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1 JOHDANTO 

 
 

Opinnäytetyössä käänsimme viittomakielelle hengellisen viikkolehden, Päivämiehen 

kolumnin. Käännös lisättiin rauhanyhdistyksen Internet-sivuille maaliskuussa 2014 ja 

myöhemmin kevään 2014 aikana se julkaistaan myös Päivämiehen verkkolehdessä. 

Kolumnin ”Puhun, jos et suutu!” (Liite 1) on kirjoittanut Päivi Jokitalo. Opinnäyte-

työmme tilaaja on Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK). Tilaajata-

hon yhteyshenkilönä toimi Olli Lohi ja työelämäohjaajana Leena Haho, joka oli mu-

kana ohjaamassa käännöstyötämme sekä antanut tietoa vanhoillislestadiolaisista 

kuuroista.  

 

Aikaisemmin kaksi viittomakielentulkkiopiskelijaa teki opinnäytetyönä muutamien Sii-

onin laulujen käännökset. He tutkivat työssään metaforien kääntämistä. Tätä kautta 

kiinnostuksemme hengelliseen käännöstyöhön heräsi ja aloimme miettiä sopivaa 

käännösmateriaalia. Idean kolumnin kääntämiseen saimme tuntemaltamme viittoma-

kielen tulkilta, joka kertoi pohtineensa SRK:n julkaisemien lehtien joidenkin palstojen 

kääntämistä viittomakielelle. Näillä lehdillä hän tarkoitti vanhoillislestadiolaisen herä-

tysliikkeen sisällä julkaistavia lehtiä, kuten Siionin Lähetyslehteä ja Päivämiestä. Hä-

nen kuulemansa mukaan kaikkien vanhoillislestadiolaisten kuurojen suomen kielen 

taito ei ole riittävä lehtiartikkeleiden ymmärtämiseen.  

 

Kyseiselle käännöstyölle on todellista tarvetta, sillä herätysliikkeeseen kuuluu myös 

kuuroja, mutta viittomakielelle tuotettua materiaalia yhteisön sisällä on tarjolla vähän. 

Opinnäytetyömme tavoitteena on käännöksen (Liite 2) kautta ensisijaisesti palvella 

liikkeen sisällä olevia kuuroja, mutta käännös on myös muiden saatavilla. Opinnäyte-

työ toimii suuntaa-antavana mallina kääntäjille, mikäli myöhemmin viittomakielen 

käännöstyöryhmä perustetaan SRK:lle. Tämä voi olla myös puhuttujen kielten kään-

täjille ja käännöstyöryhmille hyödyksi esimerkiksi käännettävän tekstin tutustumisvai-

heessa sekä käännösteorioitten kautta. 

 

Opinnäytetyössä kerromme viittomakielisen käännöksen työstövaiheista painetusta 

lehtitekstistä valmiiseen käännökseen saakka. Olemme työstäneet Päivämies-lehden 

kolumnista käännöksen, mitä tehdessämme pyysimme muutamalta kuurolta ja viitto-
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makielentaitoiselta kuulevalta palautetta käännöksestä. Palautteet olivat suurena 

apuna produktin eli käännöksen syntymisessä. Teimme käännöksestä viitotun video-

tallenteen, jonka lähetimme tilaajalle Internetiin lisäämistä varten. Lisäksi mietimme 

työssä sitä, mitä pitää ottaa huomioon käännöksen tekemisessä, kun se tulee myö-

hemmin verkkolehteen.  

 

Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat:  

 

1. Millaisen prosessin kautta syntyy verkkosivuille hengellisen lehden kolumnin 

käännös suomen kieleltä suomalaiselle viittomakielelle?  

2. Millä tavoin suomalaiselle viittomakielelle käännettävään hengelliseen Päivä-

mies-lehden kolumniin saadaan välitettyä kolumnille ominaiset piirteet? 

 

Olemme tehneet opinnäytetyön pääosin yhdessä. Jaoimme tietoperustan tutustumi-

sen tasapuolisesti keskenämme. Käännöstyötä aloittaessa teimme sitä itsenäisesti, 

mutta jatkoimme käännöksen muokkaamista yhdessä. Riitta toimi käännöksen viitto-

jana ja Reetta huolehti kuvauksesta ja editoinnista sekä otti suuremman vastuun yh-

teydenpidosta tilaajatahoon. Kirjoittamisvaiheen olemme tehneet yhdessä. Seuraa-

vissa luvuissa kerromme tarkemmin työn tavoitteista, taustateoriasta ja toteutuksesta. 

 

Opinnäytetyötä tehdessämme olemme nojautuneet Riitta Vivolin-Karenin tekemään 

pro graduun ”Pidättehän huolta, että se on ymmärrettävää viittomakieltä.”: lukijan nä-

kökulma viittomakielisiin verkkoteksteihin. Siitä saimme teoriaa viittomakielisiin verk-

koteksteihin liittyen, jota myös sovelsimme käytäntöön käännöstä tehdessämme. 

Opinnäytetöitä kolumnin kääntämisestä viittomakielelle on tietääksemme tehty vain 

yksi, vuonna 2011 valmistunut Kaisa Kujalan työ Yksi kolumni, kolme käännöstä. 

Hän vertailee työssään käännöksiä, joissa painottuvat kääntämisen kolme eri lähes-

tymistapaa. Viittomakielisistä kolumneista ei tietääksemme ole tehty tutkimusta tai 

opinnäytetöitä.  
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2 KUUROT JA VIITTOMAKIELI SUOMESSA  

 

 

Suomessa on monia kieli- ja kulttuurivähemmistöryhmiä, joista yksi on viittomakieli-

set. Maamme kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viit-

tomakieli. (Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 10-13.) Kuu-

rojen Liiton viittomakielitoimikunnan mukaan viittomakielisellä tarkoitetaan henkilöä, 

joka on omaksunut ensimmäisenä kielenään viittomakielen ja taitaa sitä parhaiten 

käyttäen kieltä jokapäiväisessä elämässään. Näin viittomakielisellä voidaan tarkoittaa 

niin kuuroa, huonokuuloista kuin kuurojen vanhempien kuulevaa lasta. (Kirkkohallitus 

2001, 14.) Suomessa on noin 5000 kuuroa, joiden äidinkieli on suomalainen viitto-

makieli. Lisäksi kuulevia viittomakielenkäyttäjiä on noin 10 000, joille viittomakieli on 

toinen tai vieras kieli. Tätä koko suomalaisen viittomakielen käyttäjäjoukkoa kutsu-

taan viittomakieliseksi yhteisöksi. (Jantunen 2003, 23.) 

 

Viittomakielisistä koostuva yhteisö on saanut alkunsa vuonna 1846, jolloin Carl Oscar 

Malm kuurona opettajana alkoi opettamaan kuuroja Porvoossa. Opetuskielenään hän 

käytti ruotsalaista viittomakieltä, mikä levisi kuurojen keskuuteen ympäri Suomen ja-

kautuen myöhemmin kahdeksi kieleksi: suomalaiseksi ja suomenruotsalaiseksi viit-

tomakieleksi. Viittomakielisen yhteisön toiminta on ollut monipuolista ja aktiivista. He 

ovat muun muassa perustaneet yhdistyksiä ja Kuurojen Liiton, joissa he ovat järjes-

täneet kokouksia ja erilaista oheistoimintaa urheilusta kansanvalistukseen, taitee-

seen ja kulttuuriin. Näin ollen viittomakielisen yhteisön jäseniä kantavat vahvoina yh-

teinen kieli, kulttuuri ja identiteetti. Yhteiset kokemukset, elämäntapa ja historia ovat 

myös lähentämässä heitä toisiinsa. (Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimus-

keskus 2010, 9-13.) 

 

Vaikka viittomakielisen yhteisön alkutaival oli myönteinen liki neljäkymmentä vuotta, 

koki se kuitenkin kovan vastaiskun oralistisen ajattelutavan levitessä Suomeen. Ora-

lismin kannattajat eivät pitäneet viittomakieltä puhuttujen kielten kanssa tasaveroise-

na kielenä, vaan vastustivat sen käyttöä. Ajattelutavan mukaisesti kansakunnalle ha-

luttiin yksi yhteinen kieli ja tällä oli vaikutuksensa myös kuurojen opetukseen kouluis-

sa. Kuuroille opetettiin puhekieltä ja artikulaatio-opetusta ja viittomakielen käyttämi-

nen oppitunneilla kiellettiin. Näistä kielloista huolimatta viittomakieli eli käyttäjien kes-
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kuudessa koulun asuntoloissa ja kuurojen yhdistyksillä. Myöhemmin 1960-1970-

lukujen vaihteessa kiinnostuttiin tutkimaan viittomakieltä ja sen seurauksena viitto-

makieli tunnustettiin luonnolliseksi, tasavertaiseksi kieleksi puhutun kielen rinnalle. 

(Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 13-14.) Muutaman 

vuosikymmenen perästä, vuonna 1995 viittomakieli lisättiin perustuslakiin (Malm & 

Östman 2000, 12). 

 

Suhtautuminen viittomakieleen on siis aikojen saatossa vaihdellut ja samoin myös 

kielenkäyttäjien, kuurojen, nimitykset ovat muuttuneet. Aikoinaan yleisesti käytetyt 

termit kuuromykkä tai kuulovammainen voidaan kokea loukkaavina kuurojen keskuu-

dessa. Kuuromykkä-termissä on negatiivinen sävy, koska henkilön on ajateltu olevan 

tyhmä ja yksinkertainen. Kuurot eivät myöskään ajattele olevansa kuulovammaisia, 

mikä on kuulevien käyttämä nimitys heistä. Kuurot haluavat itse tulla kutsutuksi kuu-

ro- termillä, mikä on heidän mielestään sopiva ja neutraali nimitys heistä. Osa kuu-

roista käyttää itsestään nykyaikaisempaa termiä viittomakielinen. (mt, 10-11.) Kun 

viittaamme tässä raportissa kuuroon henkilöön, käytämme termiä kuuro. Viittomakie-

lentaitoisella tarkoitamme kuulevaa, viittomakieltä osaavaa henkilöä. 

 

 

2.1 Viittomakielestä ja sen rakenteesta 

 

Viittomakielet ovat kieliä kuten puhututkin kielet ja ne ovat syntyneet kuurojen kes-

kuudessa eri puolilla maailmaa. Merkittävässä osassa ovat olleet kuurojenkoulut, 

joissa kuurot ovat kommunikoineet keskenään eri tavoin ja näin eri menetelmät ovat 

voineet vähitellen kehittyä viittomakieliksi. Kuurojenkoulujen myötä on saanut syntyä 

kieliyhteisöjä, mikä on oleellista kielen kehittymisen näkökulmasta. (Jantunen 2003, 

19.) Myös suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli ovat saaneet alkunsa 

kuurojenkoulusta (Kuurojen Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 10).  

 

Viittomakieltä tuotetaan käsien, kehon liikkeiden sekä kasvojen ilmeiden avulla ja 

vastaanotetaan näköaistin kautta (Malm & Östman 2000, 24-26). Viittomakielessä 

viittomat tarkoittavat samaa kuin puhutussa kielessä sanat (mt.,15-16). Yksi viittoma 

koostuu viidestä rakenneyksiköstä: käsimuodosta, paikasta, liikkeestä, orientaatiosta 

ja ei-manuaalisista elementeistä. Käsimuodolla tarkoitetaan sitä, millä tavoin sormet 
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ovat viittoman aikana. Paikalla puolestaan viitataan kohtaan missä viittoma tuotetaan 

käsillä eli joko viittojan vartalolla tai hänen edessään olevassa viittomatilassa. Liike 

kuvaa käden liikkumista viittomisen aikana. Orientaatiolla tarkoitetaan sitä, mihin 

suuntaan kämmen ja sormet osoittavat. Ei-manuaaliset elementit kuvaavat yleensä 

viittomiin kuuluvia suun liikkeitä ja asentoja. (Jantunen 2003, 28.)  

 

Viittomakielestä voidaan löytää eri tyylilajeja kuten asiatyyliä, runollista ja uskonnollis-

ta tyyliä, vaikkei viittomakielessä ole vakiintunutta kirjoitusjärjestelmää (mt., 21). Va-

kiintuneen kirjoitusasun puutteesta huolimatta viittomakielissä voidaan keskittyä kie-

len tutkimuksessa ja sen huollossa viitottuun muotoon. Kielen huollosta vastaa Koti-

maisten kielten keskuksen (Kotus) viittomakielen lautakunta, jolle kuuluvat molemmat 

Suomen viittomakielet; suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Lautakunta 

on käynyt keskustelua ja todennut, että suomalaisella viittomakielellä on yleiskielen 

muoto. He ovat määritelleet, että yleiskielen perusominaisuuksia ovat selkeät lause-

rakenteet, viittomien huolellinen artikulointi eli tuottaminen ja murteellisten sekä arki-

tyylisten viittomien välttäminen. Ei voida kuitenkaan sanoa, että yleiskieli olisi tarkasti 

säänneltyä ja vakiintunutta kuin puhutuissa kielissä, esimerkiksi suomen tai ruotsin 

kielessä. (Kotimaisten kielten keskus 2013.) 

 

Suomalaisen viittomakielen lauserakenteesta on tehty tutkimusta vasta vain hieman, 

jolloin pitempien viitottujen jaksojen tarkasteleminen on näyttäytynyt haasteelliseksi. 

Kieliopillisten ilmiöiden vähäisestä tutkimustyöstä johtuen on lauseiden määrittely 

hyviksi tai korjaamista vaativiksi vaikeaa ilmaista. Tosin yksittäisten viittomien muo-

doista ja merkityksistä on voitu käydä keskusteluja muun muassa Kuurojen Liiton ja 

Kotuksen sanakirjatyön ansiosta. (mt., 2013.) 

 

 

2.2 Kuurot ja uskonto 

 
Suomessa alettiin opettamaan kristinuskoa kuuroille 1850-luvun jälkeen evankelislu-

terilaisen kirkon toimesta. Kuvaraamattujen ja viittomien kautta kristinusko tuli kuuroil-

le tutuksi jo hyvin varhain. Vuonna 1858 kuurot saivat osallistua rippikouluun ja myö-

hemmin vuonna 1906 matkapappien toiminta toi kirkon lähemmäksi kuuroja. Pappien 

toimenkuvaan kuului eri kirkollisten toimitusten järjestäminen sekä tukeminen kuuro-
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jen jokapäiväisissä asioissa. (Salmi & Laakso 2005, 210- 212.) Ensimmäiset kuuro-

jenpapit aloittivat toimintansa vuonna 1908. Heidän työ sisälsi kirkon työn lisäksi 

muun muassa tulkkausta, opetusta ja neuvontaa. (Kirkkohallitus 2001, 19.) Uskon-

nollista Hiljainen Seurakunta-lehteä alettiin painaa vuonna 1938 ja sitä jaettiin kaikille 

kuuroille ilmaiseksi (Salmi & Laakso 2005, 221-222). 

