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Rakas opiskelijajärjestömme Viito! ry täytti 10 vuotta vuonna 2016! Viito! ry on päättä-
nyt toteuttaa ensimmäisen juhlalehden 10-vuotisen toimintakauden kunniaksi. Hallitus 
uskoo, että vuosikymmenisen toimintakauden juhlistamisen lisäksi juhlalehti on myös 

hieno ja konkreettinen tapa luoda vuorovaikutuksellista siltaa sekä nykyisten viitolaisten, 
alumnien että yhteistyökumppaneiden välille ja yhdistää voimavarat 
seuraavia toimintavuosia varten. Minulle on ollut todellinen kunnia 
seurata ensimmäisen lehden toteuttamista Viito! ry:n taholta ja 
toivon, että perinne jatkuu tavalla tai toisella.
 Ensimmäisellä juhlajulkaisullamme ei ollut tarkkaa visiota. 
Tavoitteena oli toteuttaa meidän kaikkien näköinen juhlaleh-
ti. Lopulta julkaisu sisältääkin vaihtelevasti opiskelijoiden 
ja alumnien kirjoituksia erilaisista juttuaiheista. Tästä on 
hyvä jatkaa seuraavien lehtien vision kehittämistä. Ehkä 
seuraavilla lehdillä on selkeämpi rooli viitolaisten ja yhteis-
työkumppaneiden keskuudessa. Lisäksi lehti voisi olla hyvä 
kanava jakaa muille omista tutkimustuloksista, mielenkiintoi-
sista opintotehtävistä ja oivalluksista viittomakielialasta.
 Viito! ry merkitsee monille meille todella paljon. Opiske-
lijajärjestönä Viito! ry tarjoaa viittomakielistä tukiverkostoa 
opiskelijoille ja järjestää erilaisia kivoja tapahtumia, jonne 
kelpaa mennä keräämään voimannuttavaa energiaa opin-
toarkeen. Moni alumnikin muistaa Viito! ry:n kotipesänä 
opintojen aikana ja Viito!-päivillä on aina mahtavaa päästä 
tapaamaan muita alumneja sekä nykyisiä opiskelijoita.
 Muistoja siis riittää ja tämän vuoksi on ollut 
mahtavaa tehdä monista muistoista näkyvän, 
lehden muodossa! Esimerkiksi Viito! ry:n syn-
nystä voit lukea sivuista 6–7 ja Jaana Keski-Le-
vijoen ja Markku Jokisen muistoista sivuista 8–10. 
Lehdestä löydät myös hauskoja 
lainauksia Viito! ry:n muistorik-
kaista vuosikertomuksista.
 Kiitoksia kaikille lehden te-
koon osallistujille! Erityiset kiitok-
set kaikille kirjoittajille sekä graafi-
sen asun suunnittelijalle Karoliina 
Nevalaiselle. Lisäkiitokset kaikille, 
jotka toimittivat meille kuvia.
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”Nyt on kolme vuotta takana yliopistolla opiskelua ja 
unohtamatta Viito!:n hallitushommia ja tapahtumia. Ilman 
Viito!:n tapahtumia yliopistolla opiskelu olisi ollut tosi tylsää! 
Kiitos hallitukselle, että painostaa myös tapahtumien 
järjestämiseen opiskelunsa ohessa, vaikka minä itse sanoin ;) 
mutta uskon hallituksen saavan kiitoksia myös hallituksen 
ulkopuolisilta opiskelijoilta ja kannustusjäseniltä. 
Jokainen hallituslukuvuosi on erilaista, mutta omilla tavoilla 
ihanaa! Tiedetään, että kaikilla meillä on kiireitä opiskelussa, 
mutta halutaan aina järjestää what’s uppeja ja muita 
tapahtumia ja vielä kokoontua paikallekin, koska tiedetään 
niistä saavan aina hyviä mieliä ja voimiakin! 
Viito! on niin kuin opiskelijoiden taika! Kun käy jossain Viito!:n 
tapahtumassa, tulee aina hyvää mieltä, ainakin mulla!! ;)” 
 

 
Nelli-Sofia ”Nepa” Tarvajärvi, puheenjohtaja 
 
”Ensimmäinen vuosi yliopistolla on ollut täynnä uuden 
oppimista! On ollut mahtavaa päästä mukaan Viito! ry:n 
toimintaan ja seurata läheltä hienoja tapahtumia, kuten 10-
vuotisjuhlaviikonloppua ja sen järjestelyitä. Pikkujoulut, 
what’s up:it sekä muut tapahtumat tuovat välillä kaivatun 
tauon opiskelustressiin - on kiva päästä höpöttelemään ja 
rentoutumaan Viitolaisten kanssa! Ja koska järjestö ja 
yhteisö on pieni, on myös ollut helppoa käydä 
vetäisemässä pidempään opiskelleita ja kokeneempia 
hihasta, jos jokin asia askarruttaa. Päätyessäni syksyllä 
puolivahingossa mukaan hallitustoimintaan, en osannut 
arvatakaan, mitä kaikkea se tuo eteen! Olen päässyt 
tutustumaan uusiin ihmisiin ja verkostoitumaan ja samalla 
myös vieraskielisenä oppinut kielestä paljon. On myös ollut 
hienoa huomata, miten aktiivisesti Viitolaiset osallistuvat 
tapahtumiin ja ovat yhteydessä hallitukseen, jos jokin asia 
askarruttaa.” 

Iida-Sofia ”Iikku” Yli-Kokko, jäsenkirjuri 
 
 
”Hallituksessa toiminen ja ylipäätänsä Viiton toiminta on 
antanut minulle hyvät eväät tulevaisuuttani varten. 
Hallituksessa oppii, millä tavalla voi vaikuttaa asioihin ja miten 
tehdään yhteistyötä muiden kanssa. Tapahtumien 
järjestämisestä saa arvokasta kokemusta, josta on hyötyä 
varsinkin työelämässä. Viito! ry:n tapahtumat taas antavat 
minulle potkua opiskeluihin, kun voi purkaa omia mietteitä ja 
huolia ja tietenkin myös pitää hauskaa! Olen aina varma, että 
vaikka kun valmistun joskus täältä, niin viito tulee aina olemaan 
sydämessäni.” 
 
Veera Elonen, monitoiminainen 

 

”Yliopiston ensimmäinen vuosi on ollut minulle jännittävää 
aikaa. Sain itse kokea sen nahoissani jo heti ensimmäisenä 
tutustumispäivänä, jolloin kaikki oli täysin uutta. Opiskeluun 
liittyvien asioiden lisäksi ainejärjestömme Viito! ry oli paljon 
esillä, mikä kertoi sen suuresta ja tärkeästä merkityksestä 
suomalaisen viittomakielen opiskelijoiden keskuudessa. Sen 
järjestämät tapahtumat, jotka rytmittävät opiskeluvuotta 
antavat hyvän mielen ja mahdollisuuden tutustua muihin 
opiskelijoihin myös kampuksen ulkopuolella. Hallitukseen 
pääseminen tuntui velvollisuudelta, ja se on opettanut 
minulle paljon asioita lyhyen ajan sisällä. Vastuun ottamista, 
yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta, kärsivällisyyttä ja 
luovuutta. Näitä taitoja ei opi opiskelemalla, vaan kokemalla. 
 Jo se, että keltanokka pääsee tekemisiin kokeneempien 
konkareiden kanssa, kertoo jotain hallituksemme mahtavasta 
luonteesta. Mielestäni olemme ainutlaatuinen järjestö, joka 
oikeasti välittää ja vahtii, että opiskelijoilla on kaikki hyvin. 
Pienestä koostamme huolimatta, teoillamme on valtaisa 
vaikutus.” 

Charlotte ”Lotte” Fagerström, sihteeri 
 
 
 
 
”Opiskelijajärjestö Viito!:n hallituksessa mukanaolo on ollut 
opettavaista ja mukavaa. Saa (ja pitää) järjestellä erilaisia 
tapahtumia. Meidän ainejärjestö on pieni, joten kaikki tuntevat 
toisensa ja Viito!:n tapahtumat kokoavat monet – vanhemmat 
ja uudemmat – opiskelijat yhteen. Näin syntyy yhteishenki, 
jota harvoin saa kokea.” 
 
Pekka Kulmala, talousvastaava 
 
 
 

 
 
 
”Fuksivuoden alkusyksyllä saimme kokea monenlaisia 
asioita, joita vain konkarit kokevat nostalgiana. Uusia 
kasvoja tutustuttavana, asioita opiskeltavana ja hetkiä 
muistettavana. Tapahtumarikas syksy toi tullessaan myös 
opiskelupaineita. Tärkeitä päivämääriä, aikoja ja paikkoja. 
Infoja, erilaisia tutustumistilaisuuksia ja tapahtumia. 
Punaisin värikynin lihavoidut ja alleviivatut deadlinet 
aiheuttivat painajaisia, jotka toisinaan vieläkin 
kummittelevat. Viikko toisensa jälkeen päivät tulivat ja 
menivät. Opettajaparat yrittivät parhaansa mukaan opastaa 
meitä eksyneitä lampaita. Tutoreiden hihoista nykäistiin 
useimpina kertoina naama isolla kysymysmerkillä. Emme 
kuitenkaan olleet yksin, vaan me kuuluimme johonkin 
erityiseen yhteisöön. Yliopiston opiskelijoihin. Suomalaisen 
viittomakielen ainejärjestöön. Kauan eläköön Viito! ry.”    

Milla Pitkänen, varapuheenjohtaja 

Terveisiä Viito! ry:n hallitukselta vuosimallia 2016!

Tässä on muutamia kirjoituksia jäseniltä, jotka haluavat 
kertoa fiiliksistään. Tie sydämeen käy Viito! ry:n kautta <3
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Viito! ry syntyi 22.9.2005 kantapaikassamme 
Sohwissa, pienessä kulmakuppilassa lähel-
lä yliopiston kampusta, rennosti tuoppien ja 
pikkupurtavan äärellä. Sitä ennen oli edeltä-
nyt pitempi vuosien keskustelu siitä, pitäisikö 
perustaa oma aine- tai opiskelijajärjestö. Me 
viittomakieliset olimme kuitenkin olleet kam-
puksella aina vuodesta 1998 lähtien, kun yli-
opistolla alkoi viittomakielinen luokanopetta-
jakoulutus. Kun vihdoinkin tartuttiin toimeen, 
niin innostus oli suurta, vaikka esimerkiksi 
tekninen kokousosaaminen oli hieman hei-
koissa kantimissa. Oli hyvä, että paikalla 
oli myös opiskelijoihin kuulumattomia koke-
neempia viittomakielisiä järjestökonkareita. 
Paikalla perustamiskokouksessa oli pääasi-
assa viittomakielisen luokanopettajankoulu-
tuksen viittomakielisiä opiskelijoita ja myös 
muutama SVK:n aineenopiskelija.
 Nimestä käytiin pitkään keskustelua ja 
myös järjestön luokittelusta. Aluksi Viito! ry 
oli ainejärjestö, mutta seuraavana vuonna 
status muutettiin opiskelijajärjestöksi, koska 

halusimme, että kaikki viittoma-
kieliset ja viittomakieltä 

opiskelevat toimisivat 
samassa järjestös-

sä. Keskustelim-
me myös siitä, 
että sääntöihin 
pitäisi laittaa 
jokin velvoite 

viittomakielisten 
minimimäärästä 
hallituksessa. 
Kummi t te l i -
kohan taka-
ajatuksena 
pelko kuu-
levien/suo-
menkielisten 
invaas ios ta 
- näin jälkikä-
teen tämä eril-
lismaininta tuntuu 
itsestäni hieman eri-
koiselta. Nimestä käytiin 
myös vilkasta keskustelua ja äänestystä. 
Päädyimme aluksi Käet ry -nimeen, ajatuk-
sena oli viittovat kädet, ja jossain mielessä 
samalla kuvata käkimäistä luonnettamme, 
huumorimielessä tietenkin: me ikään kuin 
uutena kieli- ja kulttuuriryhmänä raivasim-
me tietämme eteenpäin yliopistossa. Jos-
sain vaiheessa tuli kuitenkin kritiikkiä, että 
Käet-nimi onkin ihan tyhmä ja jollakin tavalla 
viittaa ikävästi kuurojen heikkoon asemaan 
historiallisesta perspektiivistä katsottuna. 
Viito! ry oli selvästi parempi vaihtoehto. Se 
koostuu suurinpiirtein seuraavasta määri-
telmästä: Viittomakieliset ja Viittomakieltä 
Opiskelevat, ja lopuksi tärkeänä huutomerk-
ki. Nimen syntyyn liittyy olennaisesti myös 
nimen ilmaisuvoimainen viittomakielinen 
versio, joka löytyy Viito! ry:n kotisivuiltakin. 

Kaikkiaan täydellinen opiskelijajärjestön 
nimi, joka kehottaa jokaista viitto-

maan ja sukeltamaan viitotun kie-
len saloihin. 

  Toiminnan tavoitteena 
oli viittomakielisten opiskeli-
joiden ja aineopiskelijoiden 
yhteistoiminta ja edunval-
vonta Jyväskylän yliopis-
tossa. Kerran saimme 
järjestettyä tapaamisen 
silloisen yliopiston rehto-
rin Aino Sallisen kanssa 

ja se oli silloin aika kova juttu. Luovutimme 
Salliselle ajankohtaisen kannanoton liittyen 
viittomakielisten opiskelijoiden asemaan. 
Perustamisen aikoihin tavoitteena oli 
myös, että haluamme olla vaikuttamas-
sa suomalaisen viittomakielen ase-
maan myös koko Suomessa. Olihan 
se kieltämättä aika korkea tavoite.
 Viito ry:n toiminta on kovasti kehit-
tynyt ja vakiintunut perustamisvuosis-
taan lähtien. Alumnina en voi kuin 
ihailla hienoa kotisivua ja ahkeraa 
päivitystä, viittomakielisiä videoita, 
tapahtumien järjestämistä, järjestel-
mällistä dokumentaatiota, kokousasia-
kirjojen taltioimista ja edustusmatkoja. 
Sellaista meillä ei alkuvuosina oikein ol-
lut, joten kehitys on ollut suorastaan hui-
maavaa. 
 Tällä hetkellä Viito! ry:n ja yleisemmin Jy-
väskylän yliopiston viittomakielisten ja viitto-
makieltä opiskelleiden alumnien toiminta on 
säännöllisen epäsäännöllistä. Tapaamme 
toisiamme silloin tällöin alan tapahtumissa 
ja erityisesti perinteeksi jo muodostuneel-
la Viito!-päivillä Jyväskylän yliopistossa. 
Olemme myös tavanneet Helsingissä 
eri ravintoloissa muutaman kerran hy-
vän ruoan merkeissä. Lisäksi meillä on 
Facebookissa suljettu Viito!:n alumniryh-
mä. Jos haluat päästä mukaan ryhmään, 
niin ota yhteyttä ryhmän ylläpitäjään Eetu 
Keski-Levijokeen. 

