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Kuva: Suomenruotsalaisen viittomakielen tutkija Karin Hoyer antamassa viestikapulaa eteenpäin, eli luennoimassa
opiskelijaryhmälle. Pöydällä on kansioissa materiaalia vuosien 1998-2002 tutkimushankkeesta.

Livs lyhyesti
Lev i vårt språk (Livs) on ensimmäinen valtion tukema hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa
suomenruotsalaisen viittomakielen asemaa. Hankkeen tarkoituksena oli tukea kielenkäyttäjien
identiteettiä, kulttuuri- ja kielitietoisuutta. Livs toteutettiin Humanistisessa
ammattikorkeakoulussa vuosina 2015–2017 yhteistyössä Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n,
Kuurojen Liiton ja Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten
kielten ja kirjallisuuksien laitoksen kanssa. Hankkeessa on dokumentoitu suomenruotsalaista
viittomakieltä, tuotettu opetusmateriaalia sekä suunniteltu ja toteutettu suomenruotsalaisen
viittomakielen asiantuntijaohjaajakoulutus. Lisäksi on pyritty jatkuvasti tekemään tiedotus- ja
vaikuttamistyötä.
Alun perin hankkeessa suunniteltiin 1) koottavaksi elvytysohjelmaan sitoutuva
suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjien verkosto, 2) tehtäväksi karkeat kuvaukset kielen
rakennepiirteistä ja leksikosta, sekä hankittavaksi informaatiota kouluttajakoulutuksen tueksi, ja 3)
tehtäväksi opetussuunnitelma, opetusmateriaalia sekä oppimisympäristö kouluttajakoulutukselle.
Näistä tavoitteista jäi toteuttamatta ainoastaan kuvaukset kielen rakennepiirteistä ja leksikosta,
jonka sijaan työ suunnattiin kouluttajakoulutuksen, eli asiantuntijaohjaajakoulutuksen
toteutukseen.
Hankkeen taustaa: Mistä tähän on tultu?
Viime aikoina suomenruotsalainen viittomakieli on saanut ennätyksellisen paljon näkyvyyttä. On
mahdotonta osoittaa yksittäistä tahoa tai toimenpidettä, jonka ansiota tämä olisi – niin moni on
antanut panoksensa kielen elvyttämiseen ja kieliyhteisön tukemiseen. Finlandssvenska
teckenspråkiga rf teki vuosina 2014–2015 kartoituksen kieliyhteisöstä ja kielen käyttäjistä

(Andersson-Koski 2015). Oikeusministeriö (2016) julkaisi selvityksen kielen tilasta. Vuonna 2017
yhdistykselle myönnettiin ensimmäistä kertaa STEAn (ent. RAY) kohdennettu toiminta-avustus,
mikä mahdollisti toiminnanjohtajan palkkaamisen.
Viittomakielinen kirjasto on julkaissut uutta ja vanhaa materiaalia suomenruotsalaisella
viittomakielellä. Kuurojen Liiton edunvalvonnassa on varattu resurssia erikseen
suomenruotsalaisen viittomakielen ja kuurojen yhteisön asioihin. Tulkkausalan yrityksistä jotkin
ovat ovat erityisesti panostaneet suomenruotsalaiseen viittomakieleen. Jyväskylän yliopiston
Suomen viittomakielten korpusprojektissa 2014–2018 on tallennettu suomenruotsalaista
viittomakieltä monipuoliseksi ja laadukkaaksi videoaineistoksi. Svenska YLE on tehnyt Närbildohjelman jakson nuorista suomenruotsalaisista kuuroista ja kuulovammaisista.
Kaikilla näillä toimenpiteillä on ollut vaikutus myös kieliyhteisöön – yhteiskunnan osoittamalla
arvostuksella on voimaannuttava vaikutus.

Kuva: Suomenruotsalaisen viittomakielen koulutushankeen ydinryhmässä olivat Janne Kankkonen (vas.), Juha
Manunen, Maria Andersson-Koski, Liisa Halkosaari ja Outi Ahonen. Kankkonen piirsi koulutuksen esittelyjulisteeseen
vertauskuvallisesti rakentajan.