 

Tiettävästi Suomen ensimmäinen kuuro pari, Maria Klingenberg ja Fritz Hirn vihittiin 

avioliittoon vuonna 1863. Lupa avioitumiseen täytyi kysyä keisarilta (mt., 54-55). Kuu-

rot pääsivät naimisiin tuona aikana niillä ehdoilla, jos kuuro oli saanut opetusta viit-

tomien ja kuvien avulla, ja jos mies pystyi huolehtimaan vaimostaan. Painava syy oli 

myös se, että molemmat olivat ilmaisseet tahtonsa solmia avioliiton. (Honkkila 2000, 

61.) Suomeen levisi maailmalta rotuhygienia-aate, minkä tarkoituksena oli estää kuu-

rouden periytyminen. Kuurot eivät tällöin saaneet mennä keskenään naimisiin, koska 

heidän ajateltiin saavan kuuroja lapsia. Tämä vaikutti kuurojen avioitumiseen siten, 

että se kiellettiin lailla vuonna 1929. (Salmi & Laakso 2005, 200-204.) Monien vaihei-

den jälkeen laki kumottiin ja kuurojen väliset avioliitot sallittiin lailla vuonna 1969 (mt., 

209). 

 

Ensimmäinen kuurojendiakonissa astui virkaan vuonna 1945 ja hänen vastuulleen 

tuli virsien ja liturgiasta seurakunnan osuuksien viittominen. Tällöin diakonissa toimi 

esiviittojana seurakunnan viittoessa häntä seuraten. Siitä lähtien on myös ollut tapa-

na, että joku seurakuntalaisista hoitaa tekstin lukijan tehtävää viittoen. (Kirkkohallitus 

2001, 20.) Viittomakielisissä jumalanpalveluksissa on erityisen tärkeää, että papin ja 

seurakunnan välillä säilyy katsekontakti kielen takia. Visuaalisuus on näin olennainen 

osa jumalanpalvelusta kirkon rakenteen ja näkyvyyden kannalta. (mt., 24.)  

 

Jumalanpalveluksissa saattaa esiintyä viittova kuoro, joka on tilaisuutta ennen kään-

tänyt tekstit ja harjoitellut niitä, jolloin visuaalinen esitys on tilanteessa vaikuttava. 

Vuonna 1979 tulkin saaminen mahdollistui tulkkauspalvelun myötä, jolloin kuurot 

pääsivät osallistumaan omalla äidinkielellään kuulevien eri kirkollisiin tilaisuuksiin ku-

ten häihin ja hautajaisiin. Nykyään viittomakielisiä jumalanpalveluksia järjestetään 

joillakin paikkakunnilla noin kerran kuussa. (mt., 25.) 
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2.3 Kuurot vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä 

 

Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva vanhoillislestadiolainen herätysliike alkoi levi-

tä vuonna 1846 Ruotsista muun muassa Suomeen. Tällöin perustettiin rauhanyhdis-

tyksen organisaatioita ja myöhemmin vuonna 1888 ensimmäiset rauhanyhdistykset 

aloittivat toimintansa. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) on Suo-

messa toimivien vajaan 200 rauhanyhdistyksen keskusjärjestö, joka perustettiin 

vuonna 1914. Se organisoi liikkeen toimintaa ja hoitaa julkaisutyötä. Lähetystyö niin 

Suomessa kuin ulkomaillakin on merkittävä osa SRK:n toimintaa. (Suomen Rauhan-

yhdistysten Keskusyhdistys ry 2013b.)  

 

Seurat ovat yksi tärkeimmistä toimintamuodoista herätysliikkeen sisällä. Tilaisuudet 

järjestetään yleensä rauhanyhdistyksillä tai kodeissa, mutta yksi päätapahtumista on 

suviseurat, jotka SRK järjestää joka kesä. (mt., 2013b.) Vanhoillislestadiolainen ope-

tus perustuu Raamattuun eli Jumalan sanaan, mikä on esillä kaikissa liikkeen toimin-

tamuodoissa. (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry 2013c). 

 

Vanhoillislestadiolaisia kuuroja on Suomessa noin 20. He ovat aina olleet osallisina 

vanhoillislestadiolaisten järjestämissä tilaisuuksissa. Tasavertainen osallistuminen 

muiden kanssa on toteutunut viittomakielen tulkkauksen kautta. Tilaisuuksissa tulk-

kien tehtävään kuuluu tulkata niiden koko sisältö seurapuheista laulettaviin Siionin 

lauluihin ja virsiin. (Haho 2013.) Kuuroille on suunnattu omaa toimintaa diakoniatyön 

kautta esimerkiksi Oulun rauhanyhdistyksellä (Oulun rauhanyhdistys ry 2013).   

 

Vanhoillislestadiolaiset kuurot järjestävät perinteisesti joka vuosi viittomakielisen leirin 

sekä viittomakielisen joulujuhlan. Oulun seudulla järjestetään kuuroille raamattutunte-

ja sekä vuosittain retki Oulun seudun rauhanyhdistysten kuurojen työn toimikunnan 

osalta. Kaikkien vanhoillislestadiolaisten tilaisuuksien järjestäminen sekä niissä ta-

pahtuva tulkkaus tehdään vapaaehtoisesti. (Haho 2013.) 

 

SRK on järjestänyt viittomakielen kielikoulutusta tulkeille, jotka tulkkaavat seuroissa. 

Tulkkeina seuroissa toimii niin ammatiltaan tulkkeina työskenteleviä kuin vapaaehtoi-

sia tulkkeja, jotka ovat oppineet viittomakielen muutoin. Koulutuksen tarkoituksena oli 

taata mahdollisimman laadukkaan tulkkauksen tarjoaminen kuuroille. Koulutus tähtä-
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si siihen, että seuratulkit toimisivat kaikissa vanhoillislestadiolaisten tilaisuuksissa 

tulkkeina. Viittomakielen kielikoulutus päättyi syksyllä 2012. (Haho 2013.) 

 

Helmikuusta 2014 alkaen Seinäjoen rauhanyhdistyksellä on toiminut etätulkkausjär-

jestelmä, joka on mahdollistanut rauhanyhdistysten tilaisuuksien tulkkaamisen etäyh-

teyden kautta. Aikaisemmin tulkkaus on toiminut siellä kuurojen puolisoiden ollessa 

tulkkeina. Etätulkkauksessa tulkin ei tarvitse olla fyysisesti läsnä samassa tilassa, 

vaan hän voi tulkata kotonaan toisella paikkakunnalla. Kun vastuu tulkkauksesta on 

jakaantunut useammalle, on kuurojen puolisoilla mahdollisuus keskittyä itse tilaisuu-

teen. Etätulkkausjärjestelmä asennettiin Seinäjoen uuden rauhanyhdistyksen toimita-

loon sen rakentamisen yhteydessä. (Katainen 2014.) 

 

Käytännössä tulkkaus tapahtuu Skype- videopuheluohjelman välityksellä etätulk-

kaukseen tarkoitetun kannettavan tietokoneen kautta. Tulkilla tulee olla tietokone 

web-kameralla, riittävän hyvällä Internet-yhteydellä sekä Skype- ohjelmalla varustet-

tuna. Tähän mennessä etätulkkaus on toteutunut seuratilaisuuksien lisäksi vuosiko-

kouksessa ja aviopuolisoillassa. Jotta tulkki pystyisi tulkkaamaan kulloistakin pu-

heenvuoron käyttäjää, heidän on puhuttava asiansa mikrofoniin. Rauhanyhdistyksen 

etätulkkausta käyttävät kuurot pitävät tärkeinä sitä, että tulkkeina toimivat kuuluvat 

vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen. Tällöin heillä on sama uskonnollinen 

tausta ja käsitys uskon asioista, mikä välittyy tulkkaukseen. (Katainen 2014.) 

 

 

3 SUOMEN RAUHANYHDISTYSTEN KESKUSYHDISTYS RY:N JULKAISUT 

 

 

Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry eli SRK julkaisee paljon erilaisia hen-

gellisiä julkaisuja, kuten Päivämies-, Siionin Lähetys- ja Siionin Kevät-lehtiä sekä 

nuorille suunnattua Kapsäkki-lehteä. Lisäksi SRK:lta ilmestyy kirjoja, äänitteitä ja 

muuta materiaalia, kuten pelejä sekä opetusmateriaalia muun muassa raamattuluo-

kan opettajille. (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry 2013f.) Uutuutena 

SRK alkaa julkaista e-kirjoina loppuunmyytyjä teoksia (Päivämies 2014b, 7). Näiden 

eri julkaisujen kautta ihminen voi syventyä Jumalan valtakunnan keskeisten asioiden 
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äärelle ja saada rohkaisua uskomiseen. (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdis-

tys ry 2013a.) 

 

SRK on kääntänyt useita julkaisemiaan kirjoja eri kielille, kuten ruotsiksi, englanniksi, 

saksaksi, venäjäksi, viroksi, espanjaksi ja ranskaksi (Suomen Rauhanyhdistysten 

Keskusyhdistys ry 2013g). Muun muassa Päivämiehen välissä tuleva Siionin Lähe-

tyslehti sisältää aina kaksi tekstiä käännettynä eri kielelle (Suomen Rauhanyhdistys-

ten Keskusyhdistys ry 2014a). Käännösten tarkoitus on tukea lähetystyötä ja kyseistä 

kieltä puhuvia kristittyjä (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry 2013g). Viit-

tomakielelle ei ole vielä käännetty kirjoja ja artikkeleita, vaikka sellaiselle olisi tarvetta 

(Haho 2014). Mikäli käännöstyöryhmä myöhemmin perustettaisiin, opinnäytetyömme 

on suuntaa-antavana mallina kääntäjille. Myös puhuttujen kielten käännöstyöryhmät 

saattavat hyötyä työssä mainittujen käännösteorioiden osalta. 

 

3.1 Päivämies 

 
Päivämies on vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen lehti, joka ilmestyy kerran vii-

kossa. Se on kooltaan noin 24-sivuinen ja levikkimäärä on vajaa 24 200 kappaletta. 

Lehti sisältää tietoa vanhoillislestadiolaisuudesta ja sen toimintamuodoista sekä ottaa 

kantaa kirkollisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Näiden lisäksi Päivämies julkaisee 

hartauskirjoituksia, haastatteluja sekä reportaaseja. Muun muassa Kolumni, Perhe-

peili ja Elämää ja ihmisiä ovat palstoja, jotka löytyvät jokaisesta Päivämies-lehdestä. 

Lehteä saa myös sähköisessä muodossa, jonka voi ostaa irtonumerona SRK-

verkkokaupasta sekä viikoittain ilmestyvänä äänilehtenä CD-levyn muodossa. (Suo-

men Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry 2013d.)  

 

SRK aloitti julkaisemaan Päivämies-lehteä paperilehden lisäksi verkkolehteä huhti-

kuun alussa 2014 (Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry 2014b). Sen ta-

voitteena on kertoa lukijoille uskosta, uskovaisista ja heidän elämästään sekä kristilli-

syyden toiminnasta. Kaikille avoin ja maksuton verkkolehti sisältää Päivämiehen pa-

periversion juttuja sekä verkkolehden omaa materiaalia kuten blogeja ja sarjakuvan. 

(Päivämies 2014a, 9.) 
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3.2 Kolumni 

 

Tekstilajit käsitteenä tulee vastaan kouluissa äidinkielen oppitunneilla, missä tekstila-

jeja opetetaan varsinkin kaunokirjallisuutta opiskellessa. Muun muassa pakina, ar-

vostelu ja erityisesti mielipidekirjoitukset kuuluvat tekstilajeihin. Tekstilaji on kulttuuri-

sidonnainen käsite ja meillä on tietoisuus siitä, millaiset kielelliset piirteet ovat omiaan 

pääkirjoituksessa, saarnassa tai vaikkapa hyvillä kotisivuilla. Ne erottuvat toisistaan 

tekstimuodoltaan sekä sanastollisten ja kieliopillisten ominaisuuksien puolesta. Teks-

tilajit syntyvät, muuttuvat ja muokkautuvat kielenkäyttäjien keskuudessa tarpeiden 

mukaan. (Kalliokoski 2006, 240-241.) 

 
Edellä mainittu mielipidekirjoitus kuuluu siis tekstilajeihin, joita ovat muun muassa 

lehtien pääkirjoitukset, kommentit ja kolumnit. Mielipidekirjoituksissa suositellaan käy-

tettävän seuraavanlaista kaavaa: ensin herätetään lukijan kiinnostus tekstiin vaikka-

pa ajankohtaisella tapausesimerkillä. Sitten esitetään asia tai ilmiö, jolloin rajataan 

näkökulma ja taustoitetaan asiaa tiedolla. Kolmantena kirjoittaja tuo esiin väitteensä 

ja perustelee asian ja viimeiseksi kirjoittaja vetää asiat yhteen. (Mikkola, Koskela, 

Haapamäki-Niemi, Julin, Kauppinen, Nuolijärvi & Valkonen 2004, 188-196.) 

 
Kolumni-sana on peräisin latinankielisestä sanasta columna, mikä tarkoittaa patsasta 

tai pylvästä. Kolumni voi olla hyvin vapaamuotoinen teksti, jossa kolumnisti voi tuoda 

hyvinkin henkilökohtaisia asioita ja ajatuksiaan esille tai toisissa tapauksissa hän voi 

pitää tiukan asiatyylisen linjan kirjoituksessaan. Riippumatta siitä, millaisella tyylillä 

teksti on kirjoitettu, hyvässä kolumnissa käsitellään yhtä asiaa ja kaikki tekstin muut 

asiat linkittyvät siihen. Kolumnistit voivat joskus tuoda asiansa esille ironiseen tyyliin, 

jolloin he sanovat asian, mutta tarkoittavatkin sillä toista. Tällöin lukijalta vaaditaan 

hyvää taitoa lukea tekstiä rivien välistä. Kolumnistin persoona korostuu yleensä 

kolumnin yhteydessä olevalla valokuvalla. Monet lehdet ovat valinneet omat 

kolumnistinsa toimituksen ulkopuolelta, eivätkä lehden toiminnan periaatteet sido 

heitä. (mt., 193-196.)  

