiaan.

Ongelmana tässä ratkaisussa oli se, että 1800-luvulla suomen murteet olivat vielä
vahvasti eriytyneitä. Siksi ulkomaisen nimen ääntöasun mukauttaminen suomen
kieleen olisi helposti johtanut usean rinnakkaisen muodon syntymiseen. Lisäksi
ongelmia olisi aiheutunut ulkomaille matkustettaessa: kukaan muunmaalainen ei olisi
tuntenut suomen kielen nimivastineita ja suomenkielinen matkaaja joutuisi
opettelemaan maan paikannimet uusina.



2) Säilytetään alkuperäisen nimen ääntö- ja kirjoitusasu. Alkuperäisen nimen
kirjoitusasu pyritään ottamaan sellaisenaan ja myös ääntämään mahdollisimman
samanlaisena kuin lähtökielessä.

3) Välittäjäkielen tavan omaksuminen. Otetaan nimet suomen kieleen välittäjäkielestä,
millä tässä yhteydessä tarkoitetaan maita, joiden kautta sivistys tuli Suomeen. Suomen
sivistys on tullut lähinnä germaanisten kielten välityksellä, joten nimet otettaisiin
saksan ja ruotsin kielestä – osin myös latinasta.

4) Kompromissikanta. Nimet, jotka ovat vakiintuneet suomen kieleen jo monta sataa
vuotta sitten, otetaan mukautettuina ja kaikki muut nimet alkuperämaan ääntö- ja
kirjoitusasun mukaisina.

5) Eriyttävä kanta. Sivistyneistölle kirjoitetaan ja äännetään alkuperämaan tavalla ja
rahvaalle suomen kieleen mukautettuna.

6) Vapaan kehityksen kanta. Luotetaan kielen luonnolliseen kehitykseen ja sen kykyyn
ratkaista ongelma ennemmin tai myöhemmin.

Paikannimistökeskusteluissa "vapaan kehityksen kanta" oli aluksi voimakkaasti esillä,
mutta todennäköisesti se kuitenkin hylättiin hitautensa vuoksi. 1840-luvulla ajettiin
kiivaasti "mukauttavaa kantaa", mutta toisaalta varsin pian sen rinnalle nousi
"kompromissikanta". Kompromissikannassa suomen kieleen vakiintuneita,
mukautettuja nimiä olivat maiden nimet, suurimpien kaupunkien nimet ja lähialueiden
paikannimet. Kompromissikantaa ajettiin voimakkaasti läpi 1850-luvulla ja se pääsi
vahvistumaan, koska oli suuri tarve nopeasti yhtenäistää kansan kieltä.

Eri maiden maantieteilijöiden huoli siitä, kuinka erilaisilla nimillä samoja paikkoja eri
kielissä kutsutaan, johti 1950-luvulla siihen, että YK otti hoitaakseen paikannimien
yhtenäistämisen. 1960-luvulta lähtien YK on järjestänyt viiden vuoden välein
kansainvälisen paikannimikonferenssin, jossa yhtenä aiheena ovat aina olleet
ulkomaiset paikannimet. YK:n konferensseissa yleiseksi kielenhuoltoperiaatteeksi on
muodostunut kompromissikanta, joka on siis sama kuin Suomessa jo 1850-luvulla
käyttöön otettu kanta: "Kieleen jo vakiintuneet ulkomaiset paikannimet pysytetään
sellaisenaan ja kaikki uudet nimet omaksutaan alkuperämaan ääntö- ja kirjoitusasun
mukaisina"1.

Paikannimikonferenssien lisäksi YK:ssa toimii maantieteellisten nimien
asiantuntijaryhmä (UNGEGN). Sen päätehtävänä on valmistella
paikannimikonferensseissa käsiteltävät asiat. Paikannimikonferensseissa tai
UNGEGN:n kokouksissa ei ole tiettävästi koskaan käsitelty viittomakielten
paikannimiä.

                                                  
1 Yhteenveto YK:n paikannimiin liittyvistä julkilausumista löytyy julkaisusta Resolutions Adopted at the Seven United
Nations Conferences on the Standardization of Geografical Names. 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992, 1998.
Julkaisun on YK:lle valmistanut Geographical Names Board of Canada ja sen saa mm. Internetistä osoitteesta
http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/unresolutions.htm.