Onnea ja menestystä upealle 10-vuotiaalle 
Viito! ry:lle!

 Viito!:n synty ja alumnitoiminta

Ulla Sivunen 
Viito! ry:n perustajajäsen
Jyväskylän yliopiston alumni vuodesta 2007

Jälkihuomio: Dokumentaatiota Viito! ry.n al-
kuvuosista ei ole ollut saatavilla, joten olen 
kirjoittanut asiat muistinvaraisesti. Jos joku 
löytää laatikostaan Viito! ry:n asiapapereita 
alkuvuosista, niin ne saisi mielellään toimit-
taa eteenpäin nykyiselle hallitukselle. Kiitos 
Maija Koivistolle parista täydennyksestä ja 
oikoluvusta.



8 9 

Jaana: Kun aloitin OKL:n opinnot vuonna 1989, meitä viittomakielisiä kuuroja 
oli vain me kaksi. Sinähän aloitit JYn opiskelun aikaisemmin.

Markku: Kyllä. Opiskelin jo pitemmän ajan erityispedagogiikan puolella. Mi-
nähän tähtäsin opettajakoulutuksen puolelle jo 1980-luvun alkupuolella, mutta 
silloinhan tiedekunnassa kiistelivät päästävätkö minut opiskelemaan vai eivät. 
Sain opetusnäytteestä huippupisteet, mutta kuurous oli se juttu, joka nosti ha-
loon tiedekunnassa, jossa oli kaksi leiriä. Toinen puolsi sisäänpääsyäni ja toinen 
oli sitä vastaan. Lopulta tiedekuntasihteeri Markku Andersson ilmoitti minulle, 
että pääsen, mutta erkkapedan puolelle.
 Asenteet sitten muuttuivat yliopistolla aika lailla ajan myötä, ja mehän sitten 
katsoimme yhdessä muiden kuurojen hakijoiden kanssa, että nyt haetaan eikä 
meinata! Me sitten pääsimme sisään aika hyvin pistein. Mehän kuuluimme top 
viiden joukkoon.

Silloin tulkkeina olivat mm.coda-tulkki, joka antoi lisäpotkua viittomakielisyyteen. 
Mitä enemmän tapasi viittomakielisiä tai viittomakieltä taitavasti viittovia niin sitä 
kodikkaammalta ja viihtyisämmältä tuntui olla JY:ssa. C-rakennuksen Pähviöstä 
tuli meille kuin toinen koti.

Aivan! Ja siellä viittomakieli todellakin näkyi. Pähviön emäntäporukka tunsi 
meidät kaikki tulkkeineen ja hekin olivat osa tätä meidän uutta akateemista 
yhteisöä. Arkkitehti Alvar Aalto olisi ollut ylpeä meistä, koska meidän kehomme 
viittomakielen kautta aaltoilivat synkronisesti Aallon luomien muotojen kanssa 
päärakennuksessa. Kyllä se viittomakielisyys sitten levisi kaikkialle: professorit, 
lehtorit ja hallintoväki tutustuivat tulkkien ja meidän kautta siihen vähitellen mo-

nin tavoin. Tähän liittyivät lukemattomat keskustelut ja pohdinnat Pähviön lisäksi 
luennoilla, luentojen jälkeen, kursseilla, niiden suunnittelujen ja arviointien yhte-
ydessä kouluttajien kanssa ja tietenkin opiskelijatovereiden kanssa, jotka suh-
tautuivat meihin ja tulkkeihin aivan loistavasti. Meidän R2 oli sitten varmasti yksi 
luovimmista ja rohkeimmista ryhmistä koko OKL:ssä!

Viittomakielisyydellä oli ollut voimaannuttava merkitys opiskelijan identiteettiini, 
kun opiskelin kuurojenopettajaksi. Saatoin ajatella ja sanallistaa toisen viittoma-
kielisen kanssa oppimiani asioita, joita sovelsin kuurojenopetukseen sopiviksi.

Joo, ja se olikin oikeastaan mahtava yhtäjaksoinen metatason pohdintapro-
sessi. Mehän joka ikisen luennon, harjoituksen, kurssin, harjoitustehtävän jne. 
yhteydessä pohdimme mitä se ja se merkitsee viittomakielen ja kuurojen kult-
tuurin näkökulmasta ja miten se voitaisiin muuntaa viittomakielisille sopivaksi 
didaktisesti, tietoteoreettisesti sekä myös oppimateriaalin, opetusmetodin ja 
oppimisprosessin näkökulmasta. Ja tulkkien kanssa pohdimme koko ajan miten 
tulkkaus- ja käännösprosessit toimisivat mahdollisimman hyvin. Ulla-Maija Haa-
panen ja muut tulkit väsymättömästi ja luovasti kehittivät tulkkausprosesseja ja 
myös he osallistuivat koko tähän luomis- ja pohdintaprosessiin.

Palasimme takaisin Jyväskylän yliopiston kampukselle usean vuoden tauon 
jälkeen vuosina 1998 ja 2004. Tulit käynnistämään viittomakielisen luokanopet-
tajakoulutuksen ja toimit ensimmäisten vk-luokon opiskelijoiden opettajana.

Aivan! Ja nyt kun katsoo takaisin siihen aikaan, niin se koko prosessi oli todel-
lakin uuden luomista joka hetki ja hirveän monen ihmisen kanssa toimimista 
ja uusien asioiden luomista yliopiston sisällä, kotimaisten toimijoiden ja myös 
kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja kouluttajien kanssa. Hyvin energistä 
aikaa todella aktiivisille ja rohkeille opiskelijoille, tulkkitiimille, Ritva Takkiselle ja 
monelle muulle mukana olleille! Opiskelijammehan olivat mukana suurella sydä-
mellä, kokeilunhalulla ja avoimella mielellä mukana. Arvostan kovasti tuhansia 
keskusteluja ja pohdintoja heidän kanssaan. Paransimme kaikki yhdessä maail-
maa!
 Tuli mieleen nyt tässä, että meidän kaikkien, Viito! ry:n hallituksen ja sen 
jäsenten sekä viittomakielen keskuksen työntekijöiden sekä nykyisten opiskeli-
joiden olisi hyvä tutustua vuosiraportteihin, jotka toimitimme silloin OKM:ään ja 
erityisesti Armi Mikkolalle, joka seurasi ja tuki meitä ministeriön taholta suurella 
sydämellä. Lisäksi meillä oli silloisen rehtorin Aino Sallisen ja Sakari Liimataisen 
lämmin ja varaukseton tuki OKL:n, kasvatustieteiden tiedekunnan ja sen dekaa-
nin Helena Rasku-Puttosen, kielten laitoksen ja SOLKI:n lisäksi.

Muistan elävästi, kun pyysit Kuopion kuurojen kulttuuripäivillä vuonna 2003 minua 
ja toista viittomakielistä luokanopettajaa Jaana Aaltosta tulemaan JY:lle töihin vk-
luokan pariin. Silloinen elämäntilanteeni mahdollisti tulla kokeilemaan yliopistotyö-
tä. Olin sitä ennen ollut C.O.Malmin koulussa kuurojenopettajana 8 vuotta.

Kultaiset muistot –
uuden luomisen ja kokeilun

upea vaihe

Markku Jokinen ja Jaana Keski-Levijoki: 

” Muistelemme tässä opinahjojamme
ja viittomakielisen akateemisen yhteisön

syntyä Jyväskylän yliopiston kampuksella ”

Kuinka kaikki alkoikaan?
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Joo, olinkin todella iloinen, että pääsit tulemaan. Minulle itselleni ja koko mei-
dän porukalle oli tärkeää, että olit itse viittomakielisenä ja yhteisön ytimessä 
kasvaneena mukana kehittämässä koulutusta ja itse mukana eri oppimispro-
sesseissa opiskelijoiden ja muiden kouluttajien sekä tulkkien kanssa. Edelleen 
olen sitä mieltä, että koko homman tulee olla myös viittomakielisten omissa 
käsissä.

Kun tulin v. 2004 takaisin JY:lle, olin häkeltynyt siitä, että missä tahansa liikuin-
kin kampuksella, vastaani tuli viittovia ihmisiä tai Lozzilla minulla oli viittomakie-
listä ruokaseuraa.

Kyllä, eli vuoden 1989 tilanteeseen verrattuna tai kun itse yksin opiskelin, niin 
viittomakielisyys vahvistui entisestään. Yliopisto oli ja on edelleen itsekin ylpeä 
siitä, koska se on oleellisen osa yliopiston omaa profiilia.

Viittomakielisen akateemisen yhteisö vahvistui siis koko ajan. Viito! ry perus-
tamisen aikoihin viittomakielisiä ja suomalaisen viittomakielen opiskelijoita oli 
useita kymmeniä. Viittomakielisen akateemisen yhteisön jäsenillä oli verkostoi-
tumiseen tarvittavaa tietoa, osaamista sekä arvoja joita he voivat jakaa järjes-
täytyneessä yhdistyksessä eri tavoin.

Niin, ja meistä molemmista olikin hienoa Viito! ry:n juhlaohjelman avulla päi-
vittää tietomme nykytilanteesta ja seurata miten opiskelijat ovat ottaneet hal-
tuunsa yhdistyksensä työn ja miten he opintojensa ohella edistävät koko viitto-
makielisen akateemisen yhteisön työtä ja kehitystä. Ei myöskään sovi unohtaa 
millainen merkitys heillä on ollut jatkuvasti koko yliopiston kehityksessä ja 
aktiivisessa opiskelijaliikkeessä sen sisällä. Me seuraamme suurella jatkossa 
mielenkiinnolla Viito! ry:n työtä ja myös Viittomakielen keskuksen aikaansaan-
noksia, eikö vain, Jaana? Ja itse haluamme myös olla jatkossakin tavalla tai 
toisella mukana, jeps?

Meistä oli hienoa, että olemme voineet jakaa muistojamme näin Viito! Ry:n 10 
vuotis-juhlajulkaisun lukijoiden kanssa! Lopetamme kirjoituksemme nuorena 
menehtyneen lahjakkaan Sami Salon kasvatustieteen Pro gradun -tutkielmas-
ta poimittuun otteeseen: ”Ellei ole uskoa parempaan maailmaan, ei parempaa 
maailmaa synnykään” -Maria Jotuni (1880–1943).

Viito! ry on kylvänyt siemenensä ja nyt kukois-
tuksen myötä on aika profiloitua itsensä nä-
köiseksi. Vuonna 2013 hienon tapahtuman 
nimi vakiintui Viito! -päiviksi. Perinteiset 
Viito- päivät järjestetään opiskelijavoimin 
kahden vuoden välein. Tapahtuma levit-
tää tietoa ja jakaa kokemuksia valituista 
teemoista. 
 Myös alumnitapaaminen on osa Viito! 
-päiviä. Viittomakieliset kuurot alumnit ko-
kevat tapahtuman tärkeäksi, koska heidän 
ammattikuntansa on pieni ja siten vertais-
tukea on todella vähän saatavilla. Alumnita-
paaminen mahdollistaa ammatillisen osaami-
sen jakamisen ja uusien ajatusten jakamisen. 

Viito -päivät ovat Viito! ry:n 
suurempia tapahtumia!

Tekstin koonti: Olga Green & Henna Syrjälä
Kuvat: Tiina Körkkö

Viito! -päivät on arvokas perinne ja tärkeä tapahtuma viittomakielisessä 
akateemisessa yhteisössä. Tämänkaltainen tapahtuma järjestettiin 

ensimmäistä kertaa vuonna 2006 nimellä Viittomakielinen -päivä. Aikoinaan 
Viito! ry halusi levittää tietoutta viittomakielestä ja rohkaista viittomakielisen 

termin käyttöä laajemmin.

Viito! päivien historia: 

2006 ”Viittomakielinen päivä”
2007 ”Ihmisoikeudet”
2009 ”Maailman ympäri yhdessä päivässä
 - voimaantuminen meillä ja muualla”
2011 ”Viittomakielinen koulu, sanoista tekoihin”.
2013  ”Akateeminen vartti”
2016 ”Kansainvälisyys ja työllistyminen”
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Viito! - järjestön suurimpia saavutuksia olivat Viitto-
makielisen päivän, illanvieton ja vappujuhlien järjestä-

minen 29.–30.4.2006 Jyväskylässä. Viittomakielisen päivän 
tapahtumaan Jyväskylän yliopistolla saatiin vierailevia luen-
noitsijoita, kuten Kuurojen Liiton puheenjohtaja Markku Joki-

nen ja kasvatustieteen maisteri Esa Kalela. Lisäksi yliopiston 
Viittomakielinen viestintä 2 -kurssilaiset pitivät esityksen viitto-

makielestä, identiteetistä ja viittomakielisyydestä. Viittomakielinen 
päivä yliopistolla päättyi paneelikeskusteluun, ja illalla kokoonnuttiin 

illanviettoon ylioppilaskylän Lillukkaan. Seuraavana päivänä, vappuaattona, järjestettiin 
vappujuhlat yhteistyössä Jyväskylän Kuurojen yhdistyksen kanssa.
(Vuosikertomus, 2005–2006)

Toisen kerran peräkkäin toteutui Viittomakielinen Päivä Jyväskylän yliopistolla 
5.5.2007. Teemana olivat ihmisoikeudet. Pääluennoitsijana toimi järjestöneuvos Lii-

sa Kauppinen. Lisäksi oli mukana Amnestyn edustaja luennoimassa sekä Kuurojen Liiton 
tulkkisihteeri Marika Rönnberg veti opiskelutulkkauksen työryhmää Liisa Kauppisen vetä-
essä ihmisoikeuksien työryhmää. Tilaisuuteen osallistui arviolta 70 henkeä.
(Vuosikertomus, 2006–2007)

Huhtikuun 25. päivä Viito! ry järjesti jyväskylässä kolmannet Viittomakieli päivät. 
Aiheena oli Maailman ympäri yhdessä päivässä – voimaantuminen meillä ja muualla 

ja luennoimassa oli Eetu Keski-Levijoki, Pirkko Johansson, Maija Koivisto, Petra Juva ja 
Filip Verhelst. Samana iltana Jyväskylässä järjestettiin Sencity bileet joiden yhteistyökump-
panina Viito! ry oli. Sencityssä oli esiintymässä mm. Signmark.
(Vuosikertomus, 2008–2009)

Kevään suurin spektaakkeli oli varmasti Viito! ry:n 
5-vuotisjuhla ja neljännet Viittomakieliset päivät 