 
Päivämiehessä julkaistavissa kolumneissa kirjoittajat ovat herätysliikkeeseen kuulu-

via jäseniä, jotka teksteissään kertovat kristillisyyden ja kristityn elämästä realistisesti, 

toivon näköalaa unohtamatta. Tekstit sisältävät erilaisten asioiden ja ilmiöiden koh-
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taamista sekä niiden käsittelyä. Teksteissä korostuu uskon merkitys ja Jumalan joh-

datus. (Aittakumpu 2013, 44.) 

 

 

4 KÄÄNTÄMINEN 

 

 

Tässä luvussa käsittelemme uskonnollisten tekstien kääntämisen historiaa ja tuom-

me esille käännösteorioita, joita olemme käyttäneet kääntäessämme kolumnia viitto-

makielelle. 

 

 

4.1 Uskonnollisten tekstien kääntäminen 

 

Kääntämistä on alettu tehdä jo aikojen alussa eli siitä asti, kun kieliä on ollut olemas-

sa (Ingo 1990, 11). Sitä on pidetty aina merkittävänä kielten välisenä kommunikaa-

tiomuotona (Paloposki 2007, 351). Tulkkauksen ajatellaan olevan kääntämisen suul-

linen muoto, mikä on ollut olemassa jo ennen kääntämistä (Pöchhacker 2009, 9-13). 

Sitä ei voida kuitenkaan todentaa, milloin se on saanut alkunsa (Saksa 2004, 15). 

Maailman käännetyin kirja on Raamattu, jonka kääntämistä juutalaiset aloittivat jo 

ennen ajanlaskun alkua. Kääntäminen oli heille todella vaikeaa, sillä Raamatun teks-

tit ovat pyhää ja loukkaamatonta Jumalan sanaa. Sen kääntämistä toiselle kielelle 

pidettiin lakia rikkovana tekona. (mt., 24-25.)  

 

Keskiajalla saksalainen uskonpuhdistaja Martti Luther puolestaan jatkoi Raamatun 

kääntämistä perustellen työtään ihmisten oikeudella saada lukea Raamattua heidän 

omalla äidinkielellään. Vuonna 1552 hän käänsi Uuden testamentin saksaksi sekä 

myöhemmin vuonna 1534 Raamatun kokonaisuudessaan. Luther käänsi tekstiä kan-

sankielelle tavoitteenaan tehdä käännöksen kielestä selkeää ja ymmärrettävää. (mt. 

62-63.) Käännöksen selkeys ja ymmärrettävyys oli hänelle tärkeää, sillä hän ajatteli 

Raamatun olevan tarkoitettu tavalliselle kansalle eikä niinkään oppineille (Vehmas- 

Lehto 1999, 30).  
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Suomeen kääntäminen tuli uskonpuhdistuksen myötä. Mikael Agricolan ajatellaan 

olevan ensimmäinen suomen kielen kääntäjä. Hän on kääntänyt muun muassa 

Raamatun Uuden testamentin sekä osan Vanhasta testamentista suomen kielelle. 

Uuden testamentin käännöksen hän sai valmiiksi vuonna 1548. Kääntäjänä Agricolaa 

on arvostettu suuresti ympäri maailman, mutta ennen kaikkea hän on käännöstyönsä 

kautta vaikuttanut suuresti suomen kielen ja kirjallisuuden kulttuurissa. Raamatun 

Suomenkielinen käännös valmistui lopulta vasta vuonna 1642 piispa Erik Sorolaisen 

luotsaaman komitean johdolla. (Saksa 2004, 64-70.) 

 

Vaikka Raamatun ensimmäinen suomenkielinen käännös on valmistunut jo 1600- 

luvulla, viittomakielelle käännettyjä tekstejä ei ole ollut satoihin vuosiin (mt., 70). Kuu-

rojen papit ja muut kuurojen työntekijät olivat viittoneet uskonnollisia tekstejä kukin 

omalla tyylillään, sillä virallisia viittomakielisiä käännöksiä ei ollut. 1960- luvulla Lauri 

Paunu alkoi kirjoittaa Luukkaan evankeliumia selkokieliseksi, mutta tämä ei vielä joh-

tanut kirkollisten tekstien käännöstöiden tekemiseen. Viittomakielisten käännösten 

tarpeellisuus kuitenkin koettiin suureksi, sillä yhtälailla kuulevilla kuin kuuroillakin on 

oikeus saada ”kuulla” Jumalan sanaa omalla äidinkielellään. (Kirkkohallitus 2001, 20-

22.) 

 

Vuonna 1998 alkoi kirkon käännöstyöryhmän toiminta, joka käänsi rukouksia kuten 

Isä meidän -rukouksen ja Herran siunauksen suomalaiselle viittomakielelle (mt., 20-

26). Myöhemmin käännöstyöryhmä on kääntänyt viittomakielelle Vanhan testamentin 

alkukertomukset, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumit sekä kirkkovuoteen liitty-

vien sunnuntai- ja juhlapäivien evankeliumitekstejä (Kirkkohallitus 2012).  

 

 

4.2 Käännösteoriat 

 

Puhuttujen kielten kääntämisessä on kyse kirjoitetun tekstin välittämisestä kirjoitetus-

sa muodossa kielestä ja kulttuurista toiseen. Viittomakielellä ei ole kirjoitettua muo-

toa, joten kääntäminen viitotun ja puhutun kielen välillä ei voi tapahtua pelkästään 

kirjoitetussa muodossa. Tällöin joko lähtö- tai kohdeteksti on viitottua. (Tommola 

2006, 128.) Lähtötekstillä ja – kielellä tarkoitetaan tekstiä ja kieltä, jota käännetään tai 

tulkataan, jolloin kohdekieli ja – teksti ovat niitä, jolle käännetään ja tulkataan (Hytö-
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nen & Rissanen 2006, 18-19). Viittomakielen kääntämisessä aikaa on käytettävissä 

enemmän tulkkaukseen verrattuna. Käännöstä voi hioa ja muuttaa useaan kertaan, 

kun taas tulkkaus tapahtuu hetkessä eikä siinä ole aikaa ja mahdollisuuksia korjata 

tulketta suuresti. (Roslöf & Veitonen 2006, 109.) Tulkkauksessa viestin välittäminen 

tapahtuu joko simultaanisti eli samanaikaisesti puhujan kanssa tai konsekutiivisti eli 

puhujan puhejakson jälkeen kokonaisuuksien tulkkaamisena. (Tommola 2006, 128.) 

 

Kun kääntäjän tehtävänä on välittää teksti kielestä ja kulttuurista toiseen, hänen tulee 

saattaa se sellaiseen muotoon, jotta kohdekulttuurin jäsenet voisivat lukea sitä sa-

malla tavoin vaivattomasti kuin lähtökielen jäsenet lähtökielistä tekstiään (Immonen 

2011, 107). Tekstilajin tuntemus on apuna kääntäessä rakennetta, sanastoa ja tyyliä 

kohdekieleen (Rahtu 2011, 12). Perusajatuksena kääntämisessä on merkityksen 

ymmärtäminen ja sen tuottaminen kohdekielen tavoilla, jolloin ei välitetä ainoastaan 

sanoja, lauseita ja kieltä (Sunnari 2004, 59; Tommola 2004, 18). Useimmiten tavoit-

teena viittomakieliselle käännökselle on, että se olisi mahdollisimman sujuva ja oi-

keakielisesti kohdekielellä ilmaistu. Se voi kuitenkin olla todella haastavaa, sillä 

useinkaan käännöksiä tekevät viittomakielen tulkit eivät ole äidinkieleltään tai ensikie-

leltään viittomakielisiä. Käännösteoriat ovat apuna kääntäjälle niin käännöksen tar-

koitusta ja tavoitetta pohtiessa kuin apuna käännösongelmissakin. (Roslöf & Veito-

nen 2006, 109.)  

 

Kun aloimme miettiä käännösteoriaa työmme pohjaksi, mietimme ensin millaisia ta-

voitteita haluamme asettaa käännökselle. Halusimme välittää käännökseen kirjoitta-

jan ajatuksen eli tekstin tyylin ja merkityksen sillä tavoin, että käännös olisi kohdekie-

lisesti ilmaistu ymmärrettävästi ja näin ollen moni viittomakielinen hyötyisi siitä. 

Käännösteorioihin tutustuessa havaitsimme, että voimme käyttää useita teorioita 

kääntämisessä. Jotkin käännösteorian käsitteet ovat hyvin häilyviä ja monitulkintai-

sia, ehkäpä jopa päällekkäisiä (Hytönen 2006, 69). Seuraavaksi kerromme teorioista, 

joiden piirteitä käännöksestämme löytyy. 

 

Katharina Reissin ja Hans J. Vermeerin (1986) skoposteoria on yksi tunnetuimpia 

käännösteorioita. Kreikankielinen sana skopos merkitsee tarkoitusta, joten tällöin 

käännöstä tehdessä sen tarkoitusta korostetaan. Skopoksen ajatus on se, että kään-

nöksen tarkoitus voi olla eri kuin lähtökielisen tekstin tarkoitus. (Vehmas-Lehto 1999, 
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92; Tommola 2004; 10, Hytönen 2006, 71; Rahtu 2011, 22-23.) Käännöksen ade-

kvaattisuudella tarkoitetaan sitä, että se on tehty kohdekielen ja kulttuurin tapoja 

noudattaen, jolloin painopiste on käännöksessä. Ekvivalenssin käsite riippuu kirjoitta-

jasta, mutta lähinnä sillä tarkoitetaan vastaavuutta lähtötekstin ja kohdetekstin välillä. 

Sekä adekvaattisuus että ekvivalenssi ovat hyvin monitulkintaisia käsitteitä. Ekviva-

lenssilla on lisäksi eri muotoja kuten semanttinen ja dynaaminen ekvivalenssi. (Hytö-

nen 2006, 67-69.) Semanttisella ekvivalenssilla on kohdetekstikeskeinen tavoite, jos-

sa lähtötekstin syvämerkityksen ymmärtäminen ja välittäminen kohdekieleen koros-

tuu (mt., 69; Tommola 2004, 18). Eugene A. Nidan ja Charles R. Taberin kehittele-

män dynaamisen ekvivalenssin tarkoituksena on saada käännöksen lukija reagoi-

maan samoin kuin lähtötekstin lukija (Ingo 1990, 278- 279; Vehmas-Lehto 1999, 56; 

Hytönen 2006, 68).   

 

 

4.3 Viittomakieliset verkkotekstit 

 

Viittomakieli on edellyttänyt aikoinaan viittojalta ja vastaanottajalta olemista fyysisesti 

samassa tilassa katsekontaktin lisäksi. Liikkuvaa kuvaa tallentavien kameroiden an-

siosta 1900-luvun alussa mahdollistui viittomakielen tallentaminen siten, ettei edellä 

mainittuja kriteereitä tarvinnut huomioida. (Vivolin-Karen 2010, 5.) Myöhemmin Inter-

netin myötä ja sen käytön lisääntyessä viittomakieliselle yhteisölle on avautunut uu-

sia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa verkossa omalla äidinkielellään (mt., 

13). Näin ollen myös tiedon saanti on aiempaa helpommin saavutettavissa (Kuurojen 

Liitto ry & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2010, 15).  

 

YK:n vammaisten ihmisoikeussopimuksessa artiklassa 21 todetaan, että ”valtioiden 

on varmistettava ilmaisun ja mielipiteen vapauden lisäksi tiedonsaanti omalla äidin-

kielellä.” (mt., 28). Kuurojen Liiton viestintäpäällikkö Antti Mäkipään mukaan viestin-

nässä ja tietojen välittämisessä tapahtuu usein niin, että kuurojen oikeus ja tarve tie-

tojen saamiseen heidän äidinkielellään unohdetaan. Tiedon saaminen omalla kielellä 

olisi tärkeää, jotta kuuro voi toimia yhdenvertaisena jäsenenä yhteiskunnassa kuule-

vien kanssa. Viittomakielinen netti- tv on kehitetty tukemaan kuurojen tiedon saantia. 

Vaikkakin verkkomedian kautta on hyviä mahdollisuuksia välittää tietoa kuuroille, re-

surssien puute on kuitenkin usein esteenä. (Kuurojen Liitto ry 2013.) Kuitenkin monet 
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suuret toimijat ovat huomioineet viittomakielisten vähemmistöryhmän. Esimerkiksi 

Kansaneläkelaitos (2014) ja Yle (2014) ovat tarjonneet palveluitaan ja tietoa viittoma-

kielisille verkkosivuillaan. Myös muun muassa kuurosokeiden Tuntosarvi-lehti julkai-

see käännöksiä lehden artikkeleista (Suomen Kuurosokeat 2014). Havaintojemme 

mukaan verkkotekstejä on käännetty viittomakielelle myös opinnäytetöinä. 

 

Jotta viittomakielisiä tekstejä voitaisiin tuottaa ja tallentaa verkkoon, se edellyttää 

vain Internet-yhteyden, tietokoneen, web-kameran sekä ohjelman, jolle tuotoksen 

saa tallennettua. Kuvatessa viittomista videokameralla, viitottu teksti muuntuu aina 

kolmiulotteisesta kaksiulotteiseksi. Onkin huomattu, että monissa viitotuissa verkko-

teksteissä viittoja käyttää kolmionmuotoista viittomatilaa. (Vivolin-Karen 2010, 70.) 

Viittoja harvoin turvautuu pelkästään ulkomuistiinsa viittoessaan tekstiä videolle. 

Yleensä hän tekee viitottavasta tekstistä esimerkiksi glossi-rungon, mikä näkyy viitto-

jalle tilanteessa teleprompterin näytöltä. (mt.,17.) Glossit tarkoittavat sitä, että viitto-

man merkitystä vastaava suomenkielinen sana kirjoitetaan perusmuodossa suuraak-

kosilla (Savolainen 2000a, 192). Teleprompterilla puolestaan tarkoitetaan laitetta, 

joka heijastaa luettavan tekstin suurikokoisilla kirjaimilla televisiokameran linssin 

eteen muistin tueksi (Kuutti 2012, 193).  

 

Teknisen puolen lisäksi viittomakielisen viestin tuottajan olisi hyvä viittoa helposti 

miellettäviä tekstejä, jotta teksti tulisi ymmärretyksi. Useimmiten viittomakielinen vies-

tintä verkossa on yksisuuntaista, jolloin viestin vastaanottaja ei ole reaaliaikaisesti 

vuorovaikutuksessa lähettäjän kanssa. Näin ei pystytä luomaan vastaanottajan kans-

sa merkityksiä eli viestin lähettäjä ei varmistu siitä, tuleeko hän ymmärretyksi. Reaa-

liaikaista viestintää voidaan kuitenkin käydä erilaisten videopuheluohjelmien avulla 

kuten Skype-, ooVoo- ja MSN-ohjelmilla. (Vivolin-Karen 2010, 6.)  