YK suosittaa, että uudet paikannimet omaksuttaisiin alkuperämaan ääntö- ja
kirjoitusasun mukaisina. Käytännössä pyritään kuitenkin pääsemään vain
mahdollisimman lähelle nimen alkuperäistä muotoa, sillä:
- monia kieliä kirjoitetaan muulla kuin latinalaisella aakkostolla, ja nimien
latinalaistamisessa joudutaan tekemään kompromisseja ja
- tietyn kielen puhujat eivät pysty ääntämään kaikkia muiden kielten äänteitä, ja siksi
on tyydyttävä lähimpään mahdolliseen ääntöasuun.

YK:n paikannimiin liittyvät suositukset eivät ole sillä tavoin sitovia, että minkään maan
olisi pakko niitä noudattaa. Siksi jollakin maalla voi olla täysin erilainenkin linja.
Esimerkiksi Latviassa on kielilain tasolla määritetty, että kaikki henkilön- ja
paikannimet tulee mukauttaa latvian kieleen.

Sirkka Paikkala myös huomautti, että pitäytyminen nimen alkuperäisessä ääntö- ja
kirjoitusasussa ei välttämättä ole aina paras ratkaisu. Yleensä kaikissa eri
vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Myös eri tilanteissa erilaiset
ratkaisut voivat tulla kyseeseen.

Kielikellon numerossa 4/1994 julkaistussa Eeva Maria Närhen kirjoittamassa
artikkelissa Miljoonat ulkomaiset paikannimet on hyvä yhteenveto YK:n tekemistä
suosituksista ja niiden soveltamisesta suomenkielisiin paikannimiin. Tekstiliitteeseen 4
on koottu luettelo myös muista Kielikellossa julkaistuista, nimistöä käsittelevistä
artikkeleista.

6.3
Keskusteltiin siitä, kuinka valitettavaa on, ettei suomalaisessa viittomakielessä ennen
oralismin kautta käytössä ollutta nimistöä ole talletettu millään tavalla. Yhtenä
poikkeuksena otettiin kuitenkin esille Suomen nykyisen viittomavastineen edeltäjä
"VENÄJÄ VOI", jonka historiasta voi lukea esim. Päivi Rainòn artikkelista
Venäjänvoista kovahampaiseksi – Suomi-viittomien etymologioista (julkaistu 2001
teoksessa Mallat, Ainiala & Kiviniemi (toim.) Kieli 14. Nimien Maailmasta).

Tarja Sandholm kertoi Prosign Oy:ssä käynnistetystä hankkeesta, jonka tavoitteena on
julkaista suomalaisen viittomakielen kotimaisten ja ulkomaisten paikkojen
paikannimiä. Hänellä on käytössään Kuurojen Liitossa 1980-luvun lopulla tehdyt listat
viittomavastineista. Koska lautakunta kuitenkin juuri nyt pyrkii ottamaan kantaa
paikannimien huoltoon, Prosign siirtää julkaisun toimittamista myöhempään
ajankohtaan.

Kokouksen lopuksi puheenjohtaja teki yhteenvetoa suomalaisen viittomakielen
paikannimien kuvauksen tilanteesta. Tällä hetkellä paikannimien viittomista on
olemassa vain julkaisemattomia listoja. Kotimaisia paikannimiä pitäisi kerätä, huoltaa
ja julkaista ja ulkomaisten paikannimien suhteen pitäisi tehdä ensihätään ohjeistusta
siitä, kuinka toimia erilaisissa ongelmatilanteissa, kuten jos jonkin maan nimelle on
useampia täysin erilaisia viittomavastineita tai jos käytössä olevaa vastinetta pidetään



poliittisesti epäkorrektina. Myöhemmin myös ulkomaisia paikannimiä pitäisi tietenkin
kerätä, huoltaa ja julkaista.

Päivi Rainò lupasi, että hän voi vielä jatkossakin teettää Humanistisen
ammattikorkeakoulun viittomakielentulkkien koulutusohjelman opiskelijoillaan pieniä
paikannimien viittomavastineiden nimestystehtäviä.

Lisäksi voitaisiin vielä selvittää, kuinka saamelaisten nimistö on vaikuttunut valtakieli
suomesta ja pohtia yhtymäkohtia suomalaisen viittomakielen tilanteeseen.

Päätös 1:
Päätettiin, että keskustelua suomalaisen viittomakielen paikannimistä jatketaan
seuraavassa kokouksessa.

7. §  Muut esille tulevat asiat.

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

8.§  Seuraava kokous.

Sihteeri selvittää seuraavan kokouksen ajankohdan.