5.3. Viittomakieliset päivät järjestettiin Jyväskylän 
yliopiston C1 juhlasalissa, joka oli 
kaikille kiinnostuneille ilmainen 
tapahtuma. Teemana oli täl-
lä kertaa ”Viittomakielinen 
koulu, puheista tekoihin”. 
Illalla vietimme Viito! ry:n 
jäsenten kanssa 5-vuotis-
juhlia Ravintola Ilokivessä. 
Tapahtumaan oli kutsuttu 

pelkästään Viito! ry:n jäsenet, sekä vanhoja jäse-
niä + Viito! ry:n toimintaan omalla panoksellaan 
vaikuttaneita henkilöitä. Juhla oli kaiken kaikki-
aan onnistunut ja kaikilla oli juhlamieli katossa. 
Erityinen kiitos viittomakielen keskukselle, joka 
osallistui 5-vuotisjuhlien kustannuksiin.
(Vuosikertomus 2010–2011)

Viidennes Viito! –päivä pidettiin useiden 
yhteistyökumppanien kanssa 23.3 ja siinä 

oli noin 80–90 väkeä. Viidennen viito! –päivän tee-
mana oli ”akateeminen vartti”, joka on tullut opiskeli-
joiden tutuksi. Sen teemana keskittyi suomalaisen viit-
tomakielen opetukseen vieraskielisille, sekä tutustumme 
uusimpiin tietoihin. ”Akateeminen vartti ” sisälsi lyhyitä luen-
toja sekä paneelikeskustelun. Luennoitsijat olivat Kuurojen 
palvelusäätiön edustajat Sari Ström ja Mika Hakkarainen, 
Kuurojen kansanopiston edustaja Riitta Vivolin-Karén, 
Humakin edustajat Helsingistä ja Kuopiosta Juhana Sa-
lonen ja Juha Oskanen. Heidän lisäksi VKK:n edustaja 
Haapasen Ulla-maija ja Turun diakonista edustaja Saari-
järvi-Kivelän Tiina osallistuivat paneelikeskukseen. Päi-
vän päätteeksi päädyttiin ravintolaan Etruscoon. 
(Vuosikertomus 2012–2013)

Tästä pääsemmekin ehkä toimintavuoden kohokohtaan: 
Viito! -päiviin ja Viito! 10-vuotissynttäreihin, jotka pidettiin 12.–

13.2. Viito -päiviä varten Viito! ry sai apurahaa Tukilinjalta ja JYY:ltä, mikä oli hieno asia. 
Viikonloppu sujui hyvin, ja ohjelmanumerot olivat onnistuneita. Viikonloppu lähti käyntiin 
perjantaina pidetyssä What`s Up alumnitapaamisessa, mikä oli heille mukavaa ajatusten-
vaihtoa ja kuulumisia pitkän ajan jälkeen. Vierailijaluennoitsijat, jotka olivat sekä ulkomailta 
että Suomesta, olivat kiehtovia ja yleisöllä riitti kysymyksiä. Tämän lisäksi myynti oli jymy-
menestys, mikä oli yllätys; hupparit olivat luonnollisesti suosituimpia tuotteita, syy lienee 
suomalainen kylmä sää. Väkeä, kuten muiden ainejärjestön edustajia ja Viito! ry:n alumne-
ja, riitti myös illan juhlissa, jotka olivat rennot ja hauskat, vaikka viinajäännöksiä kerääntyi 
huimat 15 litraa – onneksi siitä riitti sitten loppuvuodelle. Juhliin kutsuttiin myös kunniavie-
raita ympäri Suomea jotka tavalla tai toisella mukana Viito! ry:n toiminnassa. Hallitus sai 
myös ikimuistoisia lahjoja vierailta, kuten Punnitse ja Säästä – lahja-
kortin, kahvipusseja, lakuja, suklaata, jotka toimivat kokouseväinä 
hallituksen jäsenille.
 Haluamme vielä korostaa, että viikonlopun merkitys oli 
äärimmäisen suuri alumneille, unohtamatta ulkopuolisia. 
Ulkopuoliset, kuten tulkkiopiskelijat, pääsivät tutustumaan 
Viito! ry:n, ja Jyväskylän yliopiston toimintaan, minkä koem-
me positiiviseksi asiaksi. Sen lisäksi Viito! -päivät levisivät 
myös valtakunnalliselle tasolle, sillä siitä kerrottiin YLE:n 
viikko viitottuna, sen nettisivuilla ja alueuutisissa.
(Vuosikertomus 2015–2016)

Viito -päi
vistä muis

tot säilyv
ät

Viito! ry:
n vuosiker

tomuksissa
:
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Nimestä syntyi paljon keskustelua ja erimielisyyksiä, joten päätettiin pitää ylimää-
räinen kokous järjestön nimeä koskien. Järjestön nimi muutettiin virallisesti VIITO!, 

(Jyväskylän yliopiston viittomakieliset ja viittomakielen opiskelijat) ry:ksi ylimääräisessä ko-
kouksessa 2.2.2006. Myöhemmin päätettiin muuttaa VIITO! ry ainejärjestöstä opiskelijajär-
jestöksi JYY:n (Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta) suositusten mukaisesti. Muutos oli tar-
peen, koska järjestöön voi liittyä myös äidinkieleltään viittomakielisiä, jotka eivät välttämättä 
opiskele yliopistossa viittomakieltä.
2005–2006

Keväällä järjestettiin myös logokilpailu. Teemu Lipastin 
suunnittelema logo valittiin Viito! -opiskelijajärjestön tunnuk-

seksi syksyllä 2006.
2005–2006

Viito! ry päätti yrittää osallistua mukaan kesän 2007 Kuurojen maailmanliiton, WFD:n 
maailmankongressiin, jonka johdosta perustettiin työryhmä valmistelemaan abstrak-

tia – Yhdessä valmistettiin hieno abstrakti Viito! ry:n toiminnasta, jota ei kaikesta huolimatta 
kelpuutettu maailmankongressiin.
2006–2007 

Viito! ry:n ihkaomat www-sivut (http://groups.jyu.fi/viito) julkaistiin 4.4. Myös oma säh-
köpostilista jäsenille otettiin käyttöön.

2006–2007

Viito! osallistui yhdeksän miehen joukkueella jalkapal-
lon puulaakiturnaukseen 23.–24.9 heikohkolla menes-

tyksellä, molemmat ottelut päättyivät tappioihin.
2008–2009

Viito! ry luovutti vetoomuk-
sen viittomakielikeskuksen 

perustamisen puolesta opetus-
ministeri Henna Virkkuselle 2. 
päivä maaliskuuta 2009.
2008–2009

Viito! sai Kanadasta tuliaisiksi kolme maa-
ilmanmestaria. Viito! ry järjesti onnittelu 

kahvit Arttu Liikamaalle, Eetu Keski-Levijoelle 
ja Kristian Lantolle toukokuun 6. päivä.
2008–2009

Viito! ry: jäseniä toimintavuoden ai-
kana oli yhteensä 55, joka nousi rä-

jähdysmäisesti viime vuodesta. Viito! ry. on 
tyytyväinen massakampanjaan ja hyväksi 
havaittu linja säilytetään jatkossakin.
2009–2010

Vuosikokouksessa – – tehtiin uusi maailmanen-
nätys kokouksen kestosta (2–3min). Tarkempi aika on 

edelleen analysoitavana Geneven makromillikeskuksessa, tu-
loksia odotellaan. Raymond Weiss -kellosarja on muuten iha-
na ja toimii rehellisesti.
2009–2010

Viito! ry järjesti jäsenilleen mahdollisuuden EA1 koulutukseen. 
– – Kurssin antina oli osallistujien kohentunut piirustustaito; jo-

kainen osanottaja osasi piirtää punaisen ristin ja ensiapuhoitajan.
2009–2010

Jyväskylässä järjestettiin Valtakunnalliset kuurojen kulttuuripäivät. Viito! ry oli aktiivisesti 
mukana järjestämässä tapahtumaa. Viito! ry:n jäsenet Taneli Syrjämäki ja Joonas Leh-

tinen tekivät tietokilpailukysymykset tietokilpailuun. Viito! ry. osallistui sekä henkilökohtaiseen 
tietokilpailuun, että joukkuetietokisaan. Viito! ry osallistui kolmeen erilaiseen näytelmään, jois-
ta yksi osallistui pienoisnäytelmään ja kaksi vapaamuotoiseen osioon. – – Viito! ry:n kulttuuri-
olympiakomitea (VKOK) oli asettanut tavoitteeksi 5 kultamitalia ja yhden hopean. Tavoitteesta 
jäätiin hieman, sillä saaliiksi jäi 1-3-0. Mainitsemisen arvoista on kuitenkin ensimmäinen kulta-
mitali Viiton! historiassa, jonka nappasi tiedottaja Keski-Levijoki tietokilpailussa. Ja jäsenkirju-

ri Syrjämäen huikea spektaakkeli Viiton! näytelmässä, joka palkittiin 
kulttuuripäivien Oscarilla. Menestysten myötä Viito! odottaakin 

kutsua presidentin linnaan itsenäisyyspäiväksi.
2009–2010

Perjantaina 14.5. kulttuuripäivien yhteydessä 
JAMK järjesti kolmannet Sencity -bileet. Viito! 

ry myi tapahtumaan kaiken kaikkiaan 200 lippua. Pi-
meä kauppa teki terää ja ylimääräiset roposet Viiton! 
hallitus sijoitti itseensä. Ketään ei heitetty ulos – em-
piirinen havainto.

2009–2010

Poimintoja Viito! ry:n 
vuosikertomuksista

Koonti: Henna Syrjälä
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Viito! ry kirjoitti vetoomuksen ICED:lle koskien Milanon häpeällistä vuotta 1880, jonka 
synnit oli puhdistettava pikimmiten uuden ajanlaskun alettua vuonna 2010. Pitkällis-

ten soutamisen ja huopaamisen jälkeen historiallinen hetki näki päivänvalon 19.7.2010, jol-
loin Vancouverin ICED-kongressissa puhdistettiin kädet ja rippeet jätettiin kitumaan Tyynen 
valtamereen.
2009–2010

Lausunto uudesta tulkkilaista toimitettiin KELA:lle. Viito! sai mainetta, kun iltauutisten 
suorassa lähetyksessä KELA:n johtaja tuuletti hikistä iltapuhdettaan Viiton! lausunnol-

la. Tämä sai eräät aktivistit takajalalle, mutta suuremmilta protestoinnilta vältyttiin KELA:n 
pyydettyä julkisesti anteeksi.
2009–2010

10.2 järjestettiin viittomakielisten filmifestareiden toinen osa Jyväskylän yliopiston C1 
salissa.

2010–2011

Järjestöjen vaalitilaisuus käytiin 23.3 kaupungin kirjaston Minnan salissa. Teema oli 
”Järjestöjen toimintaedellytykset turvattava”. Viito! ry ja Jyväskylän kuurojenyhdis-

tyksen jäsenet olivat mukana kuuntelemassa tapahtumaa. Viito! ry:n puheenjohtaja Antti 
Kronqvist toi tapahtumassa esille, etteivät esimerkiksi vanhukset saa omalla äidinkielellään, 
viittomakielellä palveluja kotihoidossa.
2010–2011

Tänä vuonna Viito! otti vastaan kunniatehtävän toimia tulkkiopiskelijan harjoittelu-
paikkana. Koskaan aikaisemmin Viito! uljaassa historiassa Viito!:lla ei ole ollut tulk-

kiharjoittelijaa.
2011–2012

Ei ole talvi ilman legendaarista talvipäiviä! Viito! järjesti 
luotettavan yhteistyökumppanin eli Jalon kanssa talvi-

päivän. Paikka toimi edelleenkin Laajavuori. Tarjolla oli 
lumikenkäilyä ja hiihtoa Laajavuoren upeassa talvi-

maisemissa. Vain kaksi urheaa ja sisukasta jäsentä 
kävi hiihtämässä luistamattomilla suksilla kevyen 

12,5 kilometrin lenkin. – – Ahkeran liikunnallisen 
päivän päätteeksi istuuduttiin Kortepohjan sau-
naan purkamaan päivän antia.
2011–2012

Viito!:n lähes jo ammattimainen ”näy-
telmäkerho” kokosi jälleen joukkonsa 

ja alkoi suunnittelemaan. – – Viito!:n ”Ulos 
kaapista!” -näytelmä sai suurimmat otsikot ja 

herätti keskustelua mahdollisesta plagioinnista, sillä se sai niin yleisön kuin myös tuomarit 
haltioihin. Näytelmäkerho erinomaisesta näytelmästään sai 300 euron stipendin parhaasta 
pienoisnäytelmästään.
2011–2012

Päättäjäiset järjestettiin virkitystoiminnan kanssa 16.5. Haluttiin hakea jännitystä pe-
rinteiden rikkomisesta, ja niinpä päättäjäiset pidettiin Matsi-pubin saunassa. Saunot-

tiin, herkuteltiin ja kannustettiin Suomea MM-jääkiekossa.
2012–2013

Kielisilta-lehden toimittajan pyynnöstä varapuheenjohtaja Syrjälä joutui uhraamaan 
vapunviettonsa alkuillan kirjoittamalla lyhyen jutun Viito! ry:n toiminnasta Kielisilta-

lehteen. Syrjälä menetti tilaisuuden nähdä Minna Canthin lakituksen.
2012–2013

Cecilia Hanhikoski ja Silja Ruonala edustivat Helsingissä jär-
jestävissä Valtakunnallisilla Nuorisopäivillä 11.–13.10. 2013, 

joiden teemana oli “Oletko normaali, häh!?”
2013–2014

 
Sihteeri Veera Elonen oli edustamassa Viito! ry:tä yhdistys-
ten ja piirien neuvottelupäivillä 31.1.–2.2, joiden teemana 

oli kuurot vuonna 2020. Kaikkien katseet kohdistuivat nuorimpaan 
osallistujaan Eloseen, joka on vuonna 2020 vasta 26-vuotias kun 
suurin osa edustajista on silloin reilusti yli 40-vuotiaita.
2013–2014

Viittomakielen päivänä 12.2. parin vuoden epäonnistumisten jälkeen 
Viito! vihdoinkin otti niskasta kiinni ja toteutti konkreettisesti viittomakielen päivän, 

jossa Viito! sai näkyvyyttä eri kanavien kautta. Näitä kanavia olivat 
esimerkiksi tietoisku sekä kirjastolla että ilokivessä, viitto-
makielen esitteitä oli näkyvillä pöydillä sekä video, joka 
levisi laajasti mediassa. Muutama viitolainen teki 
videon viittomakielen päivästä ja heistä tuli kuu-
luisia sillä se laitettiin myös JYU:n sivuille sekä 
linkkiä jaettiin sosiaalisessa mediassa moneen 
kertaan. Ilouutinen oli myös se, että tämän 
tapahtuman seurauksena JYY:n 2014–2015 
kalenteriin merkittiin viittomakielen päivä.
2013–2014

JYY:n avajaismessuilla Viito! ry oli 
mukana myymässä haalarimerkke-

jä. Saimme myytyä legendaarisesti YHDEN 
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6. Minkä seuraavista Viito! ry 
 on voittanut?

a) Kuurojen Liiton vuoden 
 viittomakieliteko-palkinnon
b) JYY:n kehyvaliokunnan 
 ihmisoikeuspalkinnon
c) Nobelin rauhapalkinnon
d) JYY:n paras
 opiskelijajärjestö-palkinnon

1. Montako kertaa Viito! ry 
 on pitänyt kokousta viime
 10 toimintavuoden aikana?

a) 84 kokousta
b)  49 kokousta
c)  60 kokousta

2. Mitkä nimi-kandidaatit 
 kilpailivat keskenään 
 aikoinaan Viito!-
 opiskelijajärjestön 
 perustamiskokouksessa?

3. Minä vuonna 
 ”Viittomakieliset päivät” 
 muuttuivat Viito!-päiviksi?

a) vuonna 2008
b) vuonna 2010
c) vuonna 2013

4. Kuka entisistä 
 opettajista toimi Viito! 
 ry:n suojelushaltijana?

5. Mikä yksi merkittävimmistä, 
 valtakunnallisesti 
 toteutuneista toimenpiteistä 
 on saanut alkunsa Viito! 
 ry:n ehdotuksen myötä?