Livs-projektin pohjatyö tehtiin käytännössä Kuurojen Liitossa, yhteistyössä Humakin kanssa
vuonna 2014, kun Teckenförankring-projektin aikana kerättiin tietoa tulevaa koulutusta varten.
Koulutushankkeen taustalla oli huoli kielen uhanalaisuudesta, mutta erityisesti tulkkipalveluista.
Koska suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutusta ei ole järjestetty lähes
kolmeenkymmeneen vuoteen, on tulkkauspalvelun järjestymisessä vakavia puutteita. Pula
tulkeista on ollut tiedossa, mutta suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkien koulutukseen
vaadittavaa osaamista ei ole aiemmin ollut. Tätä puutetta paikkaamaan aloitettiin Livs-projekti.
Tässä raportissa tutustutaan tiivistetysti hankkeen toimintaan ja tuloksiin.
Hankkeen tutkimusjohtajana toimi FT Päivi Rainò, ja projektipäällikkönä lehtori Liisa Halkosaari.
Hankkeessa työskentelivät myös lehtorit Outi Ahonen ja Juha Manunen, sekä muuta Humakin
henkilöstöä. Projektiin palkattiin suunnitellusti suomenruotsalaisen viittomakielen osaaja Janne
Kankkonen, sekä asiantuntija Maria Andersson-Koski. Opetusmateriaalityöhön osallistui iso joukko
suomenruotsalaisen kuurojenyhteisön jäseniä, myös asiantuntijoita vieraili hankkeessa useita.
Syksyllä 2017 hankkeessa työskentelivät erityisesti opetusmateriaalin parissa Annika Aalto, Maja
Andersson, Brita Peura ja Elin Westerlund.

Hankkeen ohjausryhmässä oli edustus kaikilta keskeisiltä, hakemuksessa mukana olleilta tahoilta.
Ohjausryhmän kokousten muistiot ovat saatavissa projektipäällikkö Liisa Halkosaarelta.
Ohjausryhmän kokoonpano:
Finlandssvenska teckenspråkiga rf: Magdalena Kintopf-Huuhka (aluksi myös Janne Kankkonen)
Kuurojen Liitto: Kaisa Alanne, Leena Savolainen (kutsuttuna myös Annika Aalto)
Helsingin yliopisto: Jan-Ola Östman (syksystä 2017 alkaen Liese-Lott Nordman), opiskelija/jatkoopiskelija Satu Siltaloppi
Humak: Päivi Rainò, Liisa Halkosaari, Janne Kankkonen, kokoussihteerinä Maria Andersson-Koski
(kutsuttuna myös muita Humakin työntekijöitä)
Toiminta ja tulokset: Opetusmateriaalia verkossa
Hankkeen opetusmateriaali päätettiin julkaista pääosin Kuurojen Liiton aktiivisesti käyttämällä
SignWiki-sivustolla. Aineisto haluttiin julkaista avoimena, ja lisäksi alustalla, joka olisi jo tuttu
ihmisille. Julkaisualustan edullisuus myös mahdollisti panostamisen kuvausvälineisiin ja viittojiin.
Hankkeen aikana SignWikissä on julkaistu yli 150 uutta viittomaa ja yli 100 eripituista tarinaa ja
keskustelua (Berättelser och samtal). Tarinoissa ja keskusteluissa tärkeimmät teemat muodostavat
Porvoon kaupunki ja koulumuistot, mutta mukaan mahtuu myös satuja ja komediaa.

Kuva: SignWikiin on tallennettu Livs-projektissa viittomien lisäksi tarinoita ja ryhmäkeskusteluja. Kuvassa viittoma,
jonka merkitys on ”ei ole kuullut koskaan”, sekä 15 sekunnin mittainen usean henkilön keskustelu, jossa mm.
pohditaan vanhaa viittomaa ”olla humalassa”.

