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Tämä artikkeli käsittelee 1900-luvun alussa Suomen Kuurojen Liiton
puheenjohtajan Julius Hirnin aloitteesta käynnistynyttä yhteispohjois-
maista viittomakielihanketta eli yritystä yhdistää Suomessa, Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa käytetyt viittomakielet. Erityisesti artikkeli keskit-
tyy valottamaan hankkeen yhteyksiä 1800- ja 1900-lukujen aatehistoriaan
ja etenkin Suomen kuurojenopetuksessa 1900-luvun alussa vallinneeseen
sekasortoon.

Viittomakieliä tutkiva moderni kielitiede on tieteenalana verrattain
nuori. Yleisesti sen katsotaan saaneen alkunsa vuonna 1960, jolloin William
C. Stokoe (1919–2000) julkaisi pioneeritutkimuksensa amerikkalaisen viit-
tomakielen (American Sign Language, ASL) fonologisesta rakenteesta. Te-
oksessaan Sign Language Structure Stokoe ensimmäisenä modernin kieli-
tieteen edustajana analysoi ASL:n viittomia osoittaen niiden rakentuvan
kolmesta fonologisesta komponentista – käsimuodosta, artikulaatiopaikasta
ja liikkeestä. Viittomakielten kielistatuksen kannalta tämä analyysi oli
käänteentekevä: tutkimuksellaan Stokoe nimittäin todisti, että viittomakie-
lissäkin on kaksoisjäsennys ja että ne ovat täten rinnastettavissa puhuttuihin
luonnollisiin kieliin.

Vaikka Stokoen neljäkymmentä vuotta sitten julkaisema tutkimus
olikin ensimmäinen modernin kielitieteen (strukturalismin) menetelmiä
hyödyntävä viittomien rakenneanalyysi, ei se missään nimessä ollut ensim-
mäinen viittomakieliä tai niiden viittomia koskenut kuvaus. Kuurojen käyt-
tämät, usein luonnollisiksi eleiksi samaistetut viittomat olivat olleet oppi-
neiden kiinnostuksen kohteena jo ainakin 1600-luvulla; John Bulwer julkaisi
vuonna 1644 teoksen Chirologia: Or the Naturall Language of the Hand
(Rissanen 1985:11), ja 1900-luvun alkuun mennessä useiden maiden viitto-
makielistä oli olemassa jo koko joukko erilaisia tutkielmia. Tanskassa,
Suomessa ja Ruotsissa julkaistiin 1900-luvun alussa jopa erittäin korkeata-
soiset graafiset sanakirjat maiden viittomakielistä.

Stokoea edeltänyt tutkimus muodostaa oman aikakautensa viitotun
kielen tutkimuksen historiassa. Bencie Woll (2000) on nimittänyt tätä aika-
kautta viittomakielten tutkimuksen esimoderniksi (pre-modern) aikakaudek-
si, jota luonnehti taipumus tulkita viittomakielet eräänlaiseksi sofistikoitu-
neeksi pantomiimin muodoksi. Tässä artikkelissa käsittelen juuri tätä viit-
tomakielten tutkimuksen esimodernia aikakautta, erityisesti Suomen ja mui-
den pohjoismaiden osuutta siinä. Esittelen 1900-luvun alussa alkaneen ns.
yhteispohjoismaisen viittomakielihankkeen ja joitakin sen taustalla vaikutta-
neita – ja osin jopa sen mahdollistaneita – yhteiskunnallisia ja ideologisia
tekijöitä ja suuntauksia.
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Aloitan kuvailemalla suomalaisen viittomakielen ja oralismina tun-
netun kuurojenopetusfilosofian yhteentörmäystä 1800- ja 1900-lukujen
vaihteessa. Osoitan, kuinka viittomakieli alkoi menettää yhtenäisyyttään
oralistisessa Suomessa, ja kuinka keinoja kielen yhtenäistämiseksi pohdittiin
useissa kansallisissa, ja lopulta kansainvälisissäkin kuurojen kokouksissa.
Jatkan selostamalla tarkemmin, kuinka Kööpenhaminassa vuonna 1907 jär-
jestetyssä ensimmäisessä pohjoismaisessa kuuromykkäinkongressissa pää-
tettiin suomalaisten aloitteesta alkaa laatia Suomen, Ruotsin, Norjan ja
Tanskan kesken yhteistä, standardia viittomakieltä, ja kuinka tähän työhön
liittyen julkaistiin lopulta Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa ensimmäiset
maiden viittomakieliä kuvaavat sanakirjat. Tämän jälkeen siirryn pohtimaan
niitä ideologisia, viitotusta kielestä etenkin 1800-luvulla vallinneita näke-
myksiä, joiden johdosta esimerkiksi viitotun maailmankielen luomista pi-
dettiin normaalina toimintana. Käsittelen lopuksi myös viitotun kielen ke-
hittämiseen liittyneitä ideologisia ongelmia.