7. Mikä oli Viito! ry:n 
 jäsenten ennätysmäärä?

8. Listaa millaisia hallituksen 
 rooleja Viito! ry:llä on 
 ollut?

9. Montako nenää on 
 mukana täällä Viito! ry:n 
 10-vuotissynttäreillä?

10. BONUS: 
 Missä kaikkialla 
 maailmaa Viito!-opiskelijat 
 ovat opiskelleet tai 
 työharjoitelleet?

merkin, joten Viito! ry rikastui kolmella eurolla
2014–2015

Viito! ry:n suositut avajaiset järjestettiin 21.9. Lillu-
kassa, jossa paikalla oli neljän sukupolven opiske-

lijoita suomalaisen viittomakielen yliopisto-opettajan si-
jaisesta fuksiin asti. Avajaisissa syötiin hyvin sekä juotiin 
paljon nestettä janoon. Yleisessä tiedossa on se, että Lil-
lukka oli varattu yhteentoista aamuun asti. Mutta tieto siitä, 
mihin asti viitolaiset jäivät, jää vain osallistujien tietoon.
2014–2015

Onnistuneet päättäjäiset järjestettiin 14.5. Matsissa, jossa oli sauna lämpimänä, jää-
kaappi täynnä huurteista sekä MM-jääkiekon peli päällä. Aveceina olivat paikalla en-

nätyksellisesti kolme tanskalaista, jotka saivat ripauksen suomalaisesta kulttuurista.
2014–2015

Alkusyksyyn myös kuuluu aina tuttu Kauppakadun Appro, joka oli syyskuun 29. päivä-
nä. Hallitus osti 15 lippua, joista suurin osa meni jäsenille. Loput myimme ulkopuolisille. 

Juhlinta sujui, yllätys, aktiivisen juopuneissa ja sateisissa tunnelmissa, mutta tietenkin myös 
viisaasti. Jäsenet olivat huhun mukaan pohtineet, että pitäisikö saada tekstitys myös muille 
kuin YLE:n kanaville kansalaisaloitteen muodossa. Appron kunniavieras Antti Tuisku sai pe-
dot irti ja jäsenet joraamaan kuin viimeistä päivää. Tämän lisäksi herra Pekka Kulmala välttyi 
suuremmilta onnettomuuksilta. Uteliaat kysyköön, mitä hänelle tapahtui viime kerralla. Mahta-
vasta yöstä huolimatta ei kuitenkaan vältytty huonolta ololta seuraavana päivänä.
2015–2016

Lukuvuoden lähestyessä loppuaan, oli tietenkin päättäjäisten aika! Ne järjestettiin Lil-
lukan tiloissa 19.4. Päättäjäisissä oli kivaa ohjelmaa ja, kuten aina, hyvää ruokaa. 

Myös salaperäisesti ilmestyneet makkarat herättivät ihmetystä, mutta erityisesti Pekka 
Kulmalalle, se oli illan kohokohta. Milla Pitkänen päätti kääriä hihansa ja tuoda ikioman 

television paikalle, jotta saisimme pystyyn MM-jääkiekon kisastudion. Peli 
ei mennyt ihan toiveiden mukaisesti, mutta ilta huipentui beerpong-

turnajaisiin. Yksityiskohtaiset tiedot säilyköön osallistujien turvalli-
sessa huomassa.

2015–2016

VIITO!-tietovisa

Oikeat vastaukset löytyvät sivulta 39!
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Kuulumisia korpusprojektistaKUULUMISIA KORPUSPROJEKTISTA 
 
Kirjoittanut: Juhana Salonen (+kiitos kommenteista Jarkko Keränen ja Outi 
Pippuri) 
 
(Jutun asiasisältö perustuu kevään 2017 tietoihin, minkä jälkeen muutokset 
ovat mahdollisia.) 
 
 
Jyväskylän yliopiston viittomakielisten ja suomalaista 
viittomakieltä opiskelevien opiskelijajärjestö Viito! 
ry:n mittarissa komeilee nyt komea kymmenen 
vuoden ikärajapyykki. Muistan vielä kuin 
eilispäivän syksyisenä vuosimallia 2005 
maineikkaassa opiskelijaravintola Sohwissa 
käydyn perustamiskokouksen. Opiskelijoiden 
kesken keskusteltiin kuumeisesti jonkinlaisen 
järjestön perustamisesta, kun sellaiselle oli jo 
pitkään tilausta. Tuumasta toimeen ryhdyttiin 
talkoisiin, minkä jälkeen ollaan saatu nauttia 
lukemattomista ikimuistoisista tapahtumista Viittomakielisistä päivistä aina 
mitä erilaisimpiin tempauksiin ympäri Jyväskylää, Suomea ja maailmaa. 
Henkilökohtaisesti olen äärimmäisen kiitollinen opiskelijajärjestöllemme, joka 
teki opiskelurupeamastani miellyttävän, ja joka antoi loistavat eväät 
nykyiselle projektitutkijan (korpusprojekti) pestilleni Jyväskylän yliopistossa. 
 
 
1) SUOMEN VIITTOMAKIELTEN KORPUSPROJEKTI 
 
Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksessa käynnistyi virallisesti 
keväällä 2014 neljän vuoden (2014-2018) mittainen Suomen viittomakielten 
korpusprojekti, jonka tavoitteena on dokumentoida Suomessa käytettävää 
suomalaista ja suomenruotsalaista viittomakieltä. Korpus viittaa sellaiseen 
elektronisessa muodossa olevaan kirjoitetun, puhutun tai viitotun kielen 
editoituun ja annotoituun kokoelmaan, jonka avulla kielen sanaston, 
kieliopillisten rakenteiden ja käytön tutkimusta voidaan tehdä.   
 Korpusprojektin tavoitteena on kerätä suomalaista viittomakieltä (80 
henkilöä) ja suomenruotsalaista viittomakieltä (20 henkilöä) äidinkielenään 
käyttävän henkilön viittomista. Kuvaukset toteutetaan Jyväskylän yliopiston 
studiossa siten, että ympäri Suomea asuvat viittomakieliset kutsutaan 
pareittain kuvattavaksi. Kuvausten ohella kerätään taustatietoja viittojista 
(mm. ikä, sukupuoli, asuinpaikka). Kuvausten ja editoinnin jälkeen 
korpusaineisto annotoidaan ELAN-ohjelmalla, jonka erikoisalaa on 
aineistosta tehtyjen merkintöjen (annotaatiot) ajallinen yhdistäminen videoon. 
Korpusaineisto taltioidaan nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten Fin-Clarinin 

hallinnoimaan kielipankkiin, josta käsin aineistoa voidaan soveltaa tutkimus- 
ja opetustarkoituksiin informanttien antaminen lupien rajoissa. 

 
 

 
2) KORPUSPROJEKTI MUISSA VIITTOMAKIELISSÄ 
 
Muun muassa Australiassa, Englannissa, Hollannissa, Ruotsissa ja Saksassa 
on päästy jo pidemmälle niiden viittomakielten korpusprojektissa. 
Australialaisen viittomakielen korpusaineistoa on kuvattu 100 informantilla 
vuosien 2004-2007 välillä (Auslan Corpus Project 2016), brittiläisessä 
viittomakielessä 249 informantilla vuosien 2008-2011 välillä (BSL Corpus 
Project 2016), hollantilaisessa viittomakielessä 92 informantilla vuosien 2006-
2008 välillä (NGT Corpus Project 2016), ruotsalaisessa viittomakielessä 42 
informantilla vuosien 2009-2011 välillä (SSL Corpus Project 2016) ja 
saksalaisessa viittomakielessä 330 informantilla vuosien 2009-2012 välillä 
(DGS Corpus Project 2016). Kansainvälisellä tasolla voidaan havaita 
viittomakielten korpusprojektin alkaneen syntyä samoihin aikoihin kun 
Viito!–opiskelijajärjestömme käytti vielä vaippoja. On tärkeää muistaa, ettei 
pelkkä kuvattu videoaineisto edusta vielä korpusta, sillä järjestelmällisen 
annotoinnin jälkeen vasta voidaan puhua korpuksesta. Mm. Ruotsissa ollaan 
vuoden 2015 loppuun mennessä päästy noin kahdenkymmenen prosentin 
luokkaan koko aineiston annotoinnissa (Meschin henkilökohtainen 
tiedonanto 2015).       

 

3) KORPUSPROJEKTIMME ALKUVAIHEET 

 
Korpusprojektimme pääsi käynnistymään keväällä 2014 edellisvuoden 
pilottivaiheen jälkeen. Projektistamme vastaavat suomalaisen viittomakielen 
professori Ritva Takkinen, projektitutkijat Juhana Salonen ja Outi Pippuri 
sekä tutkimusavustajat Jarkko Keränen ja Olga Green että ohjelmistokehittäjä 
Henri Nieminen. Lisäksi projektissamme on mukana Jyväskylän yliopiston 
AV-teknikoita kuvaajina sekä viittomakielen keskuksen työntekijöitä, 
tuntityöntekijöitä ja työharjoittelijoita konsulttiapuna, editoinnissa, 
annotoinnissa ja muissa tehtävissä. Myös yhteistyötä on tehty mm. Suomen 
Kuurojen Liiton korpusprojektista vastaavien kanssa sekä tulkkifirma 
Viparon kääntäjien kanssa.  
 Projektimme alkuvaiheissa tuli suunnitella, millä tavoin etsitään 
tavoiteltavaa 100 informanttia suhteellisen tasapuolisesti eri puolilta Suomea, 
kuinka tiedottaa meneillään olevasta projektista viittomakieliselle yhteisölle 
(esimerkiksi kuurojen yhdistykset) ja millainen tulisi olemaan budjetti. 
Pilottivaiheessa kuvattujen viittomakielisten opiskelijoiden videoaineisto 
liitettiin mukaan korpusaineistoon. Aloitimme mahdollisten informanttien 
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4.4.2 Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksen korpusprojekti 

 

Jyväskylän yliopiston viittomakielen keskuksen käynnissä olevassa Suomen 

viittomakielten korpusprojektissa tavoitteena on kuvata 100 tuntia materiaalia, jossa 

100 henkilöä viittoo pareittain noin kahden tunnin ajan. Kokonaisuudessaan 

tavoitteena on saada 100 tuntia materiaalia, josta noin 10 tuntia on pilottivaiheessa 

kerättyä materiaalia. Pilottivaiheessa kerätty materiaali koostuu viittomakielisten 

Jyväskylän yliopiston viittomakielen opiskelijoiden viitotuista teksteistä, jotka on 

kuvattu samojen käytänteiden mukaisesti kuin myöhemmätkin korpusprojektin 

materiaalit. (Juhana Salonen, henkilökohtainen tiedonanto 19.3.2015.) Tavoitteen 

kuvattavat 100 tuntia kerätään eri puolelta Suomea asuvien viittomisesta, 80 tuntia 

suomalaista ja 20 tuntia suomenruotsalaista viittomakieltä (Jyväskylän yliopisto 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 6: Jyväskylän viittomakielen keskuksen korpusprojekti: korpusaineiston 
tallennustilanteiden kuvakulmat. (Puupponen, Jantunen, Takkinen, Wainio & Pippuri 
2014, 144.) 
 

Kuten kuvissa (KUVA 6) on havainnollistettu, Jyväskylän korpusprojektissa on 

käytetty useita kameroita: kaiken kaikkiaan korpusmateriaalia kuvataan kuudesta eri 

kuvakulmasta, seitsemäs kamera kuvaa ohjeiden antajaa. Kuusi eri kuvakulmaa 

mahdollistavat aineiston tutkimuksessa esimerkiksi pään liikkeiden ja tilankäytön 

syvyyksien tarkastelemisen. Kuvissa kuudes kamera, Cam. 6, kuvaa viittojia 

ylhäältäpäin. Kaikki kuvaukset toteutetaan Jyväskylän yliopiston kuvausstudiolla. 

Myös Jyväskylän korpusprojektissa kuvatut aineistot annotoidaan ELAN-ohjelmalla. 

(Puupponen ym. 2014, 143–144.)  

 

seulonnan Länsi- ja Sisä-Suomen alueelta (aluehallintovirastojen luokittelun 
mukaisesti). Sittemmin saatua aineistoa on kartutettu muualta Suomesta 
tulleilla informanteilla. Tätä kirjoittaessani (toukokuu 2017) on tähän 
mennessä kuvattu yhteensä yli 80 viittomakielistä. 
.  
Saatujen informanttien ikäjakauma kulkee miehissä 18 – yli 80 ikävuoden ja 
naisissa 20 – yli 70 ikävuoden välillä. Pelkästään alueelliseen, ikään ja 
sukupuoleen liittyvät tasapuolisuudet informanttien kesken eivät riitä, sillä 
pyrimme huomioimaan myös vaihtelevuutta kuulotaustaan (kuuro, 
huonokuuloinen, kuuleva, sisäkorvaistutetta käyttävä viittomakielinen), 
syntymäpaikkaan, koulutaustaan (mitä kuurojen koulua tai muuta koulua on 
käynyt), perhetaustaan (onko kuurot, kuulevat tai muut vanhemmat) ja 
koulutus- sekä ammattitaustaan nähden. Mahdollisimman suuri vaihtelevuus 
takaa sen, että saadaan luotettava kuvaus Suomen viittomakielten 
eritaustaisista viittojista.  
 Otamme yhteyttä mahdollisiin informantteihin eri kanavin, kuten 
sähköpostitse, videopuhelimitse, sosiaalista mediaa hyödyntäen tai tietyn 
alueen kuurojen yhdistyksen avulla. Kun kiinnostunut informantti on 
löytynyt, hän saa etsiä itselleen oman parin, joka on läheinen tai tuttu 
esimerkiksi kouluajoilta. Entuudestaan tutun parin kanssa on siten 
helpompaa jakaa yhteisiä asioita kuvauksissa. Avustamme tarvittaessa parin 
etsimisessä, jos on tarpeen. Kerromme etukäteen informanttiparille yleisistä 
käytännön asioista, kuten vaatetuksesta ja korpusprojektin ideasta, ennen 
kuvauksia paneutumatta kuitenkaan liiaksi yksityiskohtiin. Parin ei tarvitse 
mitenkään valmistautua etukäteen, sillä korpusprojektin ideana on saada 
autenttista materiaalia, johon ei ole mm. etukäteisvalmistelu päässyt 
vaikuttamaan.    
 Korpusaineiston kuvaus tapahtuu yliopiston audiovisuaalisen 
tutkimuskeskuksen studion tiloissa yhteensä seitsemän HD-laatuisen 
kameran voimin (kuvio 1: Salonen ym. 2016 ja kuvio 2: Puupponen ym. 2014).  
  
