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Esa Toom

1. §  Kokouksen avaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15 ja toivotti uudet jäsenet Tomas Uusimäen ja
Anja Malmin lämpimästi tervetulleiksi lautakuntaan.

2. §  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätäntävaltaiseksi.

3. §  Kokouksen esityslista.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.



4. §  Ilmoitusasiat.

a) Merkittiin tiedoksi kaksi julkaisua ja viisi artikkelia (ks. tekstiliite 1).

b) Suomalaisen viittomakielen perussanakirjan (1998) verkkoversio Suvi julkaistaan
13. kesäkuuta. Suvi on kaikille avoin, ilmainen palvelu, jonka ovat toteuttaneet
Kuurojen Liitto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Microsoft, Sininen Meteoriitti ja
HP. Palvelu löytyy osoitteesta http://suvi.viittomat.net.

c) Meksikon hallitus on tunnustanut kuurojen ja huonokuuloisten oikeudet
meksikolaiseen viittomakieleen, kaksikieliseen opetukseen, tulkkipalveluihin, tv:n
tekstityspalveluihin ja tekstipuhelinvälityspalveluihin.

d) Ison-Britannian hallitus on tunnustanut brittiläisen viittomakielen maansa
kuurojen ensikieleksi/ensisijaiseksi kieleksi ja myöntänyt miljoona puntaa brittiläisen
viittomakielen aseman (esim. käytön eri yhteyksissä) ja opiskelumahdollisuuksien
edistämiseksi.

e) Euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on lähes yksimielisesti
hyväksynyt viittomakielille vähemmistökielen aseman. Parlamentaarikot vaativat
tämän lisäksi, että neuvoston jäsenmaat parantaisivat mm. kuurojen koulutusta ja
lisäisivät viittomakielisten ohjelmien määrää televisiossa. Esitys menee piakkoin
Euroopan neuvoston ministerineuvoston käsittelyyn. Jos se menee läpi,
viittomakielille myönnetään virallisesti vähemmistökielen asema. (uutisoitu
Yleisradion teksti-tv:ssä 3.4.2003)

5. §  Lautakunnan edellisen kokouksen (31.1.2003) pöytäkirjojen tarkistus.

Lautakunnan edellisen kokouksen (31.1.2003) viitottu ja suomenkielinen pöytäkirja
hyväksyttiin muutoin muutoksitta, mutta sihteeri teki seuraavan oikaisun pöytäkirjan
kohtaan 4. § b):
Kirja maailman maiden viittomanimistä (Country Name Signs Book) on Kuurojen
maailmanliiton julkaisu, mutta sen on toimittanut Japanin kuurojen liitto ja aineiston
on kerännyt Japanese Institution for Sign Language Studies yhdessä Tomas
Hedbergin kanssa. Kuurojen maailmanliitto myy kirjaa Kuurojen
maailmankongressissa Montrealissa heinäkuussa 2003.

6. §  Suomalaisen viittomakielen paikannimien kielenhuolto – keskustelu jatkuu.

Suomalaisen viittomakielen paikannimiä on käsitelty jo kolmessa tätä kokousta
edeltävässä lautakunnan kokouksessa ja niinpä tässä kokouksessa oltiin jo valmiita
tekemään yhteenvetoa ja suosituksia käydyn keskustelun pohjalta.



6.1 Poliittinen korrektius

Poliittinen korrektius ei ole suomalaisessa kulttuurissa läheskään niin syvälle juurtunut
ilmiö kuin esim. pohjois-amerikkalaisessa kulttuurissa. Siksi lautakunta ei näe, että
paikannimien suhteen tulisi olla tässä suhteessa mitenkään erityisen varovainen.
Esimerkiksi viittomissa VENÄJÄ viittaus "pujopartaan" ja AFRIKKA viittaus
"tummaan ihoon" eivät tule nykykielen käyttäjälle enää ollenkaan mieleen kyseisiä
viittomia käyttäessään, eivätkä kyseiset viittomat tunnu loukkaavilta, vaan aivan
neutraaleilta.