 

Viittomakielisten verkkotekstitallenteiden lause- ja tekstirakennetta ei ole juurikaan 

tutkittu lukuun ottamatta Riitta Vivolin-Karenin tekemää pro gradu-työtä. Hän tutkii 

siinä viittomakielisten verkkotekstien helppolukuisuutta eli ymmärrettävyyttä. (mt., 

11.) Verkkotekstin ymmärrettävyyttä saadaan lisättyä hyvien, selkeästi jäsenneltyjen 

asiakokonaisuuksien kautta. Oikeanlainen viittomisen rytmitys ja tauotus ovat myös 

tärkeitä viestin ymmärtämisen kannalta. Tutkimuksen mukaan passiivin käyttäminen 

viittomakielessä vaikeuttaa viestin ymmärtämistä, koska se ei ole tyypillistä viittoma-
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kielelle. (Vivolin-Karen 2010, 70-72.) Kotimaisten kielten keskuksen (2013) viittoma-

kielen lautakunnan mukaan määritelmät yleiskielestä, sen selkeistä lauserakenteista, 

viittomien huolellisesta artikuloinnista sekä murteellisten ja arkityylisten viittomien 

välttämisestä pätevät myös siis viittomakielisten verkkotekstien tuottamisessakin. 

 

 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyömme on toiminnallinen opinnäytetyö, joka tarkoittaa uuden tuotteen 

suunnittelua ja toteuttamista sisältäen uuden tiedon tuottamista (Humanistinen am-

mattikorkeakoulu 2013, 5). Tuotteena eli produktina tässä työssä on käännös suoma-

laiselle viittomakielelle. Opinnäytetyön toteutuksesta kerromme tarkemmin alaluvussa 

6.1, sillä toteutuksen kuvaaminen on vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

 

 

5.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskysymykset olemme asettaneet seuraavasti:  

 

1. Millaisen prosessin kautta syntyy verkkosivuille hengellisen lehden kolumnin 

käännös suomen kieleltä suomalaiselle viittomakielelle? 

2. Millä tavoin suomalaiselle viittomakielelle käännettävään hengelliseen Päivä-

mies-lehden kolumniin saadaan välitettyä kolumnille ominaiset piirteet? 

 

Valitsimme tutkimuskysymyksemme pitkän harkinnan jälkeen. Ensimmäinen kysymys 

syntyi ajatuksesta, mikä liittyi viittomakielisen käännöksen tekemisestä verkkosivuille 

ja tulevaisuudessa myös verkkolehteen. Kuvaamme, millainen prosessi on ja mitä 

asioita tulisi huomioida huomioon käännöksen tekemisessä ajatellen lopullisen kään-

nöksen julkaisupaikkaa. Tässä työssä siis kuvaamme käännöksen matkan sanoma-

lehdestä verkkosivuille. 

 



 

 

21 
 

Toinen tutkimuskysymyksemme liittyy tekstilajiin, mikä on mielipidekirjoituksiin lukeu-

tuva kolumni. Haasteeksi käännöksen teossa nousi välittömästi se, kuinka kolumnin 

piirteet voidaan välittää viittomakieliseen käännökseen, joten sen pohjalta valitsimme 

toisen tutkimuskysymyksen. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelminä työssä olemme käyttäneet miellekarttojen avulla analysointia, 

konsultointia ja palautteen keruuta. Kun olimme saaneet tietoomme käännettävän 

tekstin, aloimme heti kumpikin tahoillamme syventyä siihen. Luimme tekstin useaan 

kertaan läpi, jonka jälkeen teimme miellekartat. Miellekarttojen tekemisen jälkeen 

keskustelimme yhdessä tekstistä ja sen ydinsanomasta, jolloin tiesimme ajatustem-

me kulkevan samoja polkuja tekstin suhteen. Kun olimme aiheesta keskustelleet, 

keskityimme itsenäisesti käännösten tekemiseen. Tekstin analysoiminen on kulkenut 

mukana läpi koko käännöstyön, sillä käännösratkaisuja pohtiessa olemme kes-

kenämme vaihtaneet ajatuksia tekstistä ja päässeet siten koko ajan syvemmälle 

tekstiin. 

 

Kolumnia läpikäydessä huomasimme tekstissä kohdan, mikä herätti kaksi erilaista 

ymmärrystä asiasta. Emme tienneet kumpi tavoista oli oikea, joten päätimme konsul-

toida tekstin kirjoittajaa, jotta saimme hänen oikean kantansa asiaan. Asian monitul-

kintaisuus johtui kirjoittajan pilkkuvirheestä, mikä saatiin korjattua kysymällä suoraan 

asiasta kirjoittajalta. Konsultointi ongelmakohdan tarkistamiseksi oli tärkeää, sillä se 

vaikutti ratkaisevasti käännösratkaisun tekemiseen. Olemme konsultoineet myös työ-

elämäohjaajaa ja viittomakielistä lehtoria erilaisten viittomavalintoja ja käännösratkai-

suja miettiessä. Konsultointia voidaan tehdä asiantuntijoiden haastatteluna keräten ja 

tarkistaen faktatietoa (Vilkka & Airaksinen 2004, 58). 

 

Käännöksen työstön aikana pyysimme palautetta käännösprosessin eri vaiheissa 

yhteensä neljältä kuurolta, joista kaksi on vanhoillislestadiolaisen yhteisön jäsentä. 

Lisäksi palautetta ovat antaneet kaksi viittomakielentaitoista kuulevaa, joista toinen 

on yhteisöön kuuluva työelämäohjaajamme. Näin ollen käytämme siis palautteita yh-

tenä menetelmänä opinnäytetyössä. Koska emme itse ole äidinkieleltämme viittoma-
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kielisiä, koimme, että saamamme palautteet olivat merkittävässä roolissa käännök-

sen tekemisessä. Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2008, 49) mukaan palauttei-

den saaminen muilta luonnosteluvaiheessa olisi tärkeää erilaisten näkökulmien saa-

miseksi tekstiin liittyen. 

 

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

Kuten jo edellä mainitsimme, yksi tutkimusmenetelmistämme oli palautteen pyytämi-

nen käännöksestä. Tässä luvussa nostamme muutamia viittomakielen kieliopillisia 

piirteitä, jotka nousivat esille palautteissa. Tämän luvun alaluvuissa 6.1 ja 6.2 vas-

taamme asettamiimme tutkimuskysymyksiin. 

 
Asetimme käännöksen tavoitteeksi ymmärrettävyyden, jolla tarkoitamme sitä, että 

käännös palvelisi kohdejoukkoa luettavuudellaan. Jotta pääsimme tavoitteeseemme, 

huomioimme palautteet, joiden avulla saimme työstettyä siitä hyvän kokonaisuuden. 

Alusta asti meille oli hyvin selkeää se, että lähdemme rakentamaan käännöstä pai-

kannuksen ja roolinvaihdon avulla. Roolinvaihdolla tarkoitetaan viittojan siirtymistä 

jonkin toisen henkilön tai olion roolin keholiikkeen ja ilmeiden muuttamisen avulla. 

Viittoja voi tällöin eläytyä toisen ihmisen kokemukseen. Roolinvaihtoa on yleensä ker-

tovassa viitonnassa. (Rissanen 2006, 54.) Esimerkiksi uutisteksteissä tällaista roolin-

vaihtoa ei toteuteta, vaan viittoja kertoo ulkokohtaisesti mitä henkilöille tapahtuu. Ky-

se on tällöin epäsuorasta kerronnasta. (Rissanen 2000, 154.) Roolinvaihdon ajatel-

laan olevan tärkeä kieliopillinen tekijä, mikä lisää tekstin ymmärrettävyyttä. Se tuo 

myös viittomakieliseen käännökseen tunteen, että käännös on helposti lähestyttävä 

ja prosessi on hoidettu loppuun asti. Lauseet, joista puolestaan tekijä puuttuu koko-

naan, koetaan haastaviksi viittomakielisissä verkkoteksteissä. (Vivolin-Karen 2010, 

69.) Mikäli asioita on viitottu niin, että tekijä on puuttunut, on se voinut aiheuttaa vää-

rinymmärryksiä siitä kuka tekee ja mitä (Kirkkohallitus 2001, 38).  

 

Viittomakielessä on tapana paikantaa eli sijoittaa johonkin viittomatilan kohtaan koki-

jasta, asiasta tai ilmiöstä käytettävä viittoma ja kohdistaa tekemistä ilmaiseva viittoma 

suhteessa siihen. Paikka on tärkeä rakenne-elementti viittomakielen lauserakentees-
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sa ja näin ollen osa viittomakielen lauseoppia. Paikka voi sijaita viittojan omalla ke-

holla tai neutraalitilassa, mikä on viittojan edessä oleva tila. Myös viittojan oma keho 

voi toimia paikkana. (Rissanen 2000, 156-157.) Käännetyssä kolumnissa Jumalalla, 

äidillä ja lapsella on omat paikkansa, joihin tekstin edetessä pystyi palaamaan uudel-

leen. Jumalan paikka on aina sijoitettu viittomatilassa ylhäälle ja oikealle paikkaan 3y 

ja Jumalan osoitus tehdään aina koko kämmenellä ja samanaikaisesti myös viittojan 

katse suuntautuu Jumalaan. (Kirkkohallitus 2001, 28.) Alla olevissa kuvissa näkyy 

viittomatilan kahdeksan aluetta ylhäältä kuvattuna sekä viittomatilan perustaso, ylä-

taso ja alataso sivulta kuvattuna. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Viittomatilan tasot   Viittomatilan alueet 

(Paunu 1992, 33).   (Paunu 1992, 31). 

 
 

Kun henkilö viittoo kameralle, viittomatila on rajallinen ja näin ollen tilankäyttäminen 

supistuu viittomisessa. Tällöin myös katse kiinnittyy kameraan, jolloin katseen käyttö 

kieliopillisena elementtinä vähenee. (Vivolin-Karen 2010, 17.) Viittomakielisessä ker-

ronnassa kuitenkin on tyypillistä paikantaa katseella asioita viittomistilaan (Rissanen 

2000, 154). Katseen merkitys korostui eräässä saamassamme palautteessa, josta 

kävi ilmi, että katse voi käväistä pois kamerasta. Palautteenantaja piti kuitenkin tär-
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keänä, että katsekontakti on pääsääntöisesti pidettävä kamerassa, jotta yhteys kat-

sojaan säilyy.  

 

Koska käännöksemme on videoitu ja kontakti kameraan on myös tärkeää, mietimme, 

kuinka pitkiä aikoja voi katsoa esimerkiksi viittomatilaan paikannettuun lapseen paik-

kaan 3a tai Jumalaan paikkaan 3y. Ensimmäisissä käännösversioissa katse oli melko 

pitkään kohdistettuna lapseen äidin ja lapsen keskustelun aikana, jolloin heidän roo-

leihin asettuminen eli roolin vaihto oli melko suurieleistä. Saimme palautetta näistä 

toiselta kuurolta yhteisön jäseneltä ja pyrimme korjaamaan näitä huomioita sujuvim-

miksi, jotta kontakti käännöksen katsojaan säilyisi paremmin. Koko käännöksen työs-

tön ajan hioimme roolinvaihtoa ja katseen käyttöä, jotta saimme siitä mahdollisimman 

sujuvan ja luonnollisen näköisen. Rissanen (2000, 154) toteaa, että viittomakielessä 

yksi vaikeimmin opittavista asioista on se, milloin näkökulmaa vaihdetaan.  

 

 

6.1 Päivämiehen kolumnin kääntäminen verkkosivuille 

 

Tässä alaluvussa vastaamme ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: Millaisen pro-

sessin kautta syntyy verkkosivuille hengellisen lehden kolumnin käännös suomen 

kieleltä suomalaiselle viittomakielelle? Kuvaamme prosessin käännöstekstin valin-

nasta, sen käännöstyöstä aina valmiin käännöksen toimittamiseen saakka. Kerrom-

me lyhyesti palautteenantajien kommenteista, joita olemme saaneet käännöksen 

työstön eri vaiheissa liittyen ymmärrettävyyteen. 

 

Opinnäytetyön produkti sai alkunsa työelämäohjaajan taholta, joka kertoi erään van-

hoillislestadiolaisen kuuron todenneen, että monet kuulevat ovat kehuneet Päivä-

mies- lehden kolumneja. Hän ei itse ymmärtänyt, miksi ne ovat suosittuja. Tästä voisi 

ajatella, että joidenkin kuurojen suomen kielen taito voi olla heikko, jolloin suomenkie-

listen tekstien ymmärtäminen jää vajavaiseksi. 

 

Päätimme kääntää yhden kolumnin Päivämies-lehdestä. Päädyimme kyseiseen teks-

tityyppiin edellä mainittuun kuuron kokemukseen pohjaten, mutta lisäksi valintaamme 

tukivat kaksi muutakin tärkeää seikkaa. Ensinnäkin Päivämies-lehti koetaan vanhoil-

lislestadiolaisen yhteisön sisällä merkittäväksi lehdeksi (Lohi 2013, 2). Toisekseen 
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kolumni on Päivämiehen suosituin juttutyyppi Aittakummun (2013, 25) tekemän luki-

jatutkimuksen perusteella. Ennen kaikkea pidimme tärkeänä sitä, että kohderyh-

mämme eli vanhoillislestadiolaiset kuurot tulisivat hyötymään opinnäytetyömme 

käännöksestä.  

 

Tuntemamme vanhoillislestadiolaiset kuurot ovat aikuisia ja suurimmalla osalla heistä 

on perhettä. Halusimme, että mahdollisimman moni hyötyisi käännöksestämme, joten 

käännettävä teksti tuli valita sen mukaisesti. Kolumnin valintaan liittyen olimme yh-

teydessä kesällä 2013 Päivämiehen päätoimittajaan Olli Loheen, joka ehdotti kään-

nettäväksi Päivi Jokitalon kolumnia: ”Puhun, jos et suutu!”. Kolumni löytyy 22. touko-

kuuta 2013 julkaistusta Päivämiehestä. Yhteiset kriteerit tilaajan kanssa kolumnin 

valinnalle olivat, että se olisi ajaton, palvelisi kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia 

nuoresta vanhukseen ja että se olisi julkaistu vuoden 2013 aikana Päivämiehessä. 

Mielestämme asettamamme kriteerit kolumnin valinnalle toteutuivat. Vaikka teksti 

aluksi käsittelee äidin ja lapsen suhdetta, voi jokainen lukija elämäntilanteestaan riip-

pumatta samaistaa itsensä kirjoittajaan tekstin edetessä, sillä siinä myöhemmin ker-

rotaan yleisesti ihmisten välisestä kanssakäymisestä.  