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Kuvaustilanne   Kuvio 2. Kameroiden eri kulmat 

Kameroiden suuri edustavuus takaa sen, että kuvattua aineistoa pystytään 
jatkossa annotoimaan tehokkaalla tavalla eri kamerakulmista käsin. 
Viittomakieli näyttäytyy usein kolmiulotteisena, jossa käsien lisäksi käytetään 
vartaloa, päätä ja ilmeitä. Kuudella kameralla kuvataan informantteja ja 
seitsemäs valvoo paikalla olevan ohjaajan liikkeitä. Korpusaineiston kuvaus 
vie kokonaisuudessaan parisen tuntia taukoineen. Kuvauksessa käytetään 
seitsemän eri tehtävää, jotka muodostuvat esittelystä, annettujen teemojen 
pohjalta käytävästä sekä spontaanista keskustelusta ja kerronnasta elisitaation 
avulla. Yksi tehtävä vie keskimäärin 10-15 minuuttia. 
 Useimmiten paria jännittää aluksi astua studioon, koska se muistuttaa 
käytännössä katsoen jotain elokuvastudiota kameroineen ja valaistuksineen. 
Korpusprojektista vastaava ohjaaja on aina läsnä studiossa parin lisäksi, kun 
taas teknikot pysyvät kiltisti kuvauskopissaan. Kuvauksessa tavoitellaan 
rentoa ilmapiiriä, mikä toteutetaan kahvitarjoilun ja small talkin muodossa. 
Paikan päällä paria informoidaan yksityiskohtaisesti tehtävistä ja kehotetaan 
pyrkimään luonnollisuuteen. Korpusprojektin tavoitteena ei ole arvioida 
viittomakielen taitoa, vaan kaivaa esille viittomakielisten eri viittomistyylejä 
kunnioittaen kaikkia tasaveroisesti. Pari valjastetaan istumaan kasvokkain 
niin, ettei kameroihin tarvitse tuijottaa lainkaan, jolloin voi keskittyä 
luonnolliseen vuorovaikutukseen (autenttisuuden vaatimus).   
 Kuvausprosessin jälkeen pari täyttää tutkimuslupa-, taustatieto- ja 
matkakorvauslomakkeet. Eettisestä näkökulmasta on elintärkeää selostaa 
tarkasti, mihin korpusaineistoa tullaan käyttämään väärinkäsitysten 
välttämiseksi (esim. sovimme siitä, missä määrin kuvattua aineistoa saa 
näyttää julkisesti). Saatujen palautteiden pohjalta parit ovat kokeneet 
kuvausten aikana vallinneen rauhaisan ilmapiirin ilman, että kamerat yms. 
olisivat häirinneet alkukangerrusta lukuun ottamatta.   

 

4) MITÄ KUVAUSTEN JÄLKEEN TEHDÄÄN? 
 
Informanttiparin kuvausten jälkeen videoaineisto siirretään editoitavaksi. 
Noin kahden tunnin pituinen raakavideo leikataan eri klippeihin tehtävä- ja 
kameranumeron mukaisessa järjestyksessä. Kuusi kameraa kerrottuna 
seitsemällä eri tehtävällä plus seitsemäs kamera, joka kuvaa koko ajan 
ohjaajaa, tekee yhteensä neljäkymmentäkolme klippiä yhdeltä parilta. Voitte 
itse laskea, montako videotiedostoa yhteensä tulee viideltäkymmeneltä 
parilta. Editoinnissa on hyvin tärkeää pitää huolta siitä, että videotiedostot 
nimetään oikein. Yksikin virhe voi aiheuttaa dominoiden hallitsemattoman 
kaatumisen, mitä on tuskallista jälkeen päin korjata (tästä on kokemusta!). 
Sekä raakavideo että leikatut videoklipit taltioidaan eri kohteisiin, kuten 
ulkoisille kovalevyille ja yliopiston IT-palvelujen tarjoamille 
tallennuspaikoille. Tallennuspaikkojen määrä moninkertaistaa 
videotiedostojen kokonaismäärän, joten  editointityö kaikkinensa on tarkkaa 
työtä.     
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 Annotoinnin avulla päästään toden teolla luomaan korpusta. 
Annotointi on merkintäjärjestelmä, jolla kuvataan kieltä ja sen rakennetta 
monella tasolla. Viittomakielten annotoinnissa käytetään yleisesti glossia, joka 
on puhutun kielen kirjoitetussa muodossa oleva sana ja joka lähimmin vastaa 
viittoman merkitystä. (Johnston 2010 & 2016; Wainio 2014). 
Viittomakielellähän ei ole varsinaisesti kirjoitettua muotoa (joissakin 
viittomakielten projekteissa käytetään tosin omia transkriptiosysteemejä, 
jotka eroavat tässä esitetystä systeemistä). Suomenkielinen glossi kirjoitetaan 
yleensä kapiteelikirjaimin tai suuraakkosin sellaisessa muodossa, joka on 
perusmuodossa ilman suomen kielelle ominaisia taivutuksia. Glossin 
(leksikaalinen taso) yhteyteen voidaan koodata lisätietoa (kieliopillinen taso). 
Annotoinnin yhteydessä tulee sopia glossauksen periaatteista, erityisesti 
muodostaa glossikonventioita. On syytä muistaa, ettei suomenkielinen glossi 
anna aina välttämättä sataprosenttisesti vastausta viittoman todelliselle 
merkitykselle.  
 Annotointia voidaan tehdä monella tapaa. Monissa viittomakielten 
korpusprojektien annotoinnissa on keskitytty ID-glossin eli tunnisteglossin 
tekoon hakua varten. Glossi kirjoitetaan sellaisessa muodossa, joka olisi 
mahdollisimman yksinkertainen haun näkökulmasta. (Johnston & Wainio 
emt.) Viittomakielessähän on usein sama muoto, jolla voi olla useita 
merkityksiä. Esimerkiksi TEHDÄ-viittoma, jossa B-käsimuodoin tuotetaan 
vuorottain edestakainen liike, voi tarkoittaa tekemistä, työtä, 
työskentelemistä, touhuamista jne. Kuitenkin ID-glossauksen periaatetta 
mukaillen glossataan aina muodossa TEHDÄ. ID-glossin ideana on yhdistää 
kaikki mahdolliset samaa muotoa olevat variaatiot yhteen nippuun, jolloin 
haun näkökulmasta ne olisi helpompaa löytää saman kategorian alta. Tässä 
on tärkeää systemaattisuus ja yhteiset konventiot, sillä eri annotoijien täytyy 
sopia yhteisistä pelisäännöistä (Keränen ym. 2016). Siitähän ei tulisi mitään, 
jos kukin annotoija glossaisi pelkästään oman intuitionsa tai mieltymyksensä 
mukaan, jolloin syntyisi oikeanlainen glossiviidakko.     
 Ennen kuin aloittaa annotoinnin tulee luonnollisesti pohtia kolme 
tärkeää kysymystä: 1) Mikä on viittoma?; 2) Millaisia viittomia on olemassa?; 
3) Milloin viittoma alkaa ja päättyy? (Jantunen 2014). Kun nämä 
peruskysymykset on ratkaistu, tarkemmin sanottuna kielikäsitys perusteltu, 
voidaan väittää annotoinnin olevan mukavaa touhua. Useastihan on todettu 
annotoinnin olevan tuskallista ja hikistä puurtamista, kun ei ole aina helppoa 
löytää sopivaa glossia useille viittomakielisille ilmauksille. Kuinka glossaisit 
mm. sellaisen ilmauksen, jossa kädellä kuvaillaan flow-fiilistä? Laittaisitko 
SAADA-FLOW, TUNTUA-HYVÄLTÄ, TULEE-KYLMÄT-VÄREET, IHO-
MENEE-KANANLIHALLE? Useastihan törmätään siihen, ettei ole vielä 
tarkkaan määriteltyjä glossikonventioita eri ilmauksille. Asian laidan ei 
tarvitse todellakaan olla näin.  
 Viittoman merkitys ja muoto ovat ikään kuin naimisissa keskenään. 
Molempia tarvitaan sekä viittomien systemaattisessa haussa että merkitysten 
erottelussa. Olemme päätyneet annotoimaan kahdella eri tavalla, jotka 
palvelevat molempia tavoitteita (kuvio 3). ID-glossi saattaa näyttää 

                                                                                                                                                                                       

harhaanjohtavalta, kun maaseutuun viittaavassa merkityksessä on glossina 
ARKI. Meillä on käytössämme leksikaalinen tietokanta Signbank, johon 
sijoitetaan ID-glossit ja jonka avulla valvotaan yhteisten pelisääntöjen 
noudattamista annotoinnissa. Jokaisella ID-glossilla on oma sivunsa, jossa on 
glossin lisäksi käännösvastineet, video/videot ja muut tarpeelliset tiedot ID-
glossin ympärillä olevista viittomista. Saman muodon kriteerihaulla 
löydetään samanmuotoiset viittomat yhdeltä sivulta, mikä auttaa tuntuvasti 
viittomien välisten suhteiden analysoinnissa. Samanaikaisesti annotoimme 
myös merkityslähtöisesti ELAN-ohjelmalla, jossa on oma merkitysrivinsä 
samanmuotoisten viittomien välisten merkitysten erottelua varten. 
 
 
 
   Viittoman merkitys:   Viittoman muoto: 
   Merkityksen erottelu    Samanmuotoisten viittomien  
   kontekstisidonnaisesti:   yhdistäminen hakua varten: 
 
   PALLO  MAAILMA    ID:glossi: PALLO 
 
   MAASEUTU ARKI  FARKUT ID:glossi: ARKI 
    RAITIS      
 
   JOS  EHKÄ  VOI-OLLA  ID:glossi: JOS 
  
 Kuvio 3. Korpusprojektimme glossikonventioesimerkkejä. 
 
 
Annotoinnissa tulee tehdä jonkinlainen johtopäätös sille, milloin viittoma 
alkaa ja päättyy (viittoman pituuden näkökulma). Tästä on esitetty eri 
näkemyksiä. Olemme päätyneet Jantusen (2013, 2015) pidemmän viittoman 
käsitykseen, joka huomioi siirtymäliikkeet osana viittomaa (kuvio 4). Monissa 
muiden viittomakielten annotoinnissa ajatellaan viittoman rajan olevan lyhyt, 
koska siirtymäliikkeet nähdään eleenä. Tällainen piirre on iskostunut vahvasti 
sanakirjoihin ja opetusmateriaaleihin. Jantusen (emt.) mukaan suurin osa 
viittoman rakennepiirteistä on muodostettu jo hyvissä ajoin ennen ydinosan 
alkua (viittoman valmistelu) ja suurin osa niistä voidaan havaita myös 
ydinosan päättymisen jälkeen (viittoman palautus).  
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 Kuvio 4. Mikä on viittoman pituus? (Jantunen 2014). 
 
 
Olemme tulleet samaan johtopäätökseen, sillä annotoinnissa voidaan 
vertauskuvallisesti kalastaa viittomaa virrasta. Kala on liukas ja se vaihtaa 
helposti paikkaa. Samoin tekee viittoma jatkuvan viittomisvirran aikana. 
Siten on turvallisempaa nojautua Jantusen (emt.) määritelmään tässä 
tapauksessa. Keskitymme perusannotointiin, emmekä tutkimukseen. On siten 
mielekkäämpää sallia annotaatiosolun olevan pidempi, jonka sisällä kala, ei 
kun viittoma, on varmasti nalkissa. Joku muu voi sitten myöhemmin tutkia 
tarkemmin viittoman todellista pituutta.   
 
 
5) KORPUKSEN VAIKUTUS TULEVAISUUDESSA 
 
Korpuksella tulee olemaan suuri vaikutus viittomakielisellä alalla, sillä se tu- 
lee ensisijaisesti turvaamaan viittomakieltemme säilymisen tuleville sukupol-
ville. Jos ajatellaan suomen kielen lukuisia tutkimuksia opetusmateriaaleineen 
ja sen vahvaa asemaa yhteiskunnassamme, mistä tällainen on oikein 
lähtöisin? Yksi avaintekijöistä on korpus. Emme voi kuvitellakaan, kuinka 
suuri vaikutus viittomakielisellä korpuksella tulee olemaan. Kaikki on kiinni 
asenteesta ja erityisesti siitä, että osataanko korpusta hyödyntää oikein. 
Tutkimuspuolella on tällä vuosituhannella nostettu kiitettävään tahtiin 
suomalaista viittomakieltä parrasvaloihin mm. viittomakielen keskuksen sekä 
Kuurojen Liiton eri tutkimusprojekteissa. Mutta tutkimattoman kenttä on 
vielä laaja, vaikka mustaa aukkoa ollaan paikantamassa joiltakin osin. 
Päinvastoin opetuspuolella, opetusmateriaalien kohdalla, ollaan jo melkein 
mustan aukon syövereissä.  
 Kylmä totuus on se, ellei muutosta tule jatkossa, niin viittomakielem- 
me ovat todellakin uhanalaisia yhteiskunnallisten muutosten johdosta 