Sama tilanne voisi olla aiemmin laajemmin käytössä olleiden Japanin (etusormella
toistuva lyhyt liike silmän viereen) ja Kiinan (LETTI yksikätisenä) viittomavastineiden
suhteen, jotka ovat kuitenkin suomalaisessa viittomakielessä korvautuneet kyseisissä
maissa käytössä olevilla viittomilla. Japanin nykyinen viittomavastine viittaa Japanin
saariryhmän muotoon ja Kiinan vastine tyypillisen kiinalaisen takin muotoon.
Viittomien tarkat muodot näkee viitotusta pöytäkirjasta.

Vaikka lautakunta ei pidäkään poliittista korrektiutta kovin suurena ongelmana, se ei
kuitenkaan tarkoita, että poliittinen korrektius pitäisi jättää täysin huomiotta. Asian voi
tapauskohtaisesti huomioida, kun suosituksia tehdään.

6.2 Lauseyhteyden vaikutus paikannimien muotoon

Lautakunnassa nostettiin esille paikannimiviittomien muodon vaihtelu niitä eri
lauseyhteyksissä käytettäessä. Paikannimissä voi ilmetä samanlaista muodon vaihtelua
kuin muissakin substantiiveissa. Esimerkiksi viittomissa TURKU ja JYVÄSKYLÄ voi
perusmuodossa esiintyvä liikkeen toisto jäädä pois mm. seuraavanlaisissa yhteyksissä:
JYVÄSKYLÄ ALUE 'Jyväskylässä, Jyväskylän seudulla', JYVÄSKYLÄ osoitus
'Jyväskylään' ja JYVÄSKYLÄ PI tai JYVÄSKYLÄ HENKILÖ 'jyväskyläläinen'.

6.3 Suomen paikannimien viittomavastineiden luokittelu

Suomen paikannimien viittomavastineiden luokittelussa tarvitaan hieman erilaista
näkökulmaa kuin ulkomaisten paikannimien viittomavastineiden luokittelussa.
Seuraavassa esitetään lautakunnan kokouksen aikana luoma luokittelu:

(I) Viittoma perustuu johonkin ominaisuuteen, joka paikkaan voidaan yhdistää.
Esim. MUONIO (sijainti kartalla), LAPPI (poro), ROVANIEMI (poro), TAMPERE
(tehtaan piippujen savu) ja SEINÄJOKI (joet).

(II) Viittoma perustuu paikkakunnan vaakunaan.
Esim. KARJALA, LAUKAA, SAVO, KAJAANI, JOENSUU ja PORI.



(III) Viittoma on käännöslaina suomen kielestä.
Esim. VALKEAKOSKI, JÄMSÄNKOSKI, ESPOO, OULU (käsimuotona G tai O),
OUTOKUMPU, PIEKSÄMÄKI, PARAINEN, HELSINKI, HYVINKÄÄ, VANTAA
ja VAASA.

(IV) Nimen siirto eli lainataan kielen sisältä.
Esim.
- MALM MÄKI (MALM = Carl Oscar Malm) 'Malminharju'
- LIISA KATU (LIISA = Liisa Kauppinen) 'Liisankatu'
- VANTAA JOKI 'Vantaanjoki'

(V) Nimen alkuperää ei tiedetä.
Esim. PIETARSAARI, KARJAA (muistuttaa ilmaisua MATKUSTELLA),
NAANTALI ja KOKKOLA

(VI) Nimi sormitetaan, jollei viittomaa ole olemassa.