9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.00.

Vakuudeksi

Päivi Rainò Leena Savolainen
varapuheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 22. kokous 31.1.2003 / 4. §
Ilmoitusasiat, kohta a).

Artikkeleita:

Hedman, Henry: Euroopan romanimurteet mielenkiinnon kohteena lingvistiikkojen
konferenssissa Gratsissa, Itävallassa 12.–14.9.2002. Romano Boodos 4/2002,10.

Karlsson, Fred: Käsimuotojen salat. Virittäjä 4/2002,606–608.

Kourbetis, Vassilis & Robert J Hoffmeister: Name Signs in Greek Sign Language.
American Annals of the Deaf Vol. 147, 3/2002, 35–43.

Napier, Jemina: University Interpreting: Linguistic Issues for Consideration. Journal of
Deaf Studies and Deaf Education 7:4 Fall 2002,281–301.



Tekstiliite 2 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 22. kokous 31.1.2003 / 6. §
Suomalaisen viittomakielen paikannimien kielenhuolto – millaisia periaatteita siinä
noudatettaisiin? / kohta 6.1

Päivi Rainòn tekemä kaaviokuva aiheesta "kuinka kielellinen merkki (viittoma tai
sana) syntyy, vakiintuu ja muuntuu ja mistä aineksista merkki koostuu"

(Huom. sihteeri on jonkin verran editoinut kaaviota.)

konventionaalinen (= sopimuksenvarainen),
kielellinen sopimus

vapaa vaihtelu
-> merkin abstraktio, mielikuva merkistä

yksilön oma kieli (yksilömurre, idiolekti)
- intuitio
- tuotos

institutionaaliset vaikuttajat

alueellinen vaihtelu, murteet
KIELELLINEN MERKKI

(sana tai viittoma)
kontaktikielten vaikutus
(usein lainataan kuitenkin vain tietyistä kielistä,
koska kieliä arvotetaan eri tavoin)

kielenkäyttäjän sosiaalinen tausta
(sosiolekti eli sosiaaliseen taustaan sidoksissa
oleva tapa käyttää kieltä)

historiallinen kielenvaihtelu (-> kielen muutos)

........

deskriptiivinen kuvaus
(kuvataan kieltä kaikkine variaatioineen ja ilmiöineen)

preskriptiivinen kuvaus
(= kieltä ohjaileva, normatiivinen kuvaus)



Tekstiliite 3 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 22. kokous 31.1.2003 / 6. §
Suomalaisen viittomakielen paikannimien kielenhuolto – millaisia periaatteita siinä
noudatettaisiin? / kohta 6.1

Päivi Rainò oli etsinyt viittomakielten sanakirjoista esimerkkejä maiden nimien
viittomavastineista. Tähän on poimittu sellaiset vastineet, joita lautakunnan jäsenet eivät olleet
koskaan aiemmin nähneet.

Berbeco (ed.) 1999. A Magyar Jelnyelv Szótára (Dictionary of Hungarian Sign Language).
Published by National Association for the Deaf and Hard-of Hearing in association with
SHL Hungary Kft., Budapest.

Ranska (s. 10) Saksa (s. 121)

Englanti, Iso-Britannia (s. 165)



Massone, Maria Ignacia. Diccionario Bilingüe de Señas (argentiinalaisen viittomakielen
sanakirja). 1990.

Iso-Britannia (s. 224) Saksa (s. 218) Ranska (s. ?)

Brien, David (ed.) 1992. Dictionary of British Sign Language / English. Faber & Faber.

Australia (s. 644)

Saksa (s. 306)



Tekstiliite 4 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 22. kokous 31.1.2003 / 6. §  Suomalaisen
viittomakielen paikannimien kielenhuolto – millaisia periaatteita siinä noudatettaisiin? / kohta 6.2

Kielikellossa julkaistuja, nimistöä käsitteleviä artikkeleita:

Närhi, Eeva Maria. Miljoonat ulkomaiset paikannimet. ”…olen käännynnä Pittsiissä, Lousiissa,
Rätulaatsissa, Miamissa…”. Kielikello 4/94. s. 7–12.

Stenhammar, Eeva-Liisa. Ruotsin paikannimien ääntämis- ja oikeinkirjoitusopas. Kielikello 1/92. s.
30–32.

Närhi, Eeva Maria. Etunimet suomen nimikäytännössä ja lain kourissa. Kielikello 2/92. s. 7–14.
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