Suosituin sanakirjasivu on ollut vapaa käännös laulusta Sankta Lucia, joka on katsottu yli 150
kertaa. Suosion taustalla on somessa jaettu linkki Lucian päivinä 2016 ja 2017. Yksittäisistä
viittomista suosituin on ollut ”är”. Tarinoiden ja keskustelujen katsojamäärät ovat olleet varsin
vaatimattomia, useimmilla vain muutama katselukerta. Tilanne varmasti muuttuu, kun
suomenruotsalaisen viittomakielen opetusta järjestetään enemmän (mm. Kuurojen
kansanopistossa ja Humakissa). Rohkaisemme vielä myös kieliyhteisön jäseniä jakamaan
wikisanakirjan materiaaleja somessa.
Vähäisen käytön syynä on osin se, että suurin osa viittomista ja tarinoista on lisätty vasta syksyllä
2017, kun projektiin päätettiin hankkia omat studiovarusteet, ja koulutettuja asiantuntijaohjaajia
saatiin palkattua hankkeeseen tuottamaan lisää opetusmateriaalia.

Kuva: Syksyllä 2017 hankkeeseen saatiin uusia työntekijöitä, jotka mm. kuvasivat ja työstivät opetusmateriaalia.
Kuvassa takana Annika Aalto (vas.), Elin Westerlund ja Janne Kankkonen, edessä Brita Peura ja Maja Andersson.

Opetusmateriaali on pääosin videomuotoista, ja sen käyttö edellyttää opettajan ohjausta tai
alkeistasoa parempaa kielitaitoa. Materiaalin tuotannossa valittiin kohderyhmäksi jo jotain
viitottua kieltä osaavat. Tällä haluttiin tukea suomalaisen ja suomenruotsalaisen kuurojen yhteisön
yhteistyötä kielen elvyttämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli, että myös äidinkieliset löytäisivät
aineistosta itselleen jotain uutta, tarkoituksena kieliyhteisön kieli-identiteetin tukeminen. Iso osa
videoista onkin kuvattu Porvoossa, jossa ruotsinkielinen kuurojenkoulu toimi vuoteen 1993 asti.
Monissa videoissa välittyy kielen lisäksi tietoa kulttuurista ja yhteisöstä, kuten kuurojen lasten
leikit Porvoon kirkon muurilla jumalanpalveluksen aikana
(http://finssl.signwiki.org/index.php/Kyrkans_mur).
Muuta opetusmateriaalia ovat mm. SignWikin videoihin liittyvät kysymystehtävät,
luentotallenteet, luentodiat, artikkelit sekä opiskelijoiden tuottamat erikieliset materiaalit liittyen
suomenruotsalaiseen viittomakieleen. Näistä osa on julkaistu hankkeen verkkosivuilla, osa on vielä
odottamassa julkaisua, ja osa jää Humakille talteen hankkeen osapuolten hyödynnettäväksi
myöhemmin. Hankkeessa on tehty myös kaksi opinnäytetyötä, joiden tiedot löytyvät hankkeen
verkkosivuilta.
Asiantuntijaohjaajakoulutus (instruktörsutbildning)
Alun perin hankkeessa oli tarkoitus suunnitella koulutus ja tuottaa materiaalia sen toteuttamisen
tueksi. Varsin pian ohjausryhmä päätti projektipäällikön esityksestä, että tavoitetta muutetaan.
Kieliolojen vakavuuden vuoksi osaaminen haluttiin nopeasti käyttöön. Lisäksi päätettiin lyhentää
koulutuksen kestoa, jotta opiskelijoita olisi riittävä määrä. Pelättiin, että pitkä koulutus ilman
varsinaista tutkintoa ei houkuttelisi riittävästi opiskelijoita.
Hyvän pohjatyön (Aalto & Halkosaari 2015) ansiosta koulutuksen suunnittelu kävi nopeasti. Itse
koulutuksen toteutuksen mahdollisti Humakin avoimen amk-opetuksen resurssi, mistä syystä koko
koulutus tarjottiin (ilmaisena) avoimen amk:n opetuksena. Näin hankkeen omaa resurssia voitiin

suunnata suunnitteluun, yhteistyöhön, vaikuttamistyöhön, toteutusvalmisteluun,
oppimisympäristön kehittämiseen ja materiaalin tuottamiseen.

Kuva: Asiantuntijaohjaajakoulutuksen päätösseminaarissa Valkeassa talossa kukitettiin 14 koulutuksen suorittanutta
opiskelijaa. Ryhmässä oli mukana myös kaksi suomenruotsalaiseen viittomakieleen syventyvää tulkkiopiskelijaa.