 

Kolumnin valinnan jälkeen syyskuun alussa aloimme syventyä tekstiin lukien sen 

useaan kertaan läpi sekä keskustelemalla siitä. Loimme miellekarttoja, jotta ymmär-

täisimme tekstiä syvätasolla ja näin ollen miellekartat olisivat tukena käännöstyön 

alkuvaiheessa. Mielestämme oli tärkeää ymmärtää, mitkä ovat olleet kirjoittajan ta-

voitteet kolumnissa. Tekstin lopussa oli kohta, jonka pystyi ymmärtämään kahdella 

eri tavalla. Emme tienneet kumpi tavoista oli oikea ja kääntämisen kannalta kohdan 

ymmärtäminen oli äärimmäisen tärkeää. Niinpä otimme yhteyttä kolumnin kirjoitta-

jaan ja kysyimme tarkennusta asiaan.  

 

Olimme asettaneet tavoitteeksi tehdä käännöksestä kohdekielellä ymmärrettävän, 

jolloin käännös palvelisi valitsemaamme kohdejoukkoa. Käännöksen ymmärrettävyyt-

tä pyrimme tuomaan työssä kieliopillisin elementein ja visuaalisten tekijöiden kautta. 

Kieliopilliset elementit jaetaan manuaalisiin ja ei-manuaalisiin elementteihin (Rissa-

nen 1990, 96). Tässä työssä manuaalisilla elementeillä tarkoitetaan viittomia. Ei-

manuaaliset elementit ovat puolestaan kaikki muu mikä ei ole käsien liikettä (mt., 96). 

Tässä työssä ei-manuaaliset elementit ovat katseella paikantaminen, ilmeet ja huulio. 
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Huuliolla tarkoitetaan suuta, sen liikkeitä ja asentoja viittomisen aikana (Savolainen 

2000b, 184). Visuaalisilla tekijöillä tarkoitamme viittojan vaatetusta, valaistusta, taus-

taa ja hyvää kuvanlaatua. 

 

Aloimme tahoillamme tehdä käännöstä artikkelista, jolloin saimme kaksi erilaista 

käännösehdotelmaa. Olimme kirjoittaneet ehdotelmat ylös glossein eli käytännössä 

se tarkoittaa sitä, että viittoman merkitystä vastaava suomenkielinen sana kirjoitetaan 

perusmuodossa suuraakkosilla (Savolainen 2000a, 192). Koimme, että glossauksen 

avulla käännöksen työstäminen olisi helpompaa myöhemmissä vaiheissa, sillä pys-

tyisimme palaamaan uudelleen miettimiimme käännösratkaisuihin tarkastelemalla 

glosseja. Katsoimme yhdessä molempien käännökset ja vertailimme käännöksiäm-

me. Näin ollen saimme toisiltamme hyviä ideoita ensimmäisen yhteisen käännösver-

sion työstämiseen, jota aloimme tehdä yhdessä ehdotelmien pohjalta. Glossasimme 

version Microsoft Word-kirjoitusohjelmalla, koska käännöstä voi tällöin helpommin 

muokata uudelleen.  

 

Tämän jälkeen Riitta viittoi käännöksen Reetan lukiessa ääneen glosseja ja kuvates-

sa digitaalikameralla videolle. Tätä työnjakoa toteutimme koko käännösprosessin 

ajan ensimmäisestä käännösversiosta valmiiseen käännökseen saakka. Etukäteen 

olimme harjoitelleet glossien ääneen lukemista ja viittomista samanaikaisesti sekä 

miettineet tauot sopiviksi. Tämä ratkaisu toimi mielestämme hyvin, että vain toinen 

meistä viittoi käännöksen, eikä viittoja vaihtunut kesken kolumnin. Mikäli käännettävä 

teksti olisi ollut pidempi, olisi siinä tapauksessa tekstiä voinut jakaa molemmille viitto-

jille esimerkiksi kappaleiden mukaan. Yhden viittojan käyttäminen lyhyissä teksteissä 

kuten tässä kolumnissa tekee käännöksestä visuaalisesti yhtenäisemmän. Tällöin 

viittojan viittomiskäsiala pysyy samana alusta loppuun, eikä katsojan tarvitse totutella 

kesken tekstin uuteen viittojaan ja hänen käsialaansa.  

 

Ensimmäisen käännösversion valmistuttua syyskuun 2013 lopussa muokkasimme 

sitä tietokoneella Windows Liven- elokuvatyökalulla. Poistimme Reetan äänen videon 

taustalta ja leikkasimme alusta ja lopusta ylimääräisen kuvan pois. Näin toimimme 

jokaisen käännösversion sekä valmiin käännöksen kohdalla, joita kertyi yhteensä viisi 

kuvauskertaa. Latasimme käännöksen lokakuun alussa Internetiin Youtube-tilille, jo-

hon annoimme osoitteen kahdelle kuurolle lehtorille palautteen antamista varten. 
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Pyysimme heitä antamaan palautetta erityisesti ymmärrettävyydestä ja roolinvaihdos-

ta. Heidän palautteidensa pohjalta työstimme mielestämme tarpeelliset muutokset 

seuraavaan käännösversioon. Halusimme käyttää palautteen pyytämistä tukena 

käännöksen työstössä, sillä se on yksi keino arvioida onnistumista (Humanistinen 

ammattikorkeakoulu 2013, 12). 

 

Toinen versio käännöksestä valmistui lokakuun loppupuolella ja sen saivat arvioita-

vaksi Youtube-tilin kautta opinnäytetyöohjaaja, toinen kuuroista lehtoreista sekä työ-

elämäohjaaja. Konsultoimme tässä vaiheessa työelämäohjaajaa kahden palaut-

teenantajien valinnassa, sillä hän tuntee yhteisön kuurot meitä paremmin. Kriteerinä 

valintaan olivat suomen kielen kohtalainen lukutaito, jotta he voisivat halutessaan 

lukea alkuperäisen kolumnin. Palautteen saaminen kahdelta vanhoillislestadiolaiselta 

kuurolta oli mielestämme sopiva opinnäytetyön työmäärään nähden. Kävimme pyy-

tämässä palautetta toiselta heistä joulukuun alussa, jota edelsi käännösversion linkin 

ja kolumnitekstin lähettäminen hänelle sähköpostitse. Olimme lisänneet käännöseh-

dotelman Youtubeen, josta hän pääsi katsomaan sen. Palautteen pyytämistilantees-

sa katsoimme käännösversion uudelleen läpi ja kävimme vapaamuotoista keskuste-

lua käännösratkaisuista. Videoimme keskustelun, jolloin meidän olisi helpompi palata 

uudelleen hänen antamiinsa palautteisiin. Palautteen kautta saimme käsitystä siitä, 

onko käännöksemme ymmärrettävä sellaisenaan vai kaipaisiko se vielä paljon 

muokkaamista. Hänen mielestään kolumnin keskikohta oli osittain hieman vaikeasti 

ymmärrettävä.  

 

Aioimme näyttää kolumnia myös toiselle vanhoillislestadiolaiselle kuurolle ja pyytää 

häneltä palautetta. Ennen sitä päätimme vielä korjata käännöstä ymmärrettäväm-

pään muotoon ja videoida sen kolmannen kerran. Tämän jälkeen olimme yhteydessä 

kyseiseen kuuroon, jonka kanssa yritimme käydä palautekeskustelua Internetin väli-

tyksellä toimivan ooVoo-videokeskusteluohjelman kautta. Se ei kuitenkaan onnistu-

nut huonon web-kameran kuvalaadun vuoksi, joten sovimme tapaamisen muutaman 

viikon päähän alkuvuoteen 2014. Saimme palautteenantajalta hyviä vinkkejä kään-

nöksen keskikohtaan, mikä oli tuottanut hankaluuksia pitkien ja tiiviiden virkkeiden 

takia. Saatuamme palautteen kävimme konsultoimassa kuuroa lehtoria kysyen tar-

kennuksia joidenkin sanojen viittomavastineista sekä muutaman käännösratkaisun 

kielioppiin liittyvissä asioissa. Kävimme myös Skype-keskustelun työelämäohjaajan 
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kanssa erääseen käännösongelmaan liittyen. Halusimme tarkentaa tuleeko käännös-

ratkaisustamme varmasti oikeanlainen ymmärrys kuurojen keskuudessa, eikä siihen 

jäisi väärinymmärryksen mahdollisuutta. Tästä kerromme tarkemmin luvussa 6.2, 

jossa vastaamme toiseen tutkimuskysymykseen. 

 

Alkaessamme muokkaamaan neljättä käännösversiota helmikuussa, vedimme kaikki 

palautteet yhteen, vertasimme niitä keskenään ja hyödynsimme niitä käännökseen. 

Olimme ajatelleet, että tämä versio voisi olla valmis käännös, mutta halusimme näyt-

tää sen vielä kuuroille lehtoreille, työelämäohjaajalle sekä opinnäytetyöohjaajalle en-

nen kuin lähettäisimme sen tilaajalle. Halusimme heidän kommentoivan käännöstä ja 

huomauttavan siitä meille, jos kieliopillisia virheitä tai tekstin ymmärtämistä hankaloit-

tavia tekijöitä löytyisi. Käännöksessä oli muutamia pieniä epäkohtia, kuten kirjoittajan 

nimen sormittamisessa sekä muutaman viittoman tuottamisessa oli pieniä epätark-

kuuksia. Kun viittoja viittoo videokameralle, muuntuu kuva kolmiulotteisesta kaksiulot-

teiseksi (Vivolin-Karen 2010, 70). Huomasimme, että siitä syystä asioiden paikanta-

misella ja viittomisen huolellisella tuottamisella on iso merkitys hyvän laadukkaan 

lopputuloksen saamiseksi. Käden orientaatiot ja roolinvaihdot tuli tehdä selkeästi 

suhteessa kameraan, jotta ne näkyisivät käännöksen katsojalle hyvin. Päätimme 

tehdä korjaukset ja valmistauduimme kuvaamaan lopullisen käännöksen.  

 

Helmikuun 20. päivänä videoimme viimeisen kerran käännöksen Pohjois-Savon 

Opiston juhlasalissa. Olimme olleet aiemmin yhteydessä tilaajaamme ja kysyneet, 

millaisia toiveita heillä olisi kuvaukseen liittyen. Olimme tiedustelleet, olisiko kuvaus 

mahdollisuutta toteuttaa tilaajataholla, heidän tiloissaan ja heidän välineillään. Tilaaja 

antoi meille vapaat kädet kuvata käännös itse, koska heillä ei itsellään ollut kuvaus-

tekniikkaa eikä erillisiä tiloja, jossa käännöksen olisi voinut kuvata.  

 

Koko käännösprosessin ajan olimme miettineet, millä tavoin voimme tuoda käännök-

seen ymmärrettävyyttä ulkoisten visuaalisten tekijöiden kautta. Ymmärrettävyyttä voi 

mielestämme lisätä esimerkiksi viittojan vaatevalinnalla suhteessa hänen ihonväriin-

sä ja hänen takanaan olevaan viittomistilan taustaan. Käsien tulee erottua selkeästi 

taustasta ja vaatteista, eikä vaatteissa saisi olla raitoja tai muita silmää häiritseviä 

kuvioita. Tärkeää on pitää tausta visuaalisesti rauhallisena, jotta katsoja voi keskittyä 

viittojan tuottamaan tekstiin. Mobiilitulkkauksessa eli videopuhelimen kautta tapahtu-
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vassa tulkkauksessa valaistuksen on oltava hyvä viittomien, viittojan ilmeiden ja huu-

lion näkyvyyden kannalta (Veitonen 2006, 252). Huuliolla tarkoitetaan suuta, sen liik-

keitä ja asentoja viittomisen aikana. Viittomakieliset huuliot ovat sen kielen omia 

muodosteita, eivätkä ole sidoksissa puhuttuun kieleen millään tavoin. Tällainen huu-

lio voi olla muun muassa mutrussa oleva suu tai huulet, jotka on kevyesti puristettu 

yhteen. Viittomakielisten huulioiden lisäksi on myös huulioita, joissa on suomenkieli-

nen sanahahmo. Suulla muodostetaan äänettömästi suomenkielisen sanan jokin osa 

tai ”kooste” sanasta. (Savolainen 2000b, 184.)    

 

Olimme videoineet käännökset jokaisella kerralla eri taustaa vasten lukuun ottamatta 

viimeistä käännösversiota ja valmista käännöstä. Näin saimme tuntumaa siihen, mil-

lainen tausta olisi paras. Pidimme tärkeänä sitä, että huomioimme kolumnin tyylin 

vaatetusta ja kuvauspaikan taustaa valitessa. Riitta valitsi mustan neuletakin, josta 

hän kääri hihoja, jotta kädet näkyisivät. Neuletakin alla hänellä oli turkoosi paita, mikä 

oli lähellä taustaverhon väriä. Värit eivät kuitenkaan olleet liian lähellä toisiaan, jolloin 

ne olisivat sekoittuneet katsojan silmissä.  

 

Alusta saakka meillä oli ollut mielessä kuvauspaikkana Pohjois-Savon opiston juhla-

sali, koska sen siniset näyttämöverhot miellyttivät meidän silmiämme. Se osoittautui-

kin toimivaksi taustaksi niin väriltään kuin materiaaliltaankin. Taustan värit kannattaa 

mielestämme miettiä tarkkaan, sillä se ei saa olla heijastava tai kiiltävä, eikä tilassa 

saisi olla liikaa visuaalisia häiriötekijöitä. Yksivärinen, tummansininen samettiverho, 

joka oli hieman laskoksilla, loi mielestämme rauhallisen tunnelman kolumnille olemat-

ta väriltään liian synkkä. Laskokset toivat elävyyttä sopivalla tavalla taustaan. Kolum-

nin tyyliin olisi voinut sopia, että taustalla näkyisi jotain pientä rekvisiittaa, mikä häl-

ventäisi liiallista virallisuutta. Halusimme kuitenkin tehdä tilasta pelkistetyn aikaa ja 

vaivaa säästäen.  

 

Juhlasalissa kuvauspaikan etsiminen oli melko haastavaa valaistuksen takia, sillä tila 

on korkea eikä valo joissakin kohdin tuntunut riittävän laadukkaaseen videokuvauk-

seen. Kokeilimme lisävalon käyttöä, mutta hylkäsimme sen liiallisen kirkkauden 

vuoksi. Suoraan viittojaan kohdistettuna valo synnytti varjoja viittojan taakse sekä teki 

väreistä haaleampia. Siirtelemällä videokameraa löysimme lopulta sopivan kohdan, 

jossa pystyimme kuvaamaan. Merkitsimme videokameran jalustan sekä viittojan pai-
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kat lattiaan maalarinteipillä, jotta myöhemmin niiden löytyminen olisi helppoa viittojan 

tai kameran jalustan liikkumisesta huolimatta.  