Suomalainen viittomakieli ja oralismin esiinmarssi

Viitotun kielen käytön kieltänyt, puhutun kielen avulla tapahtuvaa opetusta
korostanut opetusfilosofia eli oralismi (Wallvik 1997:146) teki monissa
maissa esiinmarssin kuurojenopetukseen 1800-luvun loppupuolella. Suo-
messa puhemetodista tuli ensisijainen opetusmetodi vuonna 1892, jolloin
suurin osa Suomen viittomakouluista muuttui keisarin asetuksella joko
suomen- tai ruotsinkielisiksi puhe- tai kirjoituskouluiksi. Viittomakielistä
opetusta oli lupa antaa enää vain muutamissa oppilaitoksissa, tällöinkin pää-
asiassa vain kouluikänsä jo ylittäneille kuuroille. Kaksi oppilaitosta, joissa
1900-luvun alussa vielä opetettiin viittomakielellä olivat Jyväskylän suo-
menkielisistä perheistä tuleville kuuroille tarkoitettu koulu ja Pietarsaaren
koulu. Jälkimmäinen kouluista oli ruotsinkielinen kirjoituskoulu, mutta se
tarjosi viittomakielistä opetusta myös »yli-ikäisille» kuuroille (KML
1946/9).

Oralismi syrjäytti pätevät kuurot, äidinkieleltään viittomakieliset
opettajat opetustehtävistä ja korvasi heidät usein epäpätevillä kuulevilla
opettajilla. Tämän opettajavaihdoksen myötä myös opetuksen sisällöllinen
anti uhrattiin lähes yksinomaan puheen opetukselle. Niissäkin oppilaitoksis-
sa, joissa viittomakielinen opetus oli vielä sallittua vaihteli opetuksen taso
suuresti, koska opettajat toteuttivat pitkälti oman mielensä mukaisia ope-
tustavoitteita.

Kuurojenopetukseen 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa syntynyt se-
kasorto alkoi ennen pitkää heijastua myös koko Suomen kuurojenyhteisöön
ja sen käyttämään viittomakieleen. Vuoden 1892 koulujako oli jo jakanut
kuurojenyhteisön kahtia määräämällä suomenkielisten ja ruotsinkielisten
perheiden kuurot lapset eri kouluihin. Näyttää siltä, että viimeistään 1900-
luvun alussa tämä jako alkoi siirtyä myös kieleen. Standardin viittomakieli-
sen opetuksen puuttuminen aiheutti esimerkiksi sen, että vielä viittomakie-
listä opetusta tarjonneissa Jyväskylän suomalaisessa ja Pietarsaaren ruotsa-
laisessa kuurojenkoulussa oppinsa saaneet oppilaat eivät enää täysin ym-
märtäneet toisiaan. Syntynyttä tilannetta on toimittaja Julius Hirn (1868-
1914), Turun viittomakoulun pitkäaikaisen kuuron opettajan David Fredrik
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Hirnin (1834–1910) kuuleva poika ja Suomen Kuurojen Liiton monivuoti-
nen puheenjohtaja luonnehtinut vuonna 1907 seuraavasti:

»– – [I] Finland – – vi sakna en normalskola med undervisning i åtbörds-
språket. Vi ha i stället utom talskolorna tvänne anstalter för överåriga
döfstumma med hvar sin särskilda åtbördsundervisning, beroende av resp.
lärares fria skön. Följden är också den, att eleverna från den ena anstalten
ha svårt att förstå elevarna från den andra. – – [Å]tbördsspråket vårdslösas
både af de döfstumma själfva och av deras lärare, hvilka sistnämda nästan
uteslutande intressera sig för den visserligen ofantligt hehjärtansvärda
uppgiften att lära de döfstumma tala.» (J. Hirn 1909:69.)