(suomenruotsalainen viittomakieli on luokiteltu jo uhanalaiseksi Unescon 
asettamien kriteerien pohjalta). On hyvin surullista nähdä, että viittomakieli-
nen ala, joka itsessään on jo hyvin pieni, on pirstoutunut eri kuppikuntiin. 
Laajamittainen yhteistyö puuttuu, vaikka yhteisiä tavoitteita onkin. Korpus-
projektimme tavoitteena on paikata kuilua ja rakentaa siltaa eri tahojen 
kesken. Sillan rakenteina toimivat vahva kolmikanta: tutkimus, opetus ja 
opiskelu. Korpus tarjoaa erinomaiset puitteet tutkimukselle. Korpusaineisto 
yksityiskohtineen löytyy yhdestä samasta paikasta (kielipankki), joka on 
yhteisessä käytössä. Sen pohjalta voidaan alkaa tutkia ja tuottaa uutta 
opetusmateriaalia. Opettajat voivat käydä poimimassa uusia ideoita opetusta 
varten, minkä lisäksi opiskelijat pääsevät tutustumaan korpusaineistoon. 
Tutkijat, opettajat ja opiskelijat valjastetaan YYA-sopimuksen periaatteisiin.  
 Kuurojen Liiton omistama viittomakielinen kirjasto on loistava esi-
merkki yhdestä tietokannasta, josta löytyy suuri määrä eriaiheisia viitottuja 
videoita moneen tarkoitukseen. Vastaavasti tulee toimia korpuksen kohdalla. 
Kielipankin ohella korpusaineisto tarvitsee tiedotesivun, jossa opastetaan 
korpuksen käytössä. Opassivun tulee olla pedagoginen, joka kykenee 
ruohonjuuren tasolla lähestymään viittomakielistä yhteisöä sekä kaikkia niitä, 
jotka ovat viittomakielestä kiinnostuneita. Korpus on jokaista varten. Viitto-
makielisille se tarjoaa hyvän mahdollisuuden kasvattaa kielitietoisuutta mm. 
kieliopin näkökulmasta ja ylpeyttä viittomakieltemme ainutlaatuisuudesta. 
Vieraskielisille vastaavasti autenttista opetusmateriaalia viittomakielisten eri 
tavoista viittoa (esim. sosiolingvistiset variaatiot).     
 Noora Hoffrén (2015) on kertonut opinnäytetyössään (Humanistinen 
ammattikorkeakoulu) korpuksen merkityksestä tulkeille ja vieraan kielen 
opiskelijoille. Mm. ruotsalaisen viittomakielen korpusta on jo sovellettu 
viittomakielen ja tulkkauksen opetuksessa. Tulkkiopiskelijat pääsevät 
ymmärtämisharjoitusten ohella harjoittelemaan tulkkaamista eri tilanteissa. 
Korpusaineiston avulla voidaan opiskella, millä tavoin viittojat muodostavat 
eri lauseita ja miten he rakentavat tekstikokonaisuuden koheesion 
näkökulmasta. Korpusaineisto tarjoaa erinomaisen työkalun eritaustaisten 
viittojien analysoinnille: millaista vaihtelua löytyy sosiolingvistisestä 
näkökulmasta (eri rekisterit ja tyylit). Mesch on korostanut, että 
korpusaineiston tärkeänä piirteenä on hakutoiminto, jolloin haun avulla 
voidaan löytää tehokkaasti haetun viittoman kaikki mahdolliset variaatiot. 
Siten voidaan analysoida, millaisiin konteksteihin samaa merkitystä 
sisältävän viittoman variaatioita on käytetty. Sanakirjaan verrattuna korpus 
tarjoaa laajemman lähestymistavan viittoman käyttöön, koska 
korpusaineistossa voidaan seurata viittoman käyttöä luonnollisessa 
tekstiyhteydessä, mistä hyötyvät myös ammattitulkit. (Hoffrén 2015.) 
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6. PÄÄTÄNTÖ 
 
Korpuksella on suuria tavoitteita. On syytä muistaa, että korpusprojekti on 
aikaa vievä urakka, joten se ei kenties kokonaisuudessaan valmistu ennen 
2100-vuosisataa. Yhden minuutin mittaisen aineiston systemaattinen 
annotointi kaikkine kieliopillisine ominaisuuksineen voi viedä jo kuukausia. 
Tärkeintä on oivaltaa korpusaineiston käyttö hakutoiminnon avulla ja oppia 
käyttämään siihen sovellettuja ohjelmia, kuten ELAN:ia tällä hetkellä, jolloin 
päästään askel lähemmäksi korpuksen lopullisia tavoitteita. Itselleni tulee 
kunnon flow-fiilis, kun kuvittelen mielessäni, kuinka voin myöhemmin 
nähdä sadan eritaustaisen viittojan yhteen niputettuna samaan paikkaan ja 
vertailla heidän viittomistaan täysin saman ohjeistuksen pohjalta. Kuinka 18-
vuotias miehenalku kertoo samasta tarinasta verrattuna yli 80-vuotiaaseen 
kypsään mieheen. Viittomakielisessä yhteisössä kyllä törmätään eritaustaisiin 
viittojiin kasvokkain ja voidaan ´sillä silmällä´ seurata erityylistä viittomista. 
Korpusaineisto tarjoaa vielä parempitehoiset silmälasit käyttöön 
hakutoiminnon ja kielen kuvailun muodossa. Vähän samaan tapaan kuin 
kulkisit metsässä oman intuitiosi pohjalta tai turvautuisit karttaan. Kartan 
avulla pääsisit oletettavasti paremmin perille. Teknologian myötä on tullut 
kaiken maailman älypuhelimia navigaattoreineen, jotka mahdollistavat vielä 
nopeamman perille pääsyn metsässä. Samaan pyrkii korpus.  
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Kieleilyä suomalaisen 
viittomakielen oppiaineessa 

1 Johdanto
 
Suomalaisen viittomakielen (SVK) oppiaine Jyväskylän yliopistossa on kohtauspiste, jos-
sa yliopiston akateemiset käytänteet ja erilaisista kielellisistä ja koulutuksellisista taustois-
ta olevat viittomakielten käyttäjät kohtaavat. Jyväskylän yliopistolla ja yliopisto-opetuksella 
on pitkä historia. SVK:n opiskelijat ja opettajat törmäävät usein vakiintuneisiin käytänteisiin 
(esim. kirjatentit, puhuminen diojen päälle ja ihmisten sijoittuminen luokkahuoneissa), jot-
ka eivät aina toimi visuaalisesti orientoituneissa oppimistilanteissa. Akateemiset opetuksen 
ja opiskelun käytänteet pyörivät puhutun ja kirjoitetun kielen ympärillä. Väitämmekin, että 
oppiaineen toimijoiden mukanaan tuomat visuaaliset ja keholliset vuorovaikutuksen tavat 
ravistelevat – ja ovat ravistelleet jo yli 20 vuotta – perinteisiä akateemisia käytänteitä.
 
Keväällä 2015 otimme tavallisen SVK:n opiskelijan arjen tarkastelun kohteeksi SVK:n valin-
naisiin aineopintoihin kuuluvalla sosiolingvistiikan kurssilla (SVKA182). Perinteisten sosio-
lingvistiikkaan kuuluvien ilmiöiden lisäksi keskityimme erityisesti monikielisyyden, vuorovai-
kutuksen ja kieli-ideologian aihepiireihin. Opiskellessamme sellaisia käsitteitä kuin kieleily 
(engl. languaging) ja repertuaari teimme kurssitehtävän, jossa tarkastelimme, miten työs-
kennellessämme käytämme hyödyksi useita viitottuja, puhuttuja ja kirjoitettuja kieliä sekä 
muita resursseja. Näitä huomioita monikielisistä ja -kanavaisista käytänteistä haluamme 
jakaa ja pohtia tässä tekstissä.
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2 Monikielisyys ja multimodaalisuus
 
Sosiolingvistiikan alaan kuuluvassa monikielisyyden tutkimuksessa on viime vuosina nous-
sut uudenlaisia näkemyksiä kielestä ja kielellisestä variaatiosta. Monikielisyyttä lähestytään 
tilanteisena, sosiaalisena resurssina; ei puhuta niinkään yksilöiden kielitaidosta vaan kielel-
lisistä repertuaareista. Repertuaari korostaa sitä, miten kielelliset resurssit ovat muuntuvia 
ja hetkeen sidottuja. Jokin kielellinen resurssi on käytössä tietyssä ympäristössä tietyllä 
tavalla. Kieltä ei nähdä enää yhtenä autonomisena kokonaisuutena vaan resurssina, joka 
vaihtelee tilanteittain. Resurssin moniulotteisuutta kuvaa hyvin se, mihin kaikkeen voimme 
viitata käsitteellä suomalainen viittomakieli. Toimiessamme erilaisissa tilanteissa SVK on 
tyylejä, murteita, tekstilajeja; viittomista näytöllä, taktiilisti tai viittomien piirrettyjä kuvia pa-
perilla. Kielten väliset rajat ovat uuden näkemyksen mukaan käsityksiä ja oletuksia eri kie-
likokonaisuuksien välillä. Toimiessamme rajat osoittautuvat häilyviksi, ja usein juuri rajojen 
häivyttäminen on joustavan ja toimivan vuorovaikutuksen edellytys. Tämä tulee usein esille 
opiskelutilanteissa, joissa esimerkiksi keskustelemme flaamilaisen viittomakielen viittomas-
ta suomalaisella viittomakielellä viitaten englanninkieliseen käsitteeseen suomenkielisessä 
artikkelissa.
 
Toiminnassa häilyvät kielten välisten rajojen lisäksi rajat eri kommunikointikanavien välillä. 
Viimeaikainen viittomakielen tutkimus on tuonut tarkastelun kohteeksi erityisesti eleen ja 
viittoman välisen yhteyden. Selkeää rajaa ei voi vetää myöskään muiden kommunikointika-
navien väliin. Kielen ja vuorovaikutuksen tutkimus on viime vuosina käynyt läpi niin sanotun 
multimodaalisuuden käänteen. On herätty huomaamaan, että jos tarkastelemme tiukasti 
vain kielellistä ainesta, käsityksemme merkitysneuvottelusta jää rajalliseksi. Myös kielenop-
pimisen puolella on alettu ymmärtää ei-kielellisten resurssien merkitys. Nämä kaksi suun-
nanmuutosta tiivistyvät käsitteessä kieleily, joka viittaa tapahtumaluonteiseen merkitysten 
neuvotteluun. Kieli ei tämän näkemyksen mukaan ole staattinen “esine” vaan toimintaa ja 
tekemistä.
 
Viittomakielen tutkimuksesta on noussut käsite ketjuttaminen (engl. chaining) kuvaamaan 
käytänteitä, joissa toimijat käyttävät hyvinkin säännönmukaisesti päällekkäin ja/tai lomittain 
erilaisia kielellisiä ja multimodaalisia elementtejä. Sangeeta Bagga-Gupta määrittelee kol-
me ketjuttamisen tapaa, tilanteinen ketjuttaminen (event chaining), paikallinen ketjuttaminen 
(local chaining) ja synkronoitu ketjuttaminen (simultaneous tai synchronous chaining). Tilan-
teinen ketjuttaminen viittaa laajempiin kokonaisuuksiin: oppitunti voi alkaa viittomakielisellä 
(esim. SVK) johdannolla, jonka jälkeen seuraa pääosin kirjoitetulla suomen kielellä toimittu 
osuus (esim. opiskelijat kirjoittavat omia tekstejään). Paikallista ketjuttamista, joka on luon-
teeltaan sekventiaalista, tapahtuu esimerkiksi silloin, kun ensin kirjoitetaan sana, jota sitten 
osoitetaan. Sana voidaan myös sormittaa ja sen jälkeen tuottaa sen merkitystä vastaava 
viittoma. Synkronoitua ketjuttamista tapahtuu esimerkiksi silloin, kun henkilö viittoo ja puhuu 
yhtä aikaa eli kaksi kommunikointikanavaa on käytössä samanaikaisesti. 

Aiempi tutkimus on tuonut esille, miten ketjuttaminen korostaa ja luo yhteyksiä eri kielten 
ja modaliteettien välille erityisesti pedagogisissa konteksteissa, luokkahuonevuorovaikutuk-
sessa. Suomalaisen viittomakielen oppiaineen opinnoissa ketjuttamista tapahtuu usein, kun 
neuvotellaan viittoen englanninkielisten ja suomenkielisten teoreettisten käsitteiden mer-
kityksistä ja pohditaan niille vastineita suomalaisella viittomakielellä. Usein keskusteluun 
tuodaan mukaan käsitteiden viittomia muista viittomakielistä. Ketjuttamisessa ei yhdistetä 

pelkästään kieliä tai niiden eri modaliteetteja, vaan hyödynnetään myös esimerkiksi eleitä, 
kuvaelementtejä tai muita kommunikointikanavia, joita ei perinteisesti luokitella kielellisiksi.

3 Monikieliset ja -kanavaiset kommunikatiiviset käytänteet yliopisto-opinnoissa

Opiskeltuamme sosiolingvistiikan perusasioita ja tutustuttuamme yllä kuvattuihin käänteisiin 
sosiolingvistiikan ja kielenoppimisen tutkimuksessa, sekä viittomakielialan monikielisyyden 
tutkimukseen, teimme kurssitehtävän, jonka periaate oli Gerard Van Herkiä mukaillen: “Go 
find out some stuff. Let me know how it goes.” Tavoitteena oli ottaa tarkastelun kohteeksi 
hyvinkin arkisia opiskelutilanteita säikähtämättä vuorovaikutuksen kompleksisuutta. Jokai-
sen opiskelijan tehtävänä oli kuvata valitsemaansa tilannetta omin sanoin sekä kuvata ja 
määritellä tilanteessa tapahtuvaa ketjuttamista. Kiinnitimme huomiota myös tilanteessa käy-
tettyihiin välineisiin (esim. kynä, paperi tai tietokone).

Eräässä kurssityössä tarkasteltiin parityön tekemistä kahden viittojan kesken. Parityössä 
työskentelijät kirjoittivat kannettavalla tietokoneella raporttia. Molemmilla opiskelijoilla oli 
tapaamiseen tullessaan mukana suomenkielisiä muistiinpanoja, ja raportti oli tarkoitus kir-
joittaa englanniksi. Opiskelijat viestivät keskenään lähtökohtaisesti suomalaisella viittoma-
kielellä.

Tilanteessa toimijat
1) lukivat muistiinpanojaan ja viittoivat niitä toisilleen suomalaiselle viittomakielelle
 kääntäen 
2) viittoivat keskenään siitä, mitä tekstitiedostoon kirjoitettaisiin englanniksi. Tällöin toinen 
 opiskelija viittoi SVK:lla ehdotuksen, jonka toinen opiskelija kirjoitti koneella englanniksi
3) miettivät englanninkielisiä lauserakenteita tai sanavalintoja sormittaen ehdotuksia 
 SVK:n sormiaakkosviittomilla niin, että kirjaimiin viitataan englanninkielisen sanan
 kirjainten mukaisessa järjestyksessä
4) miettivät englanninkielisiä rakenteita viittoen SVK:tä ja huuliossa englanninkielinen
 sana (toisen opiskelijan ratkaisu, toisella olisi ollut taitoa ASL:eenkin). SVK:n ja
 englanninkielisen huulion yhdistämisessä auttoi se, että tekstitiedostossa oli jo
 olemassa englanninkielinen ehdotus, johon englanninkielisen huulion ja SVK:n
 viittomien sekoituksella pystyi viittaamaan. Ei siis tarvinnut arvailla, mitä englannin-
 kielistä sanaa huuliolla tarkoitettiin.
5) osoittivat tietokoneen ruudulla olevaa tekstiä (esimerkiksi jos halusivat muuttaa tekstin 
 järjestystä).