 

Veimme valmiin käännöksen opinnäytetyöohjaajalle ja toiselle kuuroista lehtoreista 

katsottavaksi sekä kuitattavaksi, jotta voisimme toimittaa sen tilaajalle. Ennen kään-

nöksen lähettämistä olimme yhteydessä tilaajatahon yhteyshenkilöön Olli Loheen ja 

kysyimme häneltä, missä muodossa he haluaisivat käännöksen. Sovimme niin, että 

lisäämme itse tekijätiedot Windows Liven-elokuvatyökalulla kirjoitetussa muodossa 

käännösvideon loppuun sekä lähetämme videon muistitikulla postitse hänelle. Kun 

käännös oli saapunut SRK:lle, he lisäsivät käännöksen maaliskuun puolivälissä rau-

hanyhdistyksen Internet-sivuille. Myöhemmin he aikoivat lisätä sen myös Päivämie-

hen verkkolehteen, joka avattiin huhtikuun alussa 2014. 

 

 

6.2 Hengellisen kolumnin piirteiden kääntäminen 

 

Tässä alaluvussa vastaamme toiseen tutkimuskysymykseen eli millä tavoin suoma-

laiselle viittomakielelle käännettävään hengelliseen Päivämies-lehden kolumniin saa-

daan välitettyä kolumnille ominaiset piirteet. Myöhemmin tässä luvussa tarkastelem-

me hengellisen kolumnin piirteiden välittymistä muutamien kääntämästämme kolum-

nista poimittujen esimerkkien avulla. Katsoimme yhdessä tekstin läpi ja mietimme, 

mitkä kohdat parhaiten toivat esiin kirjoittajan persoonallista kirjoitustyyliä. Kohdat 

ovat tässä kohdin esitetty hieman tiivistetysti. ”kuulijani antaisi minulle helpolla an-

teeksi”, ” meillä on taivaassa sellainen Vanhempi, joka kuuntelee meitä”, ”Hän katse-

lee meitä, arjessa tarpovia lapsiaan” sekä ”Jumala ei muistele menneitä anteeksi an-

nettuja asioita.”.  

 

Kolumnistit käsittelevät kolumneissaan ajankohtaisia asioita kriittiseen sävyyn jopa 

purevasti ja voivat sisältää kirjoituksiinsa huumorin kautta tuotettua ironiaa ja ivaa. 

Kirjoittajilla on oikeus hieman nälviä ja jopa piikitellä kuitenkin ajatuksena se, ettei 

loukkaisi ketään suoraan kirjoituksellaan. Kolumnistit tarkkailevat asiaa usein asian 

yläpuolelta. (Jyväskylän Yliopisto 2014.) Ajankohtaisuus Päivämiehen kolumneissa 

näkyy mielestämme sillä tavoin, että havaintojemme mukaan kolumnien aiheet saat-

tavat linkittyä käsillä olevaan kirkkovuoden pyhäpäivään kuten jouluun tai pääsiäi-
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seen. Muutoin kääntämämme Päivämiehen kolumni mielestämme poikkeaa paljon 

edellä mainituista yleisen kolumnin piirteistä. Vaikka kääntämämme kolumnin kirjoit-

taja kertoo asiat suoraan ja rehellisesti, hän tuo ne kuitenkin esiin kohteliaaseen sä-

vyyn ilman ivaa tai ironiaa. Kolumnisti ei tarkastele asiaa sen yläpuolelta, vaan aset-

taa itsensä kokijan rooliin avaten asiaa omien kokemustensa kautta.  

 

Kolumnin otsikko voi olla sellainen, että se ärsyttää lukijaa saaden hänen kiinnostuk-

sensa heräämään ja tarttumaan kirjoitukseen. Kuitenkin liika provosointi otsikoinnissa 

kannattaa jättää pois. Kolumnin loppuun puolestaan jätetään usein tekstin herkullisin 

osuus millä voidaan yllättää lukija. (Jyväskylän Yliopisto 2014.) Kääntämämme ko-

lumnin otsikointi ”Puhun, jos et suutu!” oli melko huomiota herättävä, eikä siitä heti 

tulisi mieleen hengellisen lehden kolumni. Kun lukija lukee tekstin, otsikointi kuitenkin 

osoittautuu todella osuvaksi kolumnille. Otsikko myös saa lukijan kiinnostuksen he-

räämään nopeasti, mikä on yksi yleinen piirre ja tavoite kolumneissa. Kuten yleensä 

kolumneissa on vaikuttava loppu, oli tämänkin kolumnin loppu vaikuttava ja lukijan 

tunteisiin vetoava. Lisäksi yhtäläisyyksiä löytyi muun muassa kirjoittajan persoonan 

näkymisenä käännettävässä kolumnissa hänen kirjoitustyylissään sanavalintojen se-

kä lauserakenteiden kautta. Myös yleisen kolumnin ulkoisia piirteitä löytyi kirjoittajan 

kuvan ja kolumnin tekstin pituuden muodossa (Mikkola ym. 2004, 196). 

 

Kuten aikaisemmin olemme jo kertoneet, yleisesti kolumnin piirteitä ovat persoonalli-

nen kirjoittamistyyli, joka voi olla esseen tapainen teksti tai pysyä tiukassa asiatyylis-

sä. Kolumneissa keskeistä on kirjoittajan oman kannan esiin tuominen asioihin. (mt, 

193-196.) Päivämiehen kolumnin tavoitteena on puolestaan tuoda realistisesti esiin 

uskovaisen elämää, asioita ja ilmiöitä korostaen uskon merkitystä ja Jumalan johda-

tusta. Toivon näköalan esiin tuominen on tärkeää näissä kolumneissa. (Aittakumpu 

2013, 44.) Käännetyssä kolumnissa tämä tulee ilmi kirjoittajan tuodessa esiin, kuinka 

hän haluaisi tulla kohdelluksi vaikeassa elämäntilanteessaan. Alun vuoropuhelun jäl-

keen kirjoittaja peilaa asioita rohkeasti omasta näkökulmastaan. Hän kertoo ajatuksi-

aan, kuinka haluaisi muiden kohtelevan itseään eli millainen suhtautuminen tuntuu 

hänestä pahalta ja mikä hyvältä. Mielestämme kirjoittajan tavoitteena tekstissä on 

herätellä lukijaa ajattelemaan itseään samankaltaiseen tilanteeseen niin huolten ker-

tojan kuin kuuntelijan paikalle. Tekstin loppupuolella korostuu uskon näkökulma, joka 

muistuttaa lohdullisella tavalla lukijaa taivaassa olevasta Vanhemmasta, joka tietää 



 

 

32 
 

kaikkien asiat paremmin kuin kukaan voisi itse tietää. Jumala kuuntelee ja katselee 

jokaista armollisesti rakastaen.  

 

Koska kolumni on kirjoittajan omalla persoonallisella tyylillä kirjoitettu mielipideteksti, 

pidimme tärkeänä tyylin välittymistä käännökseen (Mikkola ym. 2004, 193-196). Kir-

joittajan monet sanavalinnat olivat hyvin sopivia uskonnolliseen tekstiin. Moni asia oli 

ilmaistu sanoilla, jota lukijan oikeasti pitää miettiä ymmärtääkseen asian. Ilmaisuina 

ei ollut käytetty suoraan arkisempia ja tutumpia sanoja, vaan ne oli korvattu harvinai-

semmilla sanavastineilla. Esimerkkejä ilmaisuista ovat myötäelävästi kuunteleminen, 

toisen ihmisen kannattelu, kuorman vastaanottaminen, arjessa tarpovat lapset, Hän 

kaiken Luoja sekä rinnallakulkijat.  

 

Kolumnisti käyttää tekstissä jonkin verran kielikuvia, joiden käyttäminen havainto-

jemme mukaan olennaisesti kuuluu tämän herätysliikkeen sisällä käyttämään kie-

leen. Kielikuvien välittäminen kielestä toiseen osuvasti, liioittelematta on usein yksi 

käännöksen tavoitteista. Haasteensa siihen tuo sopivan käsitteellisen ja tyylillisen 

ilmauksen löytäminen toisesta kielestä. (Rissanen 2006, 29.) Jotta pystyimme aloit-

tamaan käännöksen tekemisen, oli tärkeää ymmärtää teksti syvätasolla. Vertausku-

vallisten ilmausten kohdalla meidän täytyi miettiä, kuinka paljon kääntäjänä voimme 

lähteä avaamaan niitä katsojalle, kun niitä ei alkuperäisessä tekstissäkään avata. 

Päädyimme joissakin kohdin hieman avaamaan kielikuvaa, mutta useissa tapauksis-

sa löysimme viittomat, mitkä eivät suoraan paljasta liikaa. Mielestämme kääntäjän on 

hyvä miettiä, mitä jättää lukijan itsensä pääteltäväksi ja antaa näin ollen tilaa lukijan 

omille ajatuksille.  

 

Edellä mainittujen asioiden välittymisen käännökseen koimme tärkeäksi, jotta kään-

nös olisi ymmärrettävä ja välittäisi katsojalle kirjoittajan ajatuksen ja tavoitteen oike-

anlaisena. Pyrimme käännöksessä mahdollisimman dynaamisesti ekvivalenttiin 

käännökseen, jolloin kohdekielen katsoja kokisi saman tunteen kuin suomenkielisen 

painetun tekstin lukijakin. (Vehmas- Lehto 1999, 56.) Dynaamisesta ekvivalenssista 

olemme kirjoittaneet enemmän kääntämisen alaluvussa 4.1. Edellä mainitun lisäksi 

käännöksessämme on piirteitä monista eri käännösteorioista. Emme siis ole puhtaas-

ti noudattaneet vain yhtä käännösteoriaa. Otimme huomioon käännöstä tehdessä 

myös viittomakielen lautakunnan määritelmän viittomakielen yleiskielestä, mikä tuo 
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tekstiin ymmärrettävyyttä muun muassa selkeiden lauserakenteiden avulla. Määri-

telmästä on kirjoitettu tarkemmin luvussa 2.1 Viittomakielestä ja sen rakenteesta.  

 

Käännöksen keskivaihe oli aiheuttanut ensimmäisissä käännösversioissa epäselvyyt-

tä palautteenantajissa, joten pohdimme lauseiden viittomajärjestystä sekä muutamat 

viittomavalinnat uudelleen. Tekstin sanavalinnat olivat haastavia, eikä niitä voinut 

kääntää yhdellä viittomavastineella, sillä suoraa viittomavastinetta ei välttämättä aina 

ollut löydettävissä. Haasteensa käännöstyöhön toivat pitkät ja paljon asiaa sisältävät 

virkkeet. Päätimme jakaa pitkiä virkkeitä lyhempiin kokonaisuuksiin, jotta käännök-

sestä tulisi ymmärrettävämpi. Olemme pääosin tehneet kääntämistä lauseiden sisäl-

lä, mutta käännöksen keskikohdalla olemme tehneet radikaalimpia ratkaisuja ja vaih-

taneet käännökseen lauseiden paikkaa tai jakaneet pitkiä lauseita osiin ja muodosta-

neet uusia lauseita. Jotta käännöksestä on saanut loogisen ja kronologisesti etene-

vän, on edellä mainittuja ratkaisuja täytynyt tehdä hyvän lopputuloksen eteen. Näitä 

ratkaisuja tehdessä olemme kuitenkin pitäneet mielessä, että tekstin merkitys pysyisi 

samana eikä tekstin tyyli liikaa muuttuisi muokkaamisen myötä. 

 

Käännöksen työstön aikana saimme palautetta siitä useilta eri henkilöiltä. Eräs pa-

lautteenantaja kommentoi kieltoilmaisujen käyttöä käännöksessä, joita lähtöteksti 

sisälsi runsaasti. Tekstissä toistuivat kieltoilmaisut esimerkiksi ”en toivo” ja ”en tah-

do”, jolloin olimme kääntäneet kieltomuodot koulutuksessa saamamme opetuksen 

mukaisesti virkkeiden loppuun. Hänen mielestään kielteinen muoto voi olla jo heti 

virkkeen alussa, jolloin katsoja saa välittömästi tiedon, onko lause myönteinen vai 

kielteinen. Hyödynsimme tätä palautetta lopullisessa käännöksessämme.  

 
Koska kyseessä oli hengellinen kolumni, oli hengellisten piirteiden välittyminen kään-

nökseen todella tärkeää. Hengellisissä tulkkaustilanteissa tulkilla tulisi olla hallinnas-

sa niin hengellinen viittomakieli kuin sen tyyli ja viittomistokin (Kirkkohallitus 2001, 

25). Viittomakieli ei ole vain käsien liikettä, vaan ilmeilläkin on tärkeitä tehtäviä kie-

lessä. Ilmeillä voi olla lauseopillisia tehtäviä tai ne voivat olla osana viittoman perus-

muotoa. (mt.,12.) Näiden asioiden huomiointia pidimme tärkeänä käännöstyössä ja 

halusimme välittää siihen vanhoillislestadiolaisen kuurojen yhteisön hengellisissä ti-

lanteissa käyttämiä viittomia ja sen tyyliä.  
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Jokaisella viittojalla on oma tyylinsä viittomisessa ja se vaihtelee saman ihmisen 

kohdalla paljon riippuen tilanteesta. Kahden ihmisen välinen keskustelu viittomalla 

eroaa esimerkiksi suuren yleisön edessä viittomisesta. Suuressa tilassa, yleisön 

edessä tapahtuva viittominen tehdään isoin, selkein liikkein ja viittomisvauhti on vä-

hän hitaampi. Myös käännettyjen tekstien tuottamisessa on tärkeää huomioida liik-

keiden muuntelevuus. Viitotut kirkolliset käännöksetkin voidaan viittoa eri tavalla. Pa-

pin viittominen seurakunnan edessä ja yksittäisen kuuron viittominen omassa rau-

hassa voi näyttää todella erilaiselta. (Kirkkohallitus 2001,12.) Saimme palautetta kuu-

rolta palautteenantajalta siitä, että viittominen oli käännöksessä rauhallista, selkeää 

ja hyvin uskonnolliseen viitottuun tekstiin sopivaa.  