Oralismin myötäjäisenä toteutetulla koulujaolla on ollut kauaskantoiset seu-
raukset. Suomen kuurojenyhteisö on vielä tänäkin päivänä jakautunut suo-
malaisiin ja suomenruotsalaisiin kuuroihin, ja suomalainen viittomakieli
vastaavasti suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen varieteettiin (suomenruot-
salaisesta varieteetista ks. Hoyer 2000a ja 2000b). Murheellisesti on kuiten-
kin todettava, että suomenruotsalaisten kuurojen käyttämä viittomava-
rieteetti on kuolemassa: Porvoon viimeinen ruotsinkielinen koulu lakkautet-
tiin vuonna 1993. Tämä on ironista, sillä Suomen kuurojenopetuksen pe-
rustaja ja viittomakielisen yhteisön »kantaisä» Carl Oscar Malm (1826–
1863) ja hänen ensimmäiset oppilaansa, mm. jo mainittu David Fredrik
Hirn, olivat kaikki perhetaustaltaan ruotsinkielisiä (Suomen viittomakielisen
yhteisön alkuvaiheista ks. Jantunen 2001 ja Rainò 2000).

1900-luvun alun oralistisessa Suomessa monet kuurot ja kuulevat
viittomakielen puolestapuhujat alkoivat huolestua viittomakielen tilasta ja
sen alati laskevasta arvostuksesta niin kuurojen itsensä kuin heidän kuulevi-
en opettajiensakin keskuudessa. Viittomakielen aseman parantamiseksi alet-
tiinkin tehdä useita aloitteita. Esimerkiksi vuonna 1906 Julius Hirn teki esi-
tyksen – kuitenkin tuloksetta – viittomakielisen mallikoulun perustamista.
Omalla sarallaan vaikutti myös Julius Hirnin isä, entinen kuurojenopettaja
D. F. Hirn: vuonna 1905 hän perusti Helsinkiin kuuroille lapsille tarkoitetun
lastentarhan. Lisäksi vuosina 1907 ja 1908 järjestettiin Helsingissä kuule-
ville tarkoitetut viittomakielen kurssit, joilla opettajina toimivat samaiset isä
ja poika Hirn. Samanlaisia kursseja olisi haluttu myös maaseuduille, mutta
pula opettajista esti näiden suunnitelmien toteutumisen. (TD 1906/7&8,
Suomen Kuuromykkäinliiton synty ja toiminta vuosina 1900–1908, Kuuro-
jen Liitto 80-vuotta.)