Yksi hankkeen tavoitteista oli koota verkosto suomenruotsalaisen viittomakielen käyttäjiä, jotka
pyritään sitouttamaan elvytysohjelmaan. Käytännössä tavoite toteutui erityisesti koulutuksen
kautta: 30 opintopisteen laajuinen koulutus päättyi syyskuussa 2017, ja siihen osallistui 14
opiskelijaa. Koulutuksen suunnittelussa käytettiin tukena Kuurojen Liiton kehitysyhteistyössä
Kosovossa luotua Casli-koulutusta, jossa pätevöitetään kuuroja luokka-avustajiksi ja
kieliasiantuntijoiksi.
Koulutuksessa perehdyttiin kielen, yhteisön ja identiteetin lisäksi lyhyesti kääntämiseen,
opetukseen ja kielentutkimukseen. Samalla opiskelijaryhmästä muodostui suomenruotsalaisen
viittomakielen käyttäjien verkosto, joka mahdollistaa kielen elvyttämisen. Ryhmä on jatkanut
yhteydenpitoa koulutuksen jälkeen, ja heistä usea on päässyt käyttämään taitojaan ja
osallistumaan kielen elvytykseen. He ovat toimineet mm. opettajina, kielimalleina,
kielenhuoltajina, kääntäjinä, tulkkeina ja tutkimusavustajina. Lisäksi heistä useita on aktiivisina
toimijoina alan järjestöissä. Neljä on toiminut palkattuna työntekijänä Livs-projektissa syksyllä
2017.

Kuva: Asiantuntijaohjaajakoulutuksessa opiskeltiin monenlaisissa ympäristöissä: kuurojen historiaan tutustutiin
Hietaniemen hautausmaalla, keskusteluja käytiin luokkahuoneessa ja lopputöitä esiteltiin auditoriossa.

Useat koulutuksen osallistujista olivat koulutustaustaltaan tulkkeja, usealla suomenruotsalainen
viittomakieli oli äidinkieli; osalla kielitaito oli jo hieman unohtunut, osalla vasta kehittymässä.
Opinnoissa oli pohjavaatimuksena suomenruotsalaisen viittomakielen taito, koska se oli myös
opetuskielenä. Opetus järjestettiin elokuun 2016 ja syyskuun 2017 välisenä aikana
monimuotoisena yhdistäen lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä ja verkko-opetusta. Vuorovaikutus oli
erityisen tärkeässä roolissa koulutuksen kaikissa vaiheissa, koska tavoitteena oli oppia yhdessä
suomenruotsalaista viittomakieltä varsin laajasti.
Koulutuksen ensimmäisessä 5 opintopisteen opintojaksossa paneuduttiin suomenruotsalaisten
kuurojen historiaan, yhteisöön ja identiteettiin liittyviin piirteisiin sekä pohdittiin omaa kieliidentiteettiä ja kielitaitoa. Kaksi seuraavaa opintojaksoa keskittyivät suomenruotsalaiseen
viittomakieleen, sen variaatioihin, kielenhuoltoon ja kieliympäristöihin, sekä viitottujen kielten
tutkimukseen, kielioppiin ja rakenteeseen. Tämän jälkeen tutustuttiin ensin tulkkauksen ja
kääntämisen teoriaan ja käytäntöön, ja vielä kielen oppimiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen.
Viimeisessä opintojaksossa opiskelijat saivat keskittyä valitsemaansa teemaan tai projektiin, ja
nämä lopputyöt esiteltiin koulutuksen päätösseminaarissa syyskuussa 2017.
30 opintopisteen koulutus toteutettiin osa-aikaisena, noin vuoden mittaisena
monimuotokoulutuksena Humakin avoimen amk:n opetustarjonnassa. Koulutuksen
verkkoalustana toimi Humakin Moodlerooms, lisäksi viestinnässä hyödynnettiin sähköpostia ja
pikaviestipalvelu WhatsAppia. Opiskelijaryhmä jaettiin pieniin kotiryhmiin, joissa suoritettiin osa
tehtävistä. Kontaktipäiviä oli noin kuukauden välein 2 päivää, jolloin kokoonnuttiin Helsingissä.
Lähipäiviin sisältyi luentojen lisäksi paljon keskustelua.
Asiantuntijavierailujen osalta hyödynnettiin laajasti yhteistyöverkostoja Suomessa ja Ruotsissa.
Pääsääntöisesti koulutuksen aikana käytettiin luennoissa, tehtävissä ja tehtävänannoissa
suomenruotsalaista viittomakieltä ja ruotsia, jonkin verran suomalaista ja ruotsalaista
viittomakieltä. Jokaisessa 5 opintopisteen opintojaksossa oli useampia ryhmä- ja yksilötehtäviä,
jotka usein tuli palauttaa Moodleroomsiin viitottuna videona.