 

Kun olimme perehtyneet kolumnin piirteisiin, aloimme pohtia, millä viittomakielisillä 

elementeillä kyseiset piirteet saadaan välitettyä viittomakieliseen käännökseen. Tär-

keimmiksi elementeiksi nousivat viittomavalinnat, roolinvaihto, paikantaminen, liik-

keet, katse, ilmeet, tilankäyttö sekä viittomisen rytmitys ja tauotus. Kolumnin piirteet 

näkyvät valitsemassamme kolumnissa kirjoittajan persoonallisen kirjoitustyylin kautta, 

joka on vahvasti hengellisyyden sävyttämä. Seuraavaksi tuomme esille kolumnista 

muutamia kohtia ja kerromme, kuinka olemme saaneet välitettyä edellä mainitut piir-

teet käännöksen.  

 

Ensimmäisessä poimimassamme kohdassa kirjoittajan toive on, että kuulija, jolle hän 

on kertonut väärin tekemistään asioista, antaisi ne helpolla anteeksi. Pohdimme, 

kuinka helpolla anteeksiantamisen saisi käännettyä viittomakielelle niin, että kään-

nöksen katsoja ymmärtäisi sen samoin kuin lähtökielisen tekstin lukija. Tulkitsimme 

kirjoittajan tarkoittavan helposti anteeksiantamisella sitä, ettei anteeksiantaja aseta 

mitään vaatimuksia anteeksipyytäjältä vaan ehdoitta antaa anteeksi. Sana sanalta 

kääntäminen ei mielestämme tässä kohdassa toiminut, ja olisi ollut turha lisäys joh-

taen luultavasti katsojaa harhaan, jos helppo-sanan olisi kääntänyt HELPPO-

viittomaksi.  

 

Kahdessa ensimmäisessä käännösversiossa käänsimme sen ANTEEKSI ANTAA, 

sivuttaen kokonaan helpolla-sanan. Saimme kuitenkin palautetta, että meidän kan-

nattaisi miettiä kohdan syvempää merkitystä vielä uudestaan. Huomasimme sen 

myös itse, että kohta on tärkeää kääntää kokonaan. Kävimme keskustelua työelä-
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mäohjaajan kanssa kyseisestä kohdasta, jonka jälkeen muokkasimme sen muotoon 

HÄN VAATIA EI-MITÄÄN / ANTEEKSI ANTAA. Näin ollen helpolla anteeksiantami-

nen tulee käännöksessä esille viittojan käyttäessä ei-manuaalista elementtiä eli 

nyökkäämällä päätään sekä rytmittämällä viittomat ANTEEKSI ANTAA tuottaen ne 

heti VAATIA EI-MITÄÄN jälkeen ilman taukoa. VAATIA EI-MITÄÄN on kielellinen li-

säys kohtaan, joka korostaa ehdoitta anteeksiantamista. Lopullisessa versiossa AN-

TEEKSI- ja ANTAA viittomien tuottamisjärjestystä olemme vaihtaneet päinvastaisek-

si.  

 

Toiseksi kohdaksi valikoitui ”On ihmeellistä, että meillä kaikenlaisilla kuuntelijoilla ja 

kertojilla on taivaassa sellainen Vanhempi, joka kuuntelee meitä.”. Tässä kohdassa 

meille pulmia tuotti ilmaus ”Vanhempi”. Huomasimme, että on tärkeä ymmärtää, mitä 

kirjoittaja hakee kullakin sanalla. Alusta asti meille oli hyvin selvää, että kirjoittaja viit-

taa Vanhempi-sanalla Taivaan Isään eli Jumalaan. Aluksi lähdimme miettimään, mik-

si kirjoittaja on valinnut juuri sen sanan kyseiseen kohtaan. Kolumnin alkupuolella 

kirjoittaja kertoo äidin ja lapsen välisestä keskustelusta, ja sitä kautta viittaa omaan 

vanhemmuuteensa. Tekstin lopussa hän kertoo Jumalasta käyttäen Vanhempi-

sanaa, mikä sopii sanavalinnalla hyvin kolumnin linjaan ja viittaa sillä kaikkien ihmis-

ten yhteiseen Vanhempaan.  

 

Aloimme miettiä mikä viittoma sopisi parhaiten kyseiselle ilmaisulle, sillä emme ha-

lunneet kääntää suoraan sanaa JUMALA- viittomalla. Mietimme ensin viittomia 

VANHA+ komparatiivi sekä VANHEMMAT- viittomaa, mikä koostuu ÄITI- ja ISÄ- viit-

tomista. Hylkäsimme kuitenkin molemmat, sillä ne eivät vastanneet sanan tarkoitusta. 

Ensimmäinen vaihtoehto VANHA + komparatiivi viittaa ikään, kun taas toinen puoles-

taan molempiin vanhempiin eli isään ja äitiin. Viittoma VANHA + komparatiivi ei ollut 

sopiva mielestämme, sillä sana Vanhempi viittaa vain yhteen vanhempaan, taivaassa 

olevaan Isään.  

 

Seuraavaksi mietimme voimmeko käyttää ISÄ- viittomaa siten, että huuliossa olisi 

kuitenkin sana Vanhempi. Kyseistä huuliota ei kuitenkaan mielestämme ollut mahdol-

lista yhdistää ISÄ- viittomaan, sillä se ei ole sille viittomalle ominainen ja olisi ollut 

vain sekoittamassa tekstin ymmärtämistä. Lopulta päädyimme ratkaisuun Taivaan 

Isä, joka tuli käännökseen viittomin TAIVAS os 3y ME OMA-1 ISÄ os 3y. Lyhenne os 
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tarkoittaa osoitusta ja 3y osoituksen paikantamista viittomatilassa paikkaan 3 ylös eli 

Jumalaan. OMA-1 viittoma paikannetaan viittomatilassa 1:teen eli viittojan omaan 

kehoon. Tämä ratkaisu on mielestämme hieman suorempi ilmaisu kuin suomenkieli-

nen, sillä tämä kertoo suoraan kenestä puhutaan. Tekstin sisältämä Vanhempi-sanan 

pieni arvoituksellisuus ei siis täysin välity mielestämme viittomakieliseen käännök-

seen. Saimme kuitenkin palautetta eräältä palautteenantajalta, että tekemämme 

käännösratkaisu oli hyvä. 

 

Kolmas kohta ”arjessa tarpovia lapsiaan” oli lauseessa ”Hän kääntää kasvonsa mei-

dän puoleemme, katselee meitä, arjessa tarpovia lapsiaan, rakastaen ja armollisesti”. 

Mietimme yhdessä työelämäohjaajan kanssa sanojen merkitystä. Olimme samaa 

mieltä siitä, että tarpoa-ilmaus viittaa elämämme vaihtelevuuteen, eli jokaisella on 

elämässään vaikeita ja helpompia aikoja. Mietimme voisiko KÄVELLÄ- viittomaa 

käyttää tuoden sävyä ilmeen, katseen ja liikkeen kautta. Näin ollen viittojan katse olisi 

luotuna alas, viittoman liike tehdään hieman hitaammin ja raskaan näköisesti mitkä 

viittaavat tarpomiseen ja elämän raskauteen. Viittojan ilmekin on tässä hieman vaka-

vampi.  

 

Eräs kuuleva palautteenantaja pohti onko KÄVELLÄ- viittoma liian konkreettinen, eli 

vain kävelyyn viittaavaa. Pohdimme, ymmärtäisivätkö kuurot sanan syvemmän mer-

kityksen. Toisena ehdotuksena kuulevan palautteessa oli ARKI ELÄMÄ VAIKEA 

HELPPO SUJUA eli vapaasti käännettynä se tarkoittasi, että elämä on vaihtelevaa. 

Tässä kohdin tulisi avatuksi, mitä tarpominen tarkoittaa. Emme halunneet kuitenkaan 

liikaa lähteä avaamaan kohtaa katsojalle, joten päädyimme pitämään alkuperäisen 

ratkaisumme TÄÄLLÄ ARKI ELÄMÄ ME OMA- 3y LAPSET KÄVELLÄ. Tällöin jätim-

me tilaa katsojan omalle ajattelulle ja oman tulkinnan tekemiselle. 

 

Neljäs kolumnista ottamamme kohta kuuluu näin: ”Jumala ei muistele menneitä, an-

teeksiannettuja asioita.” Olimme kääntäneet sen ensin tällä tavoin: ME VÄÄRIN 

TEHDÄ TOINEN-TOISELLE ANTEEKSI ANTAA / VIRHEET ME UNOHTAA MYÖS 

JUMALA UNOHTAA //. Saimme ratkaisustamme hyvää palautetta, mutta kuitenkin 

aloimme myöhemmin miettiä oliko käännös liikaa selittävä. Suomenkielisessä lähtö-

tekstissä ”Jumala ei muistele menneitä, anteeksiannettuja asioita.” kirjoittaja ei avaa 

lukijalle, keiden välillä asioiden anteeksiantaminen on tapahtunut. Herätysliikkeeseen 
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kuulumaton voi saada tästä kohdasta käsityksen, että ihminen on Jumalan kanssa 

sopinut asiansa kahden kesken ja Jumala on ne unohtanut. Tämä ei ole kuitenkaan 

vanhoillislestadiolaisen opin mukaista, vaan kyse on ihmisten välisistä anteeksianne-

tuista asioista, jotka myös ihmisten keskenään sopiessa Jumalakaan ei niitä enää 

muistele. Halusimme siis joka tapauksessa tehdä siihen mielestämme tarpeellisen 

lisäyksen ME VÄÄRIN TEHDÄ TOINEN-TOISELLE ANTEEKSI ANTAA.  

 

Viittomakielessä ei ole passiivi-muotoa, joten tekijät tulisi lisätä tekstiin (Vivolin-Karen 

2010, 69). Valitsemastamme esimerkkilauseesta puuttuu se, keiden asioista on kyse, 

jolloin lisäsimme tekijöiksi ME viitaten sillä meihin kaikkiin ihmisiin. Toinen perustelu 

lisäyksellä on tekijöiden lisäksi se, että vaikka ikään kuin paljastamme tässä sen, 

keiden välisistä anteeksiannetuista asioista on kyse, niin käännöstämme katsoo luul-

tavasti Internetistä myös herätysliikkeeseen kuulumattomat henkilöt, joilla ei ole tie-

toa herätysliikkeen opillisista asioista. Tätä lisäystä pidimme erittäin tärkeänä ja oleel-

lisena tässä kohtaa tekstiä.  

 

Seuraavaksi jäimme miettimään sitä, onko liikaa selitetty ja lisäilty, kun kerromme 

että me unohdamme virheet. Näinhän ei ensinnäkään teksti kerro ja toisekseen poh-

dimme myös sitä, että joissain tapauksessa voi olla vaikea unohtaa anteeksiannettua 

asiaa. Mietimme, jäisikö lause jotenkin irralliseksi, jos me teemme virheitä ja annam-

me ne toisillemme anteeksi ja Jumala unohtaa meidän virheet. Tästä kävimme kes-

kustelua työelämäohjaajan kanssa ja tulimme siihen tulokseen, että VIRHEET ME 

UNOHTAA on turha lisäys. Myös aikamuotoja jouduimme miettimään tässä kohdas-

sa. Käännökseen tuli välittää se, että asiat, jotka on jo anteeksiannettu, Jumala unoh-

taa. Kyse ei ollut jostakin yhdestä menneestä asiasta vaan yleensä, kun teemme vir-

heitä ja sovimme ne anteeksiantamuksella, tämän jälkeen Jumalakin ne unohtaa. 

Tällöin emme voineet kääntää niin, että AIEMMIN ME VÄÄRIN TEHDÄ, vaan käy-

timme JO-viittomaa ANTEEKSI-ANNETTU jälkeen. Lopullisen muodon lause sai, kun 

mietimme vielä viittomajärjestystä uudelleen; ME TOINEN-TOISTAAN VÄÄRIN AN-

TEEKSI ANNETTU JO /JUMALA UNOHTAA //.  

 

Kun olimme saaneet lopullisen käännöksen kuvattua, saimme palautetta kolumnin 

piirteiden näkymisestä valmiissa tuotoksessa. Palautetta antoivat kaksi kuuroa lehto-

ria sekä opinnäytetyönohjaaja. Heidän palautteistaan kävi ilmi, että kolumnin hengel-
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lisyys välittyy muun muassa Jumalaan viitatessa viittomalla JUMALA, katseella ja 

käden orientaatiolla paikantaen Jumalaan sekä ei-manuaalisilla elementeillä kuten 

rauhallisella ilmeellä. Lisäksi heidän mielestään viittomisen tuottaminen oli rauhallista 

ja luontevaa, mikä sopi uskonnolliseen viitottuun tekstiin. Ei-manuaalisuus viittomi-

sessa tuki tekstilajia ja teki siitä luotettavan näköistä. Teksti oli asiallista ja selkeää ja 

tilankäyttöä oli hallitusti hyödynnetty esimerkiksi Jumalan, lapsen tai aikuisen paikan-

nuksessa.  

 

 

7 POHDINTA 

 

 

Tässä opinnäytetyössä olemme kuvanneet koko käännösprosessin kolumnin valin-

nasta käännöksen lähettämiseen tilaajalle saakka. Saimme idean opinnäytetyöllem-

me tuntemaltamme tulkilta, joka kertoi erään kuuron kokemuksesta Päivämiehen ko-

lumnien lukemisen suhteen. Kuuro oli kertonut niiden ymmärtämisen olevan vaikeaa, 

minkä johdosta työelämäohjaajamme havaitsi tällaiselle käännöstyölle olevan tarvet-

ta kuurojen keskuudessa. Koemme, että olemme tällä opinnäytetyöllä voineet antaa 

kuuroille yhden kokemuksen siitä, miltä tuntuu lukea Päivämiehen kolumni omalla 

äidinkielellään ja siten olemme pystyneet vastaamaan omalla panoksellamme heidän 

tarpeeseensa.  

 

Työmme on laatuaan ensimmäinen SRK:lle, koska aiempaa käännöstyötä viittoma-

kielelle ei ole tehty. Kaksi opiskelijaa on kääntänyt opinnäytetyönä Siionin lauluja viit-

tomakielelle, mutta ne olivat tarkoitettu lähinnä seuratulkkien käyttöön. Myös joitakin 

tulkattuja suviseurasaarnoja on Internetissä, jotka ovat myös kaikkien saatavilla. 

Työmme on ollut hyödyksi tilaajalle, sillä he ovat pystyneet tarjoamaan materiaalia 

yhdelle vähemmistöryhmälle heidän äidinkielellään. Tähän kirjalliseen raporttiin ava-

tusta prosessin kuvauksesta on puolestaan hyötyä kaikille vastaavanlaiseen kään-

nöstyöhön ryhtyville. 