6.4 Muita huomioita Suomen paikannimiviittomista suomalaisessa
viittomakielessä

a) Lautakunnan jäsen Terhi Rissanen oli lähettänyt kokoukseen kommenttina viestin,
jossa hän esitti huolestuneisuutensa siitä, kuinka osa viittomakielen käyttäjistä ei pidä
tärkeänä sitä, että eri paikoista käytettäisiin niille vakiintuneita viittomanimiä. Hän otti
esimerkkinä maan Taiwan, jolle eräs viittomakielinen henkilö oli ehdottanut
vastineeksi viittomaa TAIVAS, koska ei tuntenut mitään vakiintunutta viittomaa.
Vastauksesta käy hienosti ilmi, kuinka tämä henkilö oli tietoinen yhdestä tavallisesta
tavasta luoda uusia viittomia suomalaiseen viittomakieleen (eli valita sanaa lähinnä
oleva suomen kielen sana ja etsiä sille jokin suomalaisen viittomakielen vastine), kuten
myös Päivi Rainò asiaa kommentoi. Tarvetta paikannimien standardointiin ja
paikannimistä tiedottamiseen kuitenkin on, koska tieto paikannimistä ei aina näytä
leviävän kieliyhteisössä.

b) Pirkko Johansson oli huolestunut siitä, että Suomen paikannimien jo vakiintuneille
viittomavastineille ilmaantuu uusia, suomen kieleen pohjautuvia viittomavastineita.
Esimerkkinä hän nosti esille Vaajakosken viittomavastineet, joista vanhemmassa C-
käsimuotoinen käsi tekee kahdesti kiertävän liikkeen viittojasta poispäin ei-dominoivan
käden kyynärvarteen. Uudemmassa V-käsimuotoinen käsi tekee ei-dominoivan käden
kyynärvarteen suoran liikkeen viittojaa kohti. (Viittomien tarkat muodot voi tarkistaa
viitotusta pöytäkirjasta.)

c) Keskusteltiin siitä, että erityisesti Suomen pienemmille paikkakunnille näyttää
syntyvän helposti hyvin erilaisia viittomavastineita. Pienten paikkakuntien paikalliset
viittomavastineet eivät leviä koko Suomen käyttöön, koska niitä ei ole koskaan
systemaattisesti kerätty ja julkaistu.



6.5 Suositukset

Päätös 1:

Lautakunta päätti pitää ohjenuoranaan YK:n tekemiä suosituksia paikannimistä.

YK suosittaa, että uudet paikannimet omaksuttaisiin alkuperämaan mukaisina.
Kuitenkin kieleen jo selvästi vakiintuneet nimet voidaan säilyttää, eli niitä ei tarvitse
korvata alkuperämaan nimillä. Käytännössä uusien nimien kohdalla pyritään
pääsemään mahdollisimman lähelle nimen alkuperäistä muotoa. Täysin mukauttamaton
laina ei aina tule kyseeseen, koska eri kielten käyttäjät eivät pysty tuottamaan vieraiden
kielten kaikkia äänteitä tai muita piirteitä.

Lautakunta siis suosittaa suomalaiseen viittomakieleen jo vakiintuneiden ulkomaisten
paikannimien säilyttämistä ja kielestä puuttuvien paikannimien lainaamista
alkuperämaan viittomakielestä (tai jos alkuperämaassa on useita viittomakieliä, jostakin
niistä).

Päätös 2:

Lautakunta teki suosituksen Australian ja Portugalin viittomavastineista:

a) Australia. Australialle on suomalaisessa viittomakielessä kolme eri
viittomavastinetta. Ne esitetään oheisissa kuvissa kieleentulojärjestyksessä.
Ensimmäistä käyttää nykyään lähinnä vanhempi sukupolvi. Kolmas on omaksuttu
Australiassa 1999 pidetyn kuurojen maailmankongressin seurauksena ja se on
pääasiassa nuoremman sukupolven käytössä.

Viittomista toisena kuvattu on tällä hetkellä yleisimmässä käytössä ja kaikkien
tuntema. Siksi lautakunta suosittaa sen käyttämistä yleiskielessä. Yleiskieltä käytetään
siis esimerkiksi tilanteissa, joissa pyritään käyttämään mahdollisimman monen vaivatta
ymmärtämää kieltä. Tällaisia tilanteita ovat mm. Yleisradion viittomakieliset uutiset ja
Kuurojen Liiton videotiedotteiden juonto-osuudet.

Australia 1.



Australia 2. Lautakunta suosittaa tämän viittoman käyttämistä yleiskielessä.