Lukuisista yrityksistä huolimatta hätä oralismin ikeessä kamppaile-
van viittomakielen tilasta, ja ennen kaikkea sen yhtenäisyydestä, ei ottanut
laantuakseen Suomen viittomakielisessä yhteisössä – pikemminkin päin-
vastoin. Kysymyksestä Huru åstadkomma ett likartad teckenspråk i Fin-
land? tuli useiden kuurojen kokousten ja kongressien polttava keskustelun-
aihe. Aihetta pohdittiin esimerkiksi vuonna 1905 pidetyssä Suomen kol-
mannessa yleisessä kuuromykkäinkokouksessa (TD 1905/86, TD
1905/87&88), kuin myös vuotta myöhemmin järjestetyssä toisessa yleisessä
aistivialliskoulujen opettajain kokouksessakin (TD 1906/7&8). Yleisesti
myönnettiin, että eräs syy Suomessa käytetyn viittomakielen epäyhtenäisyy-
teen oli kahdessa yhä viittomametodilla opettavassa kuurojenkoulussa, jois-
sa käytettiin eriäviä viittomia (TD 1905/87&88).
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Oralismin Suomen kuurojenopetukseen 1900-luvun alussa tuoma
kaaos ja sen seurannaisena tapahtunut viittomakielen tilan ja arvostuksen
heikkeneminen muodostuivat lopulta merkittäviksi taustatekijöiksi Kööpen-
haminassa vuonna 1907 alkaneelle ns. yhteispohjoismaiselle viittomakieli-
hankkeelle. Tämän hankkeen – jonka alkuunpanija ja eräs vannoutunein
puolestapuhuja oli Suomen Kuurojen Liiton puheenjohtaja, toimittaja Julius
Hirn – päällimmäisenä tarkoituksena oli standardisoida ja yhdistää Suomes-
sa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa käytetyt viittomakielet, sekä rikastuttaa
kielen leksikkoa ja täsmentää viittomien merkityksiä. Hankkeen eräs tavoite
oli myös laatia yhteiskielelle graafinen oppikirja, jota olisi voitu käyttää
apuna niin kouluopetuksessa kuin kansainvälisen viittomakielen kehittämi-
sessäkin. Seuraavassa esittelen lyhyesti yhteispohjoismaisen viittomakieli-
hankkeen alkuvaiheita, jotka johtivat lopulta mm. Suomen ensimmäisen
viittomakielen sanakirjan julkaisuun.

Yhteispohjoismainen viittomakielihanke – työtä suomalaisen
viittomakielen puolesta

Todettakoon heti alkuun, että ajatus yhteisestä pohjoismaisesta viittomakie-
lestä ei 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa ollut mitenkään uusi. Jo vuonna
1872 järjestetyssä ensimmäisessä pohjoismaisessa aistivammaisopettajien
kokouksessa Kööpenhaminassa tehtiin aloite pohjoismaisten viittomakielten
ja sormiaakkosten yhtenäistämiseen pyrkivästä komiteasta. Aloite hyväksyt-
tiin ja perustetun komitean suomalaiseksi jäseneksi valittiin Turun kuuro-
jenkoulun silloinen johtaja Carl Henrik Alopaeus (1825–1892). Tämän ko-
mitean työ osoittautui kuitenkin lähes olemattomaksi. (Plit 1984:235–238.)

Pohjoismaisten viittomakielten yhtenäistämistyö pyörähti toden te-
olla käyntiin vasta vuonna 1907. Tällöin järjestettiin, jälleen Kööpenhami-
nassa, ensimmäinen pohjoismainen kuuromykkäinkongressi, johon Suo-
mestakin osallistui noin 40 hengen delegaatio. Tässä kongressissa Suomessa
noihin aikoihin kansallisena käyty keskustelu viittomakielen yhtenäistämi-
sestä siirtyi kansainväliselle tasolle. Kuurojen Liiton puheenjohtaja Julius
Hirn piti kongressissa puheen, jossa hän kysyi – mm. Suomessa käytetyn
viittomakielen epäyhtenäisyyteen vedoten – »Borde icke något tillgöras för
åstadkommandet af ett för de skandinaviska länderna och Finland gemen-
samt åtbördspråk?» (J. Hirn 1909:67–73).

Ehdotus pohjoismaisten viittomakielten yhtenäistämisestä otettiin
vastaan myönteisesti – helpottaisihan yhteinen kieli huomattavasti esimer-
kiksi kuurojen pohjoismaista yhteistyötä. Kongressissa päätettiinkin perus-
taa toimikunta, jonka tehtävä oli alkaa tarkemmin pohtia yhteispohjoismai-
sen viittomakielen kehittämistä. Tähän toimikuntaan valittiin jäseniä jokai-
sesta kongressiin osallistuneesta pohjoismaasta eli Tanskasta, Ruotsista,
Norjasta ja Suomesta. Suomen edustajia toimikunnassa olivat idean alulle-
panija toimittaja Julius Hirn, pastori Hj. Vesenterä ja entinen kuurojenopet-
taja David Fredrik Hirn (KML 1907/10).