Kuva: Humakin Moodlerooms toimi asiantuntijaohjaajakoulutuksen verkko-oppimisalustana.

Lisätietoa koulutuksen sisällöistä ja toteutustavoista saa projektipäällikkö Liisa Halkosaarelta, sekä
hankkeen verkkosivujen blogijulkaisuista. Koulutuksen vaikuttavuutta arvioidaan erillisessä
raportissa. Arviointi on tehty Diakonia-ammattikorkeakoulussa, yhteistyössä projektipäällikön
kanssa.
Tutkimus ja tiedottaminen: Missä hanke näkyi?
Kunnianhimoisista tavoitteista projektissa jouduttiin palaamaan hieman lähemmäs maanpintaa.
Alun perin tavoitteena oli luoda kuvaus suomenruotsalaisen viittomakielen leksikosta ja
rakennepiirteistä, ja kerätä riittävästi informaatiota koulutuksen aloittamiseen. Hankkeessa
päätettiin keskittyä jälkimmäiseen, jotta koulutus saataisiin mahdollisimman hyödylliseksi. Lisäksi
tutkimustyön todettiin pienellä resurssilla olevan varsin vaativaa, eikä päteviä tutkijoita ollut
käytettävissä. Näistä syistä hankkeessa päädyttiin tuottamaan Viittomakieli tutkimusaineistona paketti.

Kuva: Julkaisu Viittomakieli tutkimusaineistona – miten kieliaineistoa kerätään? löytyy Viittomakielisestä kirjastosta.
Filmausvaiheessa vietettiin pitkät pätkät studiossa.

Viittomakieli tutkimusaineistona -julkaisun tarkoituksena on koota erityisesti suomenruotsalaisille
kuuroille perustietoa viittomakielen tallentamisesta tutkimuskäyttöön, mikä mahdollistaa heille
osallistumisen oman kielensä tutkimukseen. Paketti on käännetty myös englanniksi, koska
halusimme mahdollistaa tiedon siirtymisen eteenpäin yhteistyötahoille, joiden toiminta on ollut
tärkeässä osassa Livs-projektissa – kuten Kosovon Casli-koulutus.
Tämän lisäksi hankkeessa on julkaistu useita lehti- ja verkkoartikkeleita ruotsiksi,
suomenruotsalaisella viittomakielellä ja suomeksi (mm. Andersson-Koski 2017a ja b, Halkosaari
2017). Hankkeen verkkosivulla livs.humak.fi on julkaistu sekä tietoa kielestä ja kulttuurista, että
kuulumisia koulutuksesta ja hankkeesta. Hankkeen aikana on päivitetty kirjallisuus- ja
verkkosivulistat suomenruotsalaisessa viittomakielestä ja kuurojen yhteisöstä, listat löytyvät
sivulta http://livs.humak.fi/lankar/. Hankkeen työntekijät ovat osallistuneet tapaamisiin ja
keskusteluun kielen tulevaisuudesta, erityisesti yhdessä Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n ja
Kuurojen Liiton kanssa.