Ketjuttamisen näkökulmasta tilanteessa tapahtui ketjuttamista kaikilla kolmella tasolla (ks. 
kuva 1): Parityöskentelyn ensimmäisessä vaiheessa työskentelijät keskustelivat pääosin 
SVK:llä, jota seurasi toinen pidempi vaihe, jossa käytössä oli tietokoneella kirjoitettu englan-
nin kieli. Paikallista ketjuttamista tapahtui molempien vaiheiden sisällä, kun toimijat esimer-
kiksi osoittivat englanninkielistä tekstiä näytöllä ja viittoivat siinä olevat termit SVK:llä, minkä 
jälkeen seurasi ehdotus, miten tekstiä tulisi muuttaa. SVK:n viittomien ja englanninkielisten 
huulioiden samanaikainen tuottaminen puolestaan on esimerkki synkronoidusta ketjuttami-
sesta, jota tapahtuu myös tilanteessa, jossa toimija viittoo (usein) yhtä aikaa lukiessaan 
suomenkielisiä muistiinpanojaan. Näissä tilanteissa viittomat viitotaan usein suomen kielen 
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sanajärjestystä seuraten. Esimerkistä käy myös ilmi, miten molemmat toimijat toivat tilan-
teeseen itselleen tuttuja repertuaareja. Vaikka vain toisella opiskelijalla on aiempaa koke-
musta amerikkalaisella viittomakielellä toimimisesta, sitä käytettiin resurssina tilanteessa, 
jossa tavoitteena oli kirjoittaa englanninkielinen teksti.

Kuva 1. Esimerkki kolmen tason ketjuttamisesta parityöskentelyssä.

Kurssitehtävistä nousi esille myös käytössä olevat teknologiat. Videoiden tuottamiseen käy-
tettiin muun muassa tietokoneiden sisäänrakennettuja kameroita ja ohjelmia videostudion 
kameroita, teleprompteria tai nauhoitettua puhetta toistavaa mp3-soitinta. Näiden rinnalla 
käytettiin myös perinteisempiä välineitä, kuten paperia ja kynää. Erityisesti viittomakielisiltä 
luennoilta tehdyt multimodaaliset muistiinpanot samoin kuin viitottua ja videoitua tehtävää 
mahdollistavat “käsikirjoitukset”, joita viittoja käyttää apunaan kameralle viittoessaan, ovat 
jokaiselle SVK:n opiskelijalle tuttuja opiskelun välineitä. 

Opetustilanteissa käytössä oli muun muassa tabletteja, kannettavia tietokoneita ja opet-
tajan tietokoneeseen liitettyjä suuria, erillisiä näyttöjä. Seuraava esimerkki on Jyväskylän 
yliopiston kielikeskuksen englannin kurssilta. Alla olevat lainaukset kurssitehtävästä kuvaa-
vat kurssin yhtä luokkatilannetta, jossa opiskelijat ja opettaja juttelivat chatissa englanniksi. 
Chattia pystyi seuraamaan omilta tableteilta ja läppäreiltä tai luokkahuoneen edessä oleval-
ta suurelta näytöltä.

Tilanteen monikielisyyden kuvaus: 
suomalainen vk (opiskelijoiden kanssa keskustelua, esim. “voi minulla on kova nälkä.. 
mennäänkö syömään tämän jälkeen?”) ja amerikkalainen viittomakieli (joskus käännet-
tiin ASL:lle, jos ajateltiin miten käännetään suomalaiselle viittomakielelle, mutta ensin 
englannin kielen sanasta ASL:lle ja sitten SVK:lle).

Ketjuttamisen kuvaus:

simultaaninen ketjuttaminen - helposti tapahtuu tuolla luennolla. Esim. joku viittoo ky-
syäkseen ja joku kirjoittaa samalla [englanniksi] (ope ei osaa vk:tä, niin joku voi selittää 
kirjoittaen kun toinen viittoo muille opiskelijoille).

Jälkimmäinen lainaus antaa oivan esimerkin hajautetusta ketjuttamisesta, jossa paikallista 
ketjuttamista (viitottu kysymys - kirjoitettu kysymys) tuottavat eri henkilöt. Ketjuttaminen ei 
tässä tilanteessa hajaudu pelkästään eri toimijoiden välillä, vaan myös kehollisten ja tekno-
logisten kanavien välillä. Tämän kaiken mahdollistaa yhteistyö, joka hioutuu saumattomak-
si jokaisen uuden kurssitapaamisen edetessä. Molemmat esimerkkitilanteet tuovat esille, 
kuinka tärkeää kieltä on tarkastella tilanteisena ilmiönä. Yliopistokontekstissa viittomakieli-
nen kieleily tapahtuu usein kirjoitettujen tekstien ympärillä, joten näissä tilanteissa syntyneet 
käytänteet eivät välttämättä löydä paikkaansa ympäristössä, joissa kirjoitettujen tekstien 
merkitys on varsin vähäinen.

4 Pohdinta

SVK:n opiskelijoina ja opettajina elämme erilaisten visuaalisten ja kehollisten vuorovaiku-
tuksen tapojen leikkauspisteessä, kuten yllä olevista esimerkeistä on nähtävissä. Tässä 
leikkauspisteessä monikieliset ja monikanavaiset resurssit kohtaavat. Sosiolingvistiikan 
kurssin myötä saimme monipuolisemman näkemyksen kielestä ja kommunikaatiosta. Li-
säksi omaan arkeemme liittyvän pohdinnan kautta tajusimme konkreettisesti, kuinka hyö-
dynnämme kieleilyä ja eri repertuaareja.

Tiedostimme, kuinka olemme luoneet toimivia käytänteitä ehkä hyvinkin tiedostamatta tul-
laksemme toimeen “risteyksissä”, joissa kohtaavat akateemiset käytänteet (esim. erilais-
ten kurssitehtävien tuottaminen yksin tai pienryhmissä), monet kielet, joita joudumme ja 
saamme käyttää ja viittomakielisen vuorovaikutuksen konteksteista tutut toiminnan tavat. 
Toimintatapamme eivät niinkään olleet muualta tuotuja yliopisto-opintoihin, vaan usein kes-
kellämme syntyneitä, hyvinkin innovatiivisia käytänteitä.

Kieleilyssä hyödynnetään eri resursseja, jotta vuorovaikutuksesta tulee jouhevampaa, no-
peampaa, tarkempaa ja käytännöllisempää. Usein nämä käytänteet eivät kuitenkaan tunnu 
istuvan niihin kaavoihin, joita pidetään akateemisen maailman normeina. Meille arkipäiväiset 
toimintatavat ovat valitettavasti erittäin vähällä huomiolla yliopistossa, jossa kielten puhutut 
ja kirjoitetut muodot hallitsevat. Esimerkiksi tukea akateemiseen kirjoittamiseen on runsaasti 
tarjolla, kun taas viitottujen kurssitehtävien tekeminen on vielä pitkälti opiskelijan oman har-
rastuneisuuden ja omien välineiden – kuten tarvittavien tietokoneohjelmien – varassa. Näillä 
käytänteillä olisi tarjottavaa myös viittomakielen ulkopuolella. Esimerkiksi me kirjoittajat, jot-
ka olemme opiskelleet suomalaista viittomakieltä vasta aikuisiällä, käytämme sormittamis-
ta itseksemme selventäessämme vaikean englanninkielisen sanan kirjoitusasua. Olemme 
myös havainneet, miten pohtiessamme vaikeatajuisia akateemisia käsitteitä viittomakielen 
viittomat ja paikantaminen ovat auttaneet abstraktien käsitteiden syvällisemmässä ymmär-
tämisessä. Väittäisimme jopa, että pääsy visuaalisesti orientoituneisiin ympäristöihin ja yh-
teisöihin on tehnyt meistä parempia kommunikoijia ja oppijoita. 

Konkreettisten tilanteiden tarkastelun lisäksi pyrimme kurssilla pohtimaan kieleilytilanteisiin 
liittyviä normeja ja asenteita. Tiedostimme, että jokainen meistä on yhden tai useamman 
sosiolingvistisen yhteisön jäsen, joten tiesimme normeista ja arvoista, jotka liittyivät eri kom-
munikointikanaviin ja -käytänteisiin. Tunnistimme esimerkiksi vallitsevan käsityksen, jonka 
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mukaan kielet tulisi pitää erillään ja että niiden sekoittamisella voi olla kielteisiä seurauksia. 
Näemme, että tämän kaltaiset ajatukset nousevat vahvoina esiin tilanteissa, joissa on kiel-
tenvälisiä hierarkioita ja joissa oikeus käyttää haluttua kieltä, kielivarieteettia tai kommu-
nikointikanavaa on kyseenalaistettu. Haluamme korostaa, että esiin tuomamme kieleilyn 
tavat ja muodot ovat syntyneet hyvinkin vapaaehtoisissa, toimijalähtöisissä konteksteissa, 
joilla on vahva yhteys viitottuja kieliä arvostavaan ja viittomiseen rohkaisevaan toiminnan 
kulttuuriin. 

Lue lisää multimodaalisesta, monikielisestä kieleilystä mm.

Alapuranen, M. (2016). Chaining in interpreted interaction: Finnish Sign Language interpre-
ting in an English-medium educational setting. Kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201603071775 

Dufva, H., M. Aro, M. Suni & O.-P. Salo (2011). Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitie-
de, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. AFinLA-e publication 3 (2011). 22-34. 
http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4454/4261

Bagga-Gupta, S. (1999). Visual language environments. Exploring everyday life and litera-
cies in Swedish deaf bilingual schools. Visual Anthropology Review, 15(2), 95-120.

Bagga-Gupta, S. (2004). Visually oriented language use: Discursive and technological 
resources in Swedish deaf pedagogical arenas. In M. V. Herreweghe, & M. Vermeerbergen 
(Eds.), To the lexicon and beyond: Sociolinguistics in European deaf communities (pp. 171-
207). Washington, D.C: Gallaudet University Press.

Bagga-Gupta S (2010) Creating and (re)negotiating boundaries: representations as media-
tion in visually oriented multilingual Swedish school settings. Language, Culture and Curri-
culum 23(3):251-276.

Humphries, T., & MacDougall, F. (1999). "Chaining" and other links: Making connections bet-
ween American Sign Language and English in two types of school settings. Visual Anthro-
pology Review, 15(2), 84-94.

Kujanpää, J. (2016). Multimodaaliset resurssit viittomakielisten oppilaiden suomen kielen 
tunnilla: neksusanalyyttinen tutkimus. Maisterintutkielma. Jyväskylän yliopiston kielten lai-
tos. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/50974 

Tapio, E. 2013. A nexus analysis of English in the everyday life of FinSL signers – a mul-
timodal view on interaction. Tohtorin väitöskirja. Oulun yliopisto. https://www.academia.
edu/16645518/A_nexus_analysis_of_English_in_the_everyday_life_of_FinSL_signers_a_
multimodal_view_on_interaction

Tapio, E. (käsikirjoitus). Coordinating attention in a classroom environment which includes 
both physical and virtual spaces

Suomalainen viittomakieli; sivuaineet: kognitiotiede, kasvatustiede, yleinen 
kielitiede, muut opinnot

Suomalainen viittomakieli; sivuaineet: yleinen kielitiede, kasvatustiede, kuuro-
jen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys, aikuisten pedagogiikka

Suomalainen viittomakieli; sivuaineet: taidekasvatus, kasvatustiede

Milloin olit työharjoittelussa ja missä?

Työharjoittelun vuoksi olin 2014 vuonna Brasiliassa, kaupungissa nimeltä Flori-
anopolis.

Olin työharjoittelussa Kuurojen Liiton viittomakielen yksikössä pari kuukautta 
2015 vuoden alussa.

Ensimmäinen kolmekuukautisen työharjoittelun toteutin vuonna 2014 Ghanas-
sa House of Gracessa, suomalaisen perustamassa peruskoulussa. Ja toista 
teen nyt VKK:ssä.

Millaisia työtehtäviä sinulla oli?

Olin enimmäkseen mukana korpusprojektissa. Onneksi ei minun silloin tarvin-
nut annotoida. Eri työryhmien kanssa suunniteltiin mm. elisitaatiomateriaalit, 

Viitolaiset työharjoitteluilla

Jarkko Keränen henna Syrjälä Silja Ruonala
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Mitä muuta haluaisit kertoa lukijoille?

Elämä on liian lyhyt, ja maailmalla on paljon annettavaa. Käväise edes pikka-
sen, jos ei ole esteitä. Pelkoa ei lasketa esteeksi.

Haluaisin kertoa erityisesti yhdestä asiasta. Minusta oli todella mahtavaa nähdä 
monia eri työtehtäviä sekä Kuurojen Liiton tavoitteita ja tapoja tehdä korpus- 
ja sanakirjatyötä. Koin, että olin vähän niin kuin Yliopiston ja Kuurojen Liiton 
välissä esimerkiksi korpustyössä. Jossain asioissa ymmärrän Kuurojen Liittoa 
ja myös Viittomakielen keskusta, koska molemmilla on omia tavoitteita ja vah-
vuusalueita. Ehkä Kuurojen Liitossa tai sen ulkopuolella jotkut ajattelevat että 
yliopistossa tutkitut tiedot ovat liian abstrakteja, eikä niitä helposti voi soveltaa 
käytännön työhön. Sen takia toivon sydämestäni, että esimerkiksi Viittomakie-
len keskus, tulkkikoulutukset ja Kuurojen Liitto tekisivät entistä enemmän yh-
teistyötä. Näin yhteistyössä tietojen jakamisessa syntyy ymmärrystä toisistaan. 
Kerron mielellään omista kokemuksistani ja ajatuksistani mikäli siihen joku 
kaunis päivä tulee tilaisuus!

Ota työharjoittelua suoritettavaksi vaikka ei olisikaan pakollista!

1. c) 60 jäsentä

2. Käet ja Surdus

3. c) 2012

4.  Jaana Keski-Levijoki

5. ”Hei, kato mua! Vuorovaikutus ja
 hyvinvointi kuurojen ja
 huonokuuloisten lasten elämässä” 
 -kartoitus

6. b) JYY:n kehysvaliokunnan 
 ihmisoikeuspalkinnon

7. 55 jäsentä

Tietovisan oikeat vastaukset

8. Puheenjohtaja (10),
 varapuheenjohtaja (10),
 sihteeri (10), rahastonhoitaja (10),
 jäsenkirjuri (10), hallituksen jäsen (2), 
 varajäsen (12), tiedottaja (9),
 sekatyömies (2), sekatyöneiti (1), 
 ympäristövastaava  (2),
 bilevastaava (2)

9. 52

10. Brasilia, Ghana, Saksa, Yhdysvallat,
 Hollanti, Etiopia, Ruotsi, Kosovo, 
 Norja Espanja, Tanska, Tanska 
 Albania ja muuta...?

tekniset jutut ja annotointikoventiot. Lisäksi pari kertaa kävin eri kaupungeissa 
luennoimassa Suomen kuurojenopetuksen historiasta ja nykypäivästä.

