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ProGram
Näkökulmia suomalaisen viittomakielen
kielioppiin ja prosodiaan
TEKSTI JA KUVITUS TOMMI JANTUN[ N

S
uomen Akatemia myönsi vuoden

2013 kevaalla rahoituksen vhsi

vuotiselle (1.9. 2013—31.8. 2018)

suomalaisen viittomakielen

tutkimusprojektifle, jonka nimi on Nakakul

mia suomalaiscn vhttomakielen kieliopphn

ja prosodiaan; Iyhyesti ProGram (engi. As

pects of the Grammarand Prosody of Fin

nish Sign Language). KaytãnnOssa projektin

tutkimusala on suomalaisen vNttomakielen

syntaksi eli lauseoppi. Rahoitusmuodoltaan

projekti on nun kutsuttu akatemiatutkijan

projekti a sen vastuuhenkilO on dosentti

Toinmi Jantunen Jyvãskylan yhopiston

vhttomakielen keskuksesta.

ProGram-projektin IahtOkohtana on

tosio. ettã — huolimatta yli 30-vuotisesta

tutkimushistoriasta — suomalaisen viitto

makielen syntaksia ei ole viela paljoakaan

tutkittu. Tarnn seurauksena esimerkiksi

suomalaisen vuttomakielen vuttomajar

jestysperiaatteiden kokonaisvaltainen

opetus on yhã suhteellisen haastavaa. Jotta

syntaktisessa tutkimustiedossa oleva aukko

tulisi paikaturnmaksi — a jotta esimerkiksi

entistä jfrjestelmallisempi syntaksin opetus

ohsi mahdollista — ProGram-projekti vastaa

seuraavankaltaisiin kielioppia koskeviin

kysymyksun: Miten vüttomat järjestyvät

pidemmissã kahden henkilon keskusteluis

sa? Miten lauseita rinnastetaan ja alistetaan

suomalaisessa vüttomakielessa? Miten

vhttojat yhdistãvät pantomumia lauseraken

teishn? Prosodükan alalta projekti tarkaste

lee lisãksi muun muassa sitä, millainen on

Projektissa kerAttyä liikekaappausdataa

kahden viittojan keskustelusta.

viitottujen lauseiden sisäinen rytmi ja miten

rytmiã kãytetãän diskurssin sidostajana.

Projektissa kaytetaan aineistona Iaajaa

suomalaisesta vi ttomakieesta kerättya

monologi- a dialogimateriaalia. Suurin

osa aineistosta on perinteistá videokuvaa

viittomisesta, iota analysoidaan normaalein

kielitieteellisin havaintomenetelmin. Proso

disia tutkimuskysymyksiä varten videoku

vaa tullaan kuitenkin kasittelemaan myös

tietokonenaOn avulla siten, että videolla

nãkyvät artikulaattorien lhkkeet muutetaan

tarkaksi, muun muassa rytmista kertovaksi

mittaustiedoksi. Osa materiaalista keratn

Iisaksi Motion Capture - eli Ihkekaappausla

boratoriossa. Ndin kerâtystã materiaalista

vhttojien Ihkeominaisuuksia ja esimerkiksi

vuttomisen rytmiä pystytään mittaamaan

hyvinkin tarkasti.

Projektissa harjoitettu tutkimus kuuluu

teorialahtokohdiltaan nun kutsuttujen

tunktionaalis—toneettisten tutkimusten

joukkoon. Kieliopillisen osuutensa puolesta

tutkimus luo pohjaa erityisesti tulevalle

suomalaisen vhttomakielen kieliopin laadin

nalle; prosodisen osionsa ja siihen liittyvien

teknologisten mittausmenetelmien osalta

tutkimus pyrkii myos edistamaan kansain

valisen tutkimuskentan kehitystä. Aineis

tollisesti tutkimus tukee Iisaksi suomalaista

vhttomakielen korpustyota: Tutkimuksen

aineisto kasitellaan siteri, että Se on mah

dollista myOhemmin Iiittãa osaksi tekeilla

olevaa suomalaisten viittomakielten korpus

ta. Kaytanndssh tutkimus- ja aineistotyän

aikana tehdaankin moniulotteista yhteis

tyOtã useiden kansallisten a kansainvãlisten

tahojen kesken.

Listietoa projektista ia Sen tuotoksista

on saatavilla verkosta projektin kotisivuilta

osoitteessa users.jyu.fi/-tojant un/ProGram.
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