 

Koska kääntämämme kolumni oli hengellinen, meille oli tärkeää saada välitettyä kat-

sojalle kolumnin piirteet hengellisine sävyineen. Itse yhteisössä lapsesta saakka kas-
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vaneina meillä oli helppoa lähteä tekemään käännöstyötä SRK:lle, sillä yhteisön kieli 

oli ennestään meille tuttua. Olemme omaksuneet yhteisön käyttämää viittomakieltä 

seuratilaisuuksissa tulkkausta seuratessa sekä Kirkkohallituksen viittomakielisten 

käännösten kautta. Seurapuheiden tulkkauksia seuraamalla olemme myös huoman-

neet, että viittomien käyttämisessä on jonkin verran eroja vanhoillislestadiolaisten ja 

esimerkiksi evankelisluterilaisen kirkon monien tilaisuuksien välillä. Tiesimme siis 

huomioida mahdolliset erot viittomissa. Toki hengellistä käännöstyötä tehdessä tulee 

usein vastaan sanontoja, fraaseja sekä kielikuvia, joiden ymmärtäminen ja näin ollen 

myös kääntäminen aiheuttaa päänvaivaa. Tällöin on oleellista tietää, millaiset uskon 

opetus ja -perusteet ovat yhteisössä, koska nämä vaikuttavat tekstin kääntämiseen ja 

sen ratkaisuihin.  

 

Kolumnin hengellisiä piirteitä saimme välitettyä käännökseen viittomavalintojen, pai-

kannusten esimerkiksi Jumalan paikantaminen paikkaan 3y, viittomien liikkeiden, il-

meiden ja viittomisrytmin avulla. Alkuvaiheessa haasteita meille toi roolinvaihto. Mie-

timme paljon, missä vaiheessa ja millä tavalla roolia tulisi vaihtaa. Alkuun roolin otta-

minen oli melko suurieleistä, mutta hioutui sulavammaksi käännöstyön edetessä. 

Hengellisten piirteiden esiintuominen käännökseen oli mielestämme melko helppoa. 

Enemmän olisimme voineet vielä kiinnittää huomiota viittomien tuottamiseen. Nyt 

viittomat olivat joissakin kohdin tuotettu liikaa kasvojen ja huulion eteen, mikä saattaa 

olla vaikeuttamassa asioiden ymmärtämistä. 

 

Käytimme käännöksen valmisteluun mielestämme melko runsaasti aikaa, sillä aloi-

timme sen tekemisen jo alkusyksystä 2013 ja se oli valmis helmikuun loppupuolella 

2014. Tavoitteenamme oli välittää kirjoittajan ajatus mahdollisimman hyvin valmiiseen 

tuotokseen ja tehdä käännöksestä ymmärrettävä. Emme voi kuitenkaan tietää, 

olemmeko ymmärtäneet kirjoittajan ajatuksen ja tekstin tavoitteen täysin oikein, vai 

onko tulkintamme poikkeava.  

 

Viittomakieltä ja kääntämistä vasta neljä vuotta opiskelleina oli tällaisen käännöstyö-

hön ryhtyminen sopivan haastavaa. Havaitsimme työn edetessä, että käännöstä voisi 

muokata loputtomiin, eikä varsinkaan yhtä ainoaa oikeaa tapaa ole kääntää. Aikatau-

lu antoi käännöstyön hiomiselle rajat. Totesimme, että itse täytyy tehdä päätös milloin 

se on riittävän hyvä, koska sen hiomista ei voi jatkaa loputtomasti. Uskomme, että 



 

 

40 
 

olemme päässeet tavoitteisiin oman kieli- ja käännöstaitojen sekä ennen kaikkea pa-

lautteenantajien ansioista. Halusimme panostaa hyvän käännöksen tekoon, joten sen 

johdosta aikaa kului mielestämme runsaasti sen valmistamiseen. Käytimme noin 50 

tuntia käännöksen tekemiseen ja tämä sisälsi palaute- ja konsultointikeskustelut, 

glossien kirjoittamisen, muokkaamisen, kuvaamisen sekä editoinnin. Teimme monta 

käännösversiota, joiden välissä aina pyysimme palautetta useilta ihmisiltä, johon ku-

lui aikaa useita tunteja. Tällainen käytäntö ei välttämättä olisi mahdollista, mikäli 

käännös pitäisi saada aikaiseksi nopealla aikataululla. 

 

Mikäli myöhemmin viittomakielen käännöstyö saisi jatkua SRK:lla, on tämä työ anta-

massa mallia käännöstyötä tekeville. Tausta-ajatuksena käännöksen työstössä oli 

myös se, että jos käännös tulisi Päivämiehen verkkolehteen, mitä tällöin tulisi ottaa 

huomioon käännöksen tekemisessä. Mielestämme melko samat asiat tulee huomioi-

da verkkolehteen kuin Internet-sivuille tehtävän käännöksen työstössä. Molemmissa 

on hyvä selvittää etukäteen millaisia vaatimuksia työn tilaajalla on, kuten onko kään-

nöksen paikka verkkosivuilla vai verkkolehdessä sekä millainen sivuston visuaalinen 

ilme on. Näin ollen käännöksen työstössä voisi ottaa huomioon esimerkiksi käännös-

videon taustan, vaatetuksen ja sivuston värimaailman yhteensopivuutta. Myös tilaa-

jan toiveet käännöksen taltioinnissa tulee ottaa huomioon, jotta video olisi riittävän 

laadukas. Tässä työssä saimme vapaat kädet käännöksen toteutuksen suhteen ja 

tilaajalle jäi ainoastaan käännöksen siirtäminen verkkosivuille.  

 

Jos viittomakielen käännöstyöryhmä tulevaisuudessa SRK:lle perustetaan, täytyy 

kääntäjien huomioida monia seikkoja kääntämiseen liittyen. Jos esimerkiksi Päivä-

miehen kolumneja tai muita tekstejä jatkossa käännettäisiin, tulee suunnitella etukä-

teen, kuka valitsee käännettävän jutun ja kuinka usein tekstejä käännetään. Tärkeää 

olisi pohtia myös, kuinka usein käännöksiä ilmestyisi ja tulisiko käännös julkaista yh-

täaikaisesti julkaistavan lehden kanssa. Mikäli näin olisi, käännöksen tekemiselle ei 

todennäköisesti jäisi juurikaan aikaa, mikäli painettava teksti valmistuu kirjoittajalta 

vain muutama päivä ennen julkaisua. Jos käännöksen työstölle ei ole varattu riittä-

västi aikaa, vaikuttaa se käännöksen laatuun heikentävästi. Käännöstyössä nousee 

siis ensiarvoisen tärkeäksi aika suhteessa käännöksen laatuun. Kääntäjien on hyvä 

pohtia ja arvioida, kuinka kauan he tarvitsevat aikaa käännöksen työstämiseen otta-

en huomioon SRK:n toiveet käännöksen julkaisun suhteen. Myös kääntäjien elämän-
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tilanne sekä kääntämisen taito ja -kokemus vaikuttavat kääntämiseen varattavaan 

aikaan. Riittävä ajan varaaminen realisoituu kokemuksen myötä.  

 

Tämänkaltainen käännöstyö vaatii kääntäjältä ennen kaikkea suomen kielen ja suo-

malaisen viittomakielen taitoa. Myös käännösteorian opiskelu ja sen tuoma kokemus 

on erittäin suotavaa. Tekstilajituntemus on eduksi kääntäjälle, jotta hän voi huomioida 

tekstilajin piirteet käännöksissään. Erityisesti kääntäjiltä vaaditaan tietoutta yhteisön 

sisällä käytettävästä kielestä. Mielestämme SRK:n viittomakielen kääntäjäryhmässä 

voisivat toimia yhteisöön kuuluvat viittomakieltä ja kääntämistä opiskelleet sekä viit-

tomakielentaitoiset kuulevat yhdessä kääntämistä tehneiden kanssa. Ajattelemme, 

että käännöksen työstö tapahtuisi pienissä ryhmissä, jolloin tekeminen ei kävisi ke-

nellekään liian raskaaksi ja työtä voisi jakaa useammalle. Kun käännöksen tekijöitä 

on kaksi tai useampi, kääntäjät saavat toisiltaan tukea erilaisten käännösratkaisujen 

tekemisessä.  

 

Käytännössä käännöksen tekemiseen tarvitaan hyvälaatuinen video- tai webkamera, 

visuaalisesti rauhallinen tausta sekä viittojan siisti vaatetus. Oman kokemuksemme 

perusteella voimme todeta, ettei viittomakielisen käännöksen kuvaaminen vaadi 

huipputekniikkaa tai kuvausstudioita vaan edellä mainittu perusvälineistö riittää. Mi-

käli käännöstä työstäisi vain yksi ihminen ja viitottava teksti olisi pitkä, olisi tällöin 

mahdoton muistaa käännöstä ulkoa. Yksin työskennellessä voi tekstin tallentamiseen 

käyttää apuna esimerkiksi tietokoneen ääninauhuria. Lähdekielistä tekstiä tai kääntä-

jän tekemiä glosseja voisi mielestämme välillä vilkaista paperista. Lisäksi on hyvä olla 

jokin editointiohjelma, jolla käännöstä voi teknisesti muokata. Käännösvideot voivat 

olla kooltaan niin suuria, että niiden lähettäminen sähköisesti voi olla haastavaa tai 

lähes mahdotonta. Käännöksen lähettämiseen tarvitaan toimivaa Internet-yhteyttä tai 

se tulee lähettää muistitikulla. Tilaajalta tulee etukäteen selvittää, milloin valmis 

käännös tulee olla heillä, jotta heillä on riittävästi aikaa käännöksen siirtämiseen In-

ternetiin.  

 

Koska viittomakielen käännöstöitä SRK:lle ei ole tehty näitä kahta opinnäytetyötä lu-

kuun ottamatta, voisi jatkossa kartoittaa vanhoillislestadiolaisten kuurojen mielipiteitä 

kääntämisestä kyselyn avulla. Kysymyksinä voisivat olla esimerkiksi: Mitä mieltä 

vanhoillislestadiolaiset kuurot olivat tehdystä kolumnin käännöksestä? Oliko käännös 
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helposti löydettävissä ja oliko se ymmärrettävä? Olisi suotavaa tiedustella myös, mitä 

SRK:n julkaisemia tekstejä ja artikkeleita he toivoisivat jatkossa käännettävän. 

 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen oli hyvin antoisaa ja olemme saaneet sy-

ventää tietojamme ja taitojamme viittomakielestä ja sen rakenteesta sekä kääntämi-

sestä. Yhteistyömme sujui hyvin ja mutkattomasti, johon vaikutti muun muassa sa-

manlainen kääntämistyyli. Pyrimme löytämään yhteisen ymmärryksen vaikeisiinkin 

kohtiin ja ajattelemme päässeen tavoitteeseemme hyvin. Koemme, että työstämme 

on hyötyä niin tilaajalle, kuuroille kuin muille viittomakielisten käännösten tekijöillekin. 

Olemme tyytyväisiä tekemäämme produktiin sekä kirjalliseen työhömme. 
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LIITTEET 1: Käännettävä kolumni 
 

Päivämies nro 21, 22.5.2013 

”Puhun, jos et suutu!” (Päivi Jokitalo) 
 

Juttelin tyttärelleni, että muistaahan hän, että minulle, äidille, voi kertoa kaikki 

asiat. Minua nimittäin huoletti, että lapsukaisellani olisi murheita, joista hän ei 

saisi puhuttua kenellekään. Tyttäreni totesi minulle ykskantaan, että ei hän ha-

lua asioistaan minulle kertoa, kun minä kuitenkin suutun hänelle. Yritin puolus-

tella, mutta neiti piti päänsä ja oli sitä mieltä, että äiti suuttuu, jos tälle kertoo 

asioista. 

Piti miettiä seuraavaan päivään, ennen kuin tiesin, mitä vastaisin tyttärelleni. 

Ehdotin, että hän voisi tästä lähtien sanoa, jos hänellä on äidille jotakin tärkeää 

kerrottavaa: ”Äiti, älä suutu.” Siitä minä sitten tiedän, että nyt en saa suuttua. 

Lupasin lisäksi, että minä aikuisena ihmisenä voin olla suuttumatta, kun niin 

päätän. Tyttäreni suostui ehdotukseeni ja uskoi lupaukseni. Lapseni kasvoille 

nousi hymy ja sovimme, että näin toimimme jatkossa. Kerroimme isillekin kes-

kustelustamme. 

Jäin miettimään, millaisen vastaanoton minä haluaisin, jos minulle on sattunut 

jotain ikävää tai minun on vaikea olla. En ainakaan halua, että toinen osapuoli 

suuttuu! En toivo, että toinen osapuoli torjuu minut juuri silloin, kun minulla on 

hankalaa. En tahdo, että minua aletaan ylhäältäpäin neuvoa ja muistutella jois-

takin menneistä epäonnistumisistani. Ei ole mukavaa sekään, jos kuulijani alkaa 

vähätellä kokemustani. 

Minä haluan, että minua myötäelävästi, arvostelematta kuunnellaan, otetaan 

kuormani vastaan ja autetaan minua ymmärtämään tilannettani. Toivon, että 

minuun suhtaudutaan niin, että sisimpäni avaamisesta huolimatta voin säilyttää 

itsekunnioitukseni. Tahdon, että asiani otetaan asiana, ei suurenneta eikä pie-

nennetä sitä, eikä kauhistella. Jos asiani koskee uskonasioita, epäilyksiäni tai 

lankeamisiani, toivoisin, että kuulijani neuvoisi minua olemaan kuuliainen oman-

tunnon äänelle ja antaisi minulle helpolla anteeksi. Olisi mukavaa, jos toinen 

tukisi minua jatkossa niin, että kysyisi, miten minä olen nyt selvinnyt tai jaksellut. 

Vaikka toivelistani on pitkä, koen, että rinnallani kulkee ihmisiä, joille Jumala on 

antanut taidon kuunnella ja kannatella minua. 

On ihmeellistä, että meillä kaikenlaisilla kuuntelijoilla ja kertojilla on taivaassa 

sellainen Vanhempi, joka kuuntelee meitä. Hän kääntää kasvonsa meidän puo-

leemme, katselee meitä, arjessa tarpovia lapsiaan, rakastaen ja armollisesti. 

Jumala ei muistele menneitä, anteeksiannettuja asioita. Hän, kaiken Luojana, 

ymmärtääkin asiani paljon paremmin ja laajemmin, kuin mitä minä ihmisen jär-

jellä voin ymmärtää. Hän vastaa minulle omalla ajallaan ja tavallaan. Jumala on 

monia kertoja vastannut ja puhunut minulle rinnallakulkijoitteni suulla. Jumala 

on antanut heille oikeita sanoja ja ohjannut heitä, suuttumatta, rakastamaan 

minua armossa ja totuudessa. 
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LIITE 2: Kolumnin käännös (DVD-levy) 

 