Alkuperäisessä ehdotuksessaan Julius Hirn kaavaili yhteispohjois-
maista viittomakieltä välivaiheeksi kansainväliselle viittomakielelle. Itse
asiassa hän oli lausunut julki unelmansa viitotusta maailmankielestä jo Pa-
riisin kansainvälisessä kuurojenkokouksessa vuonna 1900. Tätä eri maiden
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viittomakielistä laadittua ideaalikieltä ymmärtäisivät kaikki kuurot ja kuu-
rojen ystävät ja se mahdollistaisi näin esteettömän yhteistyön eri maiden
kuurojen kesken – »äfven talande personer kunde finna det mödan värdt att
inhämta och lära» (J. Hirn 1909:68). Kuten seuraava sitaatti osoittaa, Julius
Hirn näki yhteispohjoismaisen viittomakielen tärkeänä askeleena matkalla
kohti viitottua lingua francaa:

»För att det stora framtidsmålet [so. kansainvälinen viittomakieli] kunna
uppnås, måste framför allt de döfstumma själfva bli genomträngda af en
fast öfvertygelse om, att det verkligen kan uppnås. Detta synes lämpligast
kunna ske genom att de döfstumma i olika länder till en början föresätta
sig den närmare liggande uppgiften att studera, utveckla och unifiera de
inom eget och närgränsande länder använda åtbördsspråken.» (J. Hirn
1909:68.)

Pääkohdiltaan Julius Hirnin yhteispohjoismaisen viittomakielen laatimista
koskenut ehdotus noudattelikin hänen Pariisissa tekemäänsä ehdotusta kan-
sainvälisen viittomakielen kehittämisestä. Tarkoitus oli, että jokainen poh-
joismaa keräisi ja graafisesti taltioisi ensin mahdollisimman suuren määrän
viittomia. Malliksi tähän työhön esiteltiin tanskalaisen pastorin J. Jørgense-
nin (1907) laatima ja kongressissa esittelemä 280 valokuvan kokoelma tans-
kalaisten kuurojen käyttämistä viittomista. Vaatimus oli, että viittomien tuli-
si olla yleisesti käytössä olevia ja ne tulisi hyväksyttää mahdollisimman suu-
rella määrällä kuuroja. Kongressissa asetettu komitea valitsisi lopulta kerä-
tyistä viittomista parhaat yhteiskielen pohjaksi ja laatisi Jørgensenin esimer-
kin mukaisesti tälle kielelle »oppikirjan», sanakirjan. Tätä yhteispohjois-
maista viittomakieltä kuvaavaa sanakirjaa voitaisiin myöhemmin käyttää
apuna kansainvälisen viittomakielen kehittämisessä.

Yhteispohjoismaisen viittomakielihankkeen eräs tarkoitus oli yhte-
näistää myös pohjoismaissa käytetyt sormiaakkoset. Tämäkin pyrkimys
tähtäsi lopulta kansainvälisyyteen ja oli ollut niin ikään osa Julius Hirnin
Pariisissa tekemää ehdotusta kansainvälisestä viittomakielestä.

Suomen osuutta yhteispohjoismaisessa viittomakielihankkeessa ryh-
tyi ahkerimmin toteuttamaan Kööpenhaminassa asetetun toimikunnan jäsen
David Fredrik Hirn. Vaimonsa Marian kanssa hän alkoi valokuvata »Mal-
min Suomessa käytäntöön saattamassa ja kehittämässä viittomakielessä» (D.
F. Hirn 1910:5) esiintyneitä yleisimpiä viittomia. Vuoden 1908 lopulla Tid-
skrift för Dövstumma -lehti viimein kirjoitti, että ammattivalokuvaajinakin
mainetta niittänyt pariskunta (ks. Naukkarinen 1996) oli yhdessä saanut
valmiiksi joukon (noin 400–450 kappaletta) viittomavalokuvia, jotka oli
pikimmiten tarkoitus lähettää Tanskaan yhteispohjoismaisen toimikunnan
puheenjohtajalle, pastori Jørgensenille (TD 1908/10).