Kuurojen yhteisön hanke on saavuttanut parhaiten somen kautta, Lev i vårt språk Facebook-sivulla
on vuoden 2017 lopussa yli 220 seuraajaa. Katsotuin video, Maamme-laulun (Vårt land) käännös
suomenruotsalaisella viittomakielellä, on jaettu 35 kertaa ja katsottu 3900 kertaa. Tämä on melko
paljon, jos vertaa sitä kieliyhteisön kokoon. Facebookissa videot ovat osoittautuneet ylivoimaisesti
parhaaksi tavaksi tavoittaa ihmisiä. Tapahtumista eniten huomiota sai koulutuksen
päätösseminaari, jota seurasi paikan päällä noin 90, ja suoran verkkolähetyksen kautta yli 40
katsojaa.

Kuva: Hankkeen aikana julkaistiin tekstejä, kuvia ja videoita säännöllisesti verkkosivuilla, lisäksi Facebookissa erityisesti
tapahtumien yhteydessä.

Projektissa on tehty Kuurojen Liiton 1998-2002 Suomenruotsalaisen viittomakielen
tutkimusprojektin materiaalien digitointi, sekä aloitettu yhden aineistovideon annotointi. Keväällä
2016 projektin työryhmä osallistui Oulun Kielitieteen päiville kahdella posteri-esityksellä, syksyllä
2016 järjestettiin Kuurojen opetuksen 170-vuotisjuhlaseminaari Helsingissä. Hanke on ollut
mukana lukuisissa muissa tapahtumissa, kuten Svenska Teaternin Visuellt ljud på scen seminaarissa joulukuussa 2016 ja Viittomakielten päivän seminaarissa helmikuussa 2017.
Projektityöntekijä Janne Kankkonen on lisäksi mm. vieraillut kuurojen yhdistyksillä kertomassa
projektin toiminnasta. Hankkeen työntekijät ja yhteistyökumppanit ovat kokoontuneet useamman
kerran eduskunnan viittomakielten verkoston puheenjohtajan, Mikaela Nylanderin kanssa, joka on
ollut korvaamaton apu kielen tulevaisuuden kannalta.

Kuva: Vuoden 2016 tapahtumiin kuului hankkeen järjestämä kuurojen opetuksen 170-vuotisjuhlaseminaari sekä
yhteistyö Svenska Teaternin kanssa mm. Visuell ljud på scen -seminaarissa ja Näktergalen-näytelmässä.

Syksyllä 2017 hankkeessa osallistuttiin Jyväskylän vähemmistökielten seminaariin ICML:ään
yhdellä esitelmällä ja yhdellä kollokvio-esityksellä. Myös Ruotsissa on järjestetty ohjelmaa,
yhteistyössä ruotsalaisen yhdistyksen, Föreningen finlandssvenska teckenspråkigan kanssa.
Elokuussa 2017 oli Tukholmassa ensimmäinen kulttuuritapaaminen, joka oli suunnattu erityisesti
Ruotsissa asuville suomenruotsalaisille. Toiseen kulttuuritapaamiseen 2.12.2017 Livs-hanke kutsui
mukaan useita suomenruotsalaisen kuurojen yhteisön jäseniä Suomesta, ja matkan Tukholmaan
teki yhdeksän hengen ryhmä.

Kuva: Kulttuuritapaamiset Tukholmassa elokuussa ja joulukuussa 2017 järjestettiin Södertörnin kansanopiston tiloissa.
Tapaamisissa esiteltiin Livs-projektin toimintaa ja keskusteltiin mm. kuurojen yhteisön historiasta.