Australia 3.

b) Portugali. Portugalille on suomalaisessa viittomakielessä kaksi viittomavastinetta,
jotka esitetään oheisissa kuvissa. Näistä toisena esitetty viittoma on lainattu
sellaisenaan portugalilaisesta viittomakielestä. Sitä käytetään suomalaisessa
viittomakielessä vielä varsin vähän, eivätkä kaikki tunne sitä lainkaan.

Viittomista ensimmäinen on yleisesti käytetty ja kaikkien tuntema. Siksi lautakunta
suosittaa sen käyttämistä yleiskielessä.

Portugali 1. Lautakunta suosittaa tämän viittoman käyttämistä yleiskielessä.



Portugali 2.

Päätös 3:
Monien paikannimiviittomien muodossa esiintyy vaihtelua esimerkiksi käsimuodossa,
paikassa tai liikkeessä. Tällaiset hieman vaihtelevat muodot käsitetään yleisesti
samaksi viittomaksi. Lautakunnan suositus on, että tällainen muodon vaihtelu olisi
yleiskielessä sallittua. Ainoana poikkeuksena voisivat tulla kyseeseen muodot, joissa
on jotakin kielen vastaista. Niiden osalta voidaan suosittaa, ettei niitä käytettäisi
yleiskielessä.

6.6 Kuinka tästä eteenpäin?

Sihteeri selvittää, voisiko Kotus toimia suomalaisen viittomakielen
paikannimihankkeen vetäjänä ja koordinoijana. Nykyisillä resursseilla tämä tarkoittaisi
sitä, että Kotuksen viittomakielen tutkija ottaisi sen osaksi työnkuvaansa. Sihteeri
selvittää kuitenkin myös mahdollisuutta palkata työhön määräaikainen työntekijä. Päivi
Rainò selvittää tahollaan, kuinka hän opiskelijoineen voisi jatkaa paikannimiviittomien
keruuta ja Anja Malm pohtii mahdollisuutta yhdistää paikannimien keruu Kuurojen
Liiton tutkimus- ja sanakirjatyön aika ajoin tekemiin keruumatkoihin.

7. §  Muut esille tulevat asiat.

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

8.§  Seuraava kokous.

Päätös 4:
Seuraava kokous päätettiin pitää perjantaina 26. syyskuuta 2003 klo 10–14.



9. § Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00. Hän myös kiitti toukokuussa lautakunnasta
pois jääneitä jäseniä Harry Malmelinia ja Päivi Rainòta aktiivisesta osallistumisesta
lautakunnan työskentelyyn sen kuuden ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Vakuudeksi

Markku Jokinen Leena Savolainen
puheenjohtaja sihteeri



Tekstiliite 1 / Suomalaisen viittomakielen lautakunnan 23. kokous 9.6.2003 / 4. §
Ilmoitusasiat, kohta a).

julkaisut:

- Matikkalaiva. Ongelmanratkaisumatematiikkaa suomalaisella viittomakielellä.  Kaksi CD-
romia tai yksi DVD-rom. Prosign Oy 2003.

- Hedberg, Tomas och Johanna Mesch 2003. Tecken inom området idrott. Supplement till
Svenskt teckenspråkslexicon. Bok och CD-rom. Sveriges Dövas Riksförbund. Tryckverkstan
i Örebro AB.

artikkelit :

- Eronen, Riitta. Sanoja mustalla listalla eli PC-ilmiö. Kielikello 1/95:31.

- Britisk tegnspråk i engelskundervisningen! Døves tidsskrift 3/2003:10–11.

- Kjær, Lise Lotte. Dansk tegnsprog i døvegudtjenester. Døvebladet 3/2003:34–35.

- Leiwo, Matti. Romanikielet äidinkielenä ja romanikielen opettamisesta äidinkielenä.
Virittäjä 1/2003:107–111.

- Koivisto, Viljo. Katsaus romanikielen opetukseen 1970-luvulla Suomessa. Latso Diives
1/2003:18–20.