Minulla oli monenlaisia työtehtäviä. Niihin kuuluivat muun muassa verkkosa-
nakirja Suvin asiakaskyselylomakkeiden suunnittelu ja toteutus, osallistuminen 
videoiden annotointityöhön ja annotointikokouksiin, Siqnwiki-kansalaissanakir-
jatyö (esimerkiksi viittomiston käsittely ja puhtaaksiviittominen). Lisäksi sain olla 
mukana eduntavalvontatyön parissa, työt olivat muun muassa eduskuntavaa-
likampanjaan osallistuminen ja suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman 
verkkokyselyn tuloksien analysointi. Eduskuntavaalikampanjaan osallistuminen 
oli mielestäni yksi kiinnostavampia työtehtäviä, koska sain nähdä, miten Kuuro-
jen Liitto tekee vaikuttamistyötä.

HOG on pääkaupungissa Accrassa, jossa toteutin esimerkiksi vk opetuksen 
neuvonantajana ja kuukauden ajan opettajan sijaisenakin. Muulloin sain myös 
sekalaisia töitä kuten GSL eli ghanalaisen vk opettamista kuulevassa naapuri-
koulussa toisen kuuron opettajan tueksi. Ja VKK:ssä teen enimmäkseen kor-
puksen projektissa mateiaalien annotointia.

Miksi halusit mennä työharjoitteluun
ja kannattiko se?

Halusin tutustua uusiin kulttuureihin, kieliin ja ihmisiin. En silloin ole käynyt vielä 
missään Etelä-Amerikassa, ja siksi törmäsin siihen, että Florianopoliksessa on 
viittomakieltä tutkiva yliopisto. Siksi se oli miksei. Kannatti todellakin!

Halusin, koska haaveilin kauan. Ja se todella kannatti!! Olin kiinnostunut tu-
tustumaan Kuurojen Liiton organistoon ja sen työyhteisöön sekä lähestymään 
Kuurojen Liittoa. Aikaisemmin koin, että Kuurojen Liitto on ikään kuin kaukana 
minusta, koska opiskeluelämässäni oon pyörinyt vain yliopistolla ja yliopisto-
maailmassa. Minusta se on todella tärkeää tehdä yhteistyötä muiden kanssa 
ja jakaa tietoja muidenkin kanssa yliopiston ulkopuolella. Sainkin paljon uusia 
ajatuksia yöharjoittelustani. Harjoittelun jälkeen on ollut mukavampi seurata 
Kuurojen Liiton tapahtumia ja ajankohtaisia uutisia, koska harjoittelu teki Kuuro-
jen Liitosta minulle tutumman ja läheisemmän.  

Ghana toi mukavaa vaihtelevuutta penkillä istumisesta ja erilainen kulttuuri aina 
kiinnostaa ja alkeellinen aloittaminen tuntemattomassa paikassa joskus kannat-
taa tiukkaan paikkaan johtumisesta jännittävälle - silloinhan ei tunnu olevan pa-
halta oppimispaikalta. VKK:ssä päästiin mukavasti konkreettiseen ensimakuun 
millaista olisi toimistotöitä ja jossa verrattuna Ghanan työkokemukseen tietysti 
tosi vähän ihmisten kanssa seurustelua. Molemmat kannatti ja kannattaa! Siitä 
oppii paljon erilaisista työympäristöistä.
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sikielinen; kaikki tekstit, 
alkukirjoituksista viitto-
mavastineisiin, on kirjoi-
tettu suomenruotsin- ja 
suomenkielillä. Alkupe-
räisenä tavoitteena oli 
kuvata yhteensä 1000 
viittomaa, mutta Fritz ja Julius menehtyivät 
ennen työn loppuunsaattamista ja sanakir-
javihkoihin saatiin painettua vain yhteensä 
344 viittomaa. Kuurojen Liitto painatti sa-
nakirjasarjan. Loput sadat viittomat, joita ei 
ehditty painattaa vielä neljänteen vihkoon, 
ovat nykyään näkyvillä verkkoportaalissa 
arjenhistoria.fi. Sanakirjatyön alkuperäises-
sä tavoitteessa myös vastineluettelo olisi ol-
lut tarkoitus julkaista sanakirjasarjan viimei-
sen osan lopussa. 
 HSLDB-tietokannan verkkosivuston myö-
tä nyt Hirn-perheen sanakirjatyötä on mah-
dollista selailla kokonaisuudessaan kotisoh-
valta käsin. Sivustolta voidaan lukea myös 
biografiaa kolmiosaisen sanakirjan tekijöistä 
tai tarkastella sanakirjasarjaan sisällytettyjen 
vastineiden luetteloa. Sanakirjan suomen-
ruotsin- ja suomenkieliset alkusanat, symboli-
en selitykset ja glossatut viittomavastineet on 
käännetty englanninkielelle, joten materiaali 
on avoinna myös kansainväliselle yhteisölle.
 Sivustolla sanakirjaa voidaan selailla kah-
della eri tavalla; 1) kokonaisilla sivuaukeamil-
la sisältöluettelon (Page Navigation kautta tai 
2) yksittäisillä viittomakuvilla luettelon (Sign 
List) kautta. Viittomavastineet on luetteloitu 
(Sign List) kahdella eri perusteella - niiden al-
kuperäisessä järjestyksessä sekä aakkosjär-
jestyksessä kolmella eri kielellä; suomenruot-
sin-, suomen- ja englanninkielellä. Vastineita 

Kuva vasemmalla:
Minun ja Hirn-sanakirjavihko-
jen ihkaensimmäinen yh-
teiskuva otettiin Gallaudetin 
yliopiston kirjaston ylläpitä-
mässä arkistolaitoksessa.
Kuva: Ted Supalla

Oikealla:
Selfie Ted Supallan kanssa 
kokouksen päätteeksi.

ei toistaiseksi ole mahdollista etsiä hakujärjes-
telmän kautta. Mustavalkoisiin kuviin sovellet-
tuihin symbolien selityksiin kannattaa tutustua 
huolellisesti tulkitakseen sanakirjasarjassa 
esiintyviä viittomavastineita paremmin.
 Toivon mukaan sivustoa tullaan hyödyn-
tämään jollain tapaa myös suomalaisen tai 
suomenruotsalaisen viittomakielen historian-
tutkimuksessa tai opetusmateriaalin suun-
nittelussa. Lisäksi, mikäli oma mielenkiinto 
herää, voi symboliselityksiä vertailla myös 
esimerkiksi nykypäivän Suvi-kuvasanakirjaan 
sovellettuihin symboleihin. Koska sivustolla 
on materiaalia myös muista viittomakielistä, 
voidaan Hirn-sanakirjatyötä tarkastella myös 
kyseisten materiaalien ohella. Unelmanani 
olisi saada lisää ennennäkemätöntä ja histo-
riallista materiaalia, erityisesti tekstitettyjä ja 
annotoituja filmipätkiä, viittomakielisen yhtei-
sön käyttöön. Tämän lisäksi olisi mahtavaa 
yhdistää uusimmista materiaaleista löydetyt 
viittomavastineet samaan hakujärjestelmään 
Hirn-sanakirjatyön kanssa, jotta eri aikakau-
silta löydettyjen viittomavastineiden keskinäi-
nen tarkastelu olisi mahdollista.

Lähde:
Hirn, D. F. (1910, 1911, 1916).
De dövstummas åtbördsspråk i Finland – 
Kuuromykkäin viittomakieli Suomessa I–III. 
Helsinki: Suomen Kuuromykkäin Liitto 

Ensimmäinen suomalaisen viittomakielen 
parissa toteutunut sanakirjatyö (Hirn, D. 
1910–1916. De Dövstummas åtbördspråk 
i Finland - Kuuromykkäin viittomakieli Suo-
messa) kokonaisuudessaan on ollut näky-
villä HSLDB-tietokannan www-
sivustolla tammikuusta 2016 
lähtien. Ennen tätä sana-
kirjatyö ei ollut yhteisön 
saatavilla verkossa, vaan 
ne olivat löydettävissä 
(tai piilossa) kirja-versi-
oina kirjastoissa tai ar-
kistoissa. Työväenmu-
seo Werstaan ja tämän 
yhteistyökumppaneiden 
yhteiseen arjenhistoria.fi 
-verkkoportaaliin on toki 
skannattu Hirn-sanakir-
jatyön alkuperäiset kuvat 
kaikkien surffaajien näky-
ville, mutta sanakirjatyö ko-
konaisuudessaan alkusanoi-
neen, viittomavastineineen tai 
symbolien selityksineen ei ollut 
saatavilla mistään verkosta.
 Historical Sign Language Database 
(HSLDB) on Georgetownin yliopiston yl-
läpitämä historiallisten viittomakielten ma-

Ensimmäinen sanakirjatyö 
suomalaisen viittomakielen 
parissa on nyt saatavilla 

verkossa

Kirjoittaja: Olga Green

Hirn-sanakirjatyön digitalisoimisen parissa työharjoittelu Georgetownin 
yliopistolla oli mahtava kokemus. Työharjoittelun myötä minä myös näin oman 

äidinkieleni varhaisemman sanakirjatyön vihkokirja-versioita ensimmäistä 
kertaa elämässäni. On ollut voimaannuttava kokemus saada laajempaa 

kielikäsitystä omasta äidinkielestäni ja sen historiallisesta muodosta ja sitten 
saada positiivisia palautteita muiltakin viittomakielisen yhteisön jäseniltä. 

teriaalien tietokanta. HSLDB-tietokanta 
(http://hsldb.georgetown.edu) käsittää kol-
me amerikkalaisen viittomakielen sanakirjaa 
vuosilta 1918–1923 sekä useita filmipätkiä 
vuosilta 1910–1920. Mainittujen historiallis-

ten materiaalien lisäksi tietokanta 
koostuu nyt myös uusimmista 

projekteista ranskalaisen ja 
suomalaisen viittomakielen 

historiallisten sanakirjojen 
parissa. Ranskalaisen viit-
tomakielen puolella his-
toriallista materiaalia sa-
nakirjoista löytyy ainakin 
vuosilta 1856–1865, eli 
noin 60–70 vuotta ame-
rikkalaisen viittomakie-
len sanakirjoja aikai-
semmin.

     Varhaisin sanakirjatyö 
suomalaisen viittomakie-

len puolella on toteutunut 
Hirn-perheen voimin. Per-

heenisä David Frederik (Fritz) 
Hirn viittoi kaikki vastineet, äiti 

Maria Lovisa (tyttönimi: Klingenberg) 
puolestaan valokuvasi Fritziä ja perheen 
kuuleva poika Julius kirjoitti kaikki tekstit. 
Kolme vihkoa käsittävä sanakirjatyö on kak-
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Näin viitolaiset
työllistyvät

Juhana Salonen
Tulkkikouluttajaksi Humakin Helsingin 
alueyksikköön ja projektitutkijaksi 
viittomakielen keskukseen.

GALLUP: Millaisiin työtehtäviin te olette sijoittuneet 
Jyväskylän yliopistosta valmistumisennne jälkeen?

Anu Savolainen
Erityisopettajan hommiin 
valteri-koulu onervaan :)

Arttu Liikamaa
Kehitysyhteistyöalalle, 
lingvistinen ja 
pedagoginen adviseri

hanna Niutanen-di Renzo
Maahanmuuttajakoulutus 
Kuurojen kansanopisto

Nina Sivunen
Tutkijaksi JKL:n 
yo:lle

Outi Ahonen
Suomalaisen 
viittomakielen 
opetustyöelämä JY:llä 
ja sitten Humanistisessa 
ammattikorkeakoulussa.

Outi Pippuri
Tutkimusavustajana JY:llä, 
viittomakielen aineenopettajana 
eri paikoissa ja satunnaisesti 
viittomakielentulkkina /
kirjoitustulkkina / kääntäjänä. :)

Maija Koivisto
Aikuiskoulutuspuolelle 
kuurojen kansanopistossa, 
maahanmuuttajakoulutus, 
svk vieraskielisille ja avoin 
AMK.

Niina Lappalainen
Sivutoiminen kouluttaja ja tällä 
haavaa myös sanakirjantoimittaja. 
(Ja sitten on ihan muiden alojen 
hommia. Humanistihan osaa 
melkein mitä vaan.)

Anna Puupponen
Jatko-opiskelijaksi ja 
tutkimusavustajaksi JY:lle.

Juha Oksanen
Jo ennen valmistumista Kuurojen 
liittoon järjestöohjaajaksi , sitten 
Humakille tulkkikoulutukseen 
lehtoriksi. Valmistuin kun olin 
silloin Humakissa töissä. Olen 
edelleen lehtorina, parhaillaan 
yhteisöpedagogikoulutuksessa.

Juha Manunen
Tulkkikouluttajaksi 
Humakin Kuopion 
alueyksikössä.

Outi Toura-Jensen
Tanskalaisen kuurojen 
kansanopiston kansainvälisen 
koulutusohjelman opettajaksi ja 
vastaavaksi koordinaattoriksi.

ALUMNIT, miten saitte
gradunne valmiiksi?

Maija Koivisto
” Rajaa aihetta ja 
graduohjaajaani 
lainaten, tapa 

rakkain ekana ”

” Tästäpä
tulikin mieleeni
taas hyvävinkki: lue 

tekstiäsi säännöllisesti 
alusta loppuun & lue huolella 
kaikki saamasi ohjeistukset, 

vinkit ja kommentit ”

Arttu Liikamaa
“ Lue, kirjoita, lue,

kirjoita, lue ja kirjoita.
Siinä se “

Nina Sivunen
” Uusi työpaikka
oli porkkana ”

Tiina Saarijärvi-
Kivelä

” Yhdyn Ninaan ”

Anna Puupponen
” Deadlinet samanaikaisesti 

gradua tekevän ystävän kanssa 
(“uhkasakoksi” esimerkiksi 

toisen vessan viemärin 
siivoamista). :D Ylipäätään 

jonkinlaisten aikatavoitteiden 
asettaminen. Tavoitteita kohti 

edetessä saa aina jotain aikaan, 
vaikka joutuisikin joustamaan 

niistä ”

Anu Savolainen
” Tee gradua kaverin

kanssa, joka on 
muuttamassa

toiseen maahan tiettynä
ajankohtana ”

Antti Kronqvist
” 1) Vanha kunnon 
tomaattitaktiikka!

2) Pitkät päivät kirjastolla, 
sellaset 7-8 tuntia. Lounas 

pitkän kaavan kautta 
Ilokivessä must. Moikkaa 

Karia! ”
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Legendaarisiin haalareihin,tai jopa työhaalareihin,reppuun..? 

Ettekö saaneet tarpeeksenne,haluaisitteko lisää ja lisää…?

V i i t o !  t u o t t e e t  o v a t  o l l e e t  a i n am i e l l y t t ä v i ä . . .

Nyt tähän hätään on luvassa

uunituoreet haalarimerkit!

Tai oikeastaan mihin vain!

haalarimerkin suunnittelu:
Veera Elonen & Silja Ruonala