Tanskan ja Suomen komiteat saivat työnsä ensimmäisinä valmiiksi
(Österberg 1916:3). Odotellessaan muiden maiden työn valmistumista David
Fredrik Hirn – mestarillinen viittoja ja yksi varhaisen »hiljaisen maailman
keskeisimpiä henkilöitä» (Ignatius 1945:90) – päätti jatkaa tärkeänä pitä-
määnsä viittomien tallennustyötä. Työn seurauksena ilmestyikin lopulta
kolmena erillisenä vihkosena julkaistu, yksinomaan Suomessa käytettyä
viittomakieltä kuvaava sanakirja, De dövstummas åtbördsspråk i Finland –
Kuuromykkäin viittomakieli Suomessa I–III (1910, 1911, 1916).
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David Fredrik Hirnin sanakirja on ensimmäinen suomalaisesta viit-
tomakielestä laadittu graafinen kuvaus. Hirnin alkuperäinen tarkoitus oli
esittää sanakirjassaan noin tuhat viittomaa. Työ jäi kuitenkin pahasti kes-
keneräiseksi Hirnin kuollessa joulukuussa 1910. Sanakirjavihkot II (1911) ja
III (1916) ilmestyivät postuumisti osin Hirnin pojan Julius Hirnin toimitta-
mina, mutta tämänkin kuollessa 1914 jäi julkaistujen viittomavalokuvien
kokonaismäärä vain 344:ään. Ensimmäisen sanakirjavihkon alkusivuilla
lupailtu aakkosellinen vastineluettelo jäi sekin julkaisematta.

Yhteispohjoismaisen komitean työn valmistumista odoteltaessa jul-
kaistiin vuonna 1916 myös Ruotsissa sikäläistä viittomakieltä kuvannut sa-
nakirja, kuuron Oskar Österbergin laatima teos Teckenspråket. Kielitieteelli-
seltä kannalta Österbergin sanakirja on yhä ainutlaatuinen: se sisältää varsi-
naisen sanakirjaosuuden lisäksi myös laajahkon vanhaa ruotsalaista viitto-
makieltä kuvanneen kieliopin. Tässä kielioppiosuudessa Österberg analysoi
hyvin perusteellisesti ruotsalaisen viittomakielen rakennetta. Hän erottaa
toisistaan mm. leksikaalistuneet »kiinteät» viittomat (fasta tecken) ja »va-
paat», kohteiden muotoa tai niiden muita ominaisuuksia välittömästi jäljit-
televät viittomat (fria tecken). Tämä jako vastaa hämmästyttävän tarkasti
tänäkin päivänä käytettävää viittomien typologista jakoa kiinteisiin ja poly-
synteettisiin viittomiin (ks. Wallin 1996).

Yhteispohjoismainen viittomakielihanke ei sellaisenaan koskaan
toteutunut, vaikka hanke jatkuikin eri muodoissa aina 1980-luvulle (yhteis-
pohjoismaisen viittomakielihankkeen jatkovaiheista 1900-luvun puolivälissä
ks. Jantunen 2001). Sekä isä että poika Hirn kuolivat molemmat 1910-
luvulla ja hanke menetti suuren osan sitä eteenpäin vieneestä suomalaisesta
momentista. Ensimmäinen maailmansota ja sen mukanaan tuoma taloudelli-
nen ahdinko hankaloittivat niin ikään kansainvälistä yhteistyötä. Yhteis-
pohjoismainen viittomakielihanke oli kuitenkin ensimmäinen vakava yritys
huoltaa pohjoismaisia viittomakieliä. Sen yhteydessä kampanjoitiin vahvasti
standardin viittomakielen puolesta. Suomalaisen viittomakielen osalta työtä
jatkaa tänä päivänä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen asettama Viit-
tomakielen lautakunta.

Maailmankieli vs kansalliskieli

Yhteiskielen, maailmankielen luominen ei ole jokapäiväistä; itse asiassa
tuskin kukaan alkaisi nykyään järjestelmällisesti yhtenäistää pohjoismaisia