Hankkeen työntekijät ja opiskelijat olivat mukana järjestämässä Porvoon kuurojen senioreiden
kulttuuritapahtumaa keväällä 2017, lisäksi on järjestetty useita pienempiä tapahtumia ja vierailuja.
Porvoon senioreiden kulttuuritapahtumassa hanke mm. vastasi lauantain kaupunkikierroksen
sisällöstä kertoen tärkeiden paikkojen historiasta molemmilla kotimaisilla viittomakielillä.
Toiminnan ja tulosten arviointi: Katse tulevaan
Ensimmäinen positiivinen väliarvio hankkeen onnistumisesta saatiin joulukuussa 2016, kun
Finlandssvenska teckenspråkiga rf myönsi hankkeelle Årets finlandssvenska service -palkinnon
kielen elvyttämisen eteen tehdystä työstä. Hankkeen tuloksia on esitelty tässä raportissa, ja niiden
vaikuttavuutta on arvioitu kyselyllä sidosryhmille. Kysely ja sen raportointi on toteutettu Diakoniaammattikorkeakoulussa, raportti on erillisenä liitteenä.
Hankkeessa suunniteltiin koottavaksi elvytysohjelmaan sitoutuva suomenruotsalaisen
viittomakielen käyttäjien verkosto. Tämä toteutui erinomaisesti, asiantuntijaohjaajaopiskelijoista
muodostui aktiivinen ryhmä, joka työskentelee kielen pelastamiseksi eri tehtävissä. Toiminta on
herättänyt myös muita, ja koulutusta on pyydetty järjestettäväksi uudelleen.
Hankkeessa oli tavoitteena tehdä karkeat kuvaukset kielen rakennepiirteistä ja leksikosta, sekä
hankkia informaatiota kouluttajakoulutuksen tueksi. Kuvaukset kielestä osoittautuivat liian
haasteelliseksi, mutta iso askel tutkimuksessa otettiin digitoimalla vanhaa materiaalia, sekä
tuottamalla tietopaketti viittomakielestä tutkimusaineistona. Lisäksi kielen ominaispiirteistä
keskusteltiin opiskelijaryhmän kanssa, ja heistä pari on mukana suomenruotsalaisen
viittomakielen tutkimuksessa.

Isona tavoitteena oli tuottaa opetussuunnitelma, opetusmateriaalia sekä oppimisympäristö
kouluttajakoulutukselle. Opetussuunnitelma on tämän raportin liitteenä ja opetusmateriaalia on
syntynyt runsain mitoin SignWikiin. Moodlerooms oppimisympäristönä oli toimiva, mutta kaipaisi
varmasti kehittämistä ja opiskelijoiden parempaa perehdyttämistä. Näiden lisäksi päätettiin tehdä
suuri ponnistus ja toteuttaa koulutus heti, alkuperäistä tiiviimpänä. Opetussuunnitelma tuli heti
testattua, ja opiskelijapalautteen avulla sitä voidaan kehittää tulevaisuutta varten.
Humak on hakenut rahoitusta suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutukselle 2018–2019.
Tulkkikoulutushankkeen tavoitteena on tuottaa työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti
suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkeja. Jotta tämä olisi mahdollista, koulutus markkinoidaan
erittäin kohdennetusti, opiskelijavalinta tehdään räätälöidysti sekä itse koulutus on yksilöllisesti
suunniteltu ja toteutettu. Livs-projekti on tehnyt tulkkikoulutuksen aloittamisen mahdolliseksi,
joten yksi sen tärkeimmistä, konkreettisista tavoitteista on toteutunut.
Suomenruotsalaisella viittomakielellä on Suomessa alle sata äidinkielistä puhujaa. Mutta
pienemmältäkin pohjalta on kieliä elvytetty. Kielen elvytys vaatii voimaantuneen yhteisön ja
motivoituneita yksilöitä. Voimaantunut yksilö ottaa sosiaalista vastuuta omasta ryhmästään, ja sitä
kautta yhteisössä pääsee leviämään optimismi ja päättäväisyys (Järvinen 2009). Motivaation lisäksi
eteenpäin viemisessä on tärkeää tahto; tietoinen päättäväisyys jatkaa läpi harmaan kiven,
uhrauksia kaihtamatta.
Osittain yhteisöön liittyvä voimaantuminen tuntuu olevan paljon kiinni yhteiskunnasta. Uusi
viittomakielilaki ja ylipäätään viitottujen kielten saama huomio politiikassa ja mediassa on jo
osaltaan voimaannuttanut myös suomenruotsalaista kuurojen yhteisöä. Tällainen yhteisö uskaltaa
kyseenalaistaa vallitsevia tapoja ja alkaa neuvotella mahdottomiltakin tuntuvissa tilanteissa.

Kuva: Suomenruotsalainen kuuro Janne Kankkonen on piirtänyt kuvasarjaa, jossa kielen elvytystä verrataan
kastelujärjestelmään kuivuneella aavikolla. Viimeisin kuva kertoo vahvoista taimista, jotka pärjäävät jo omillaan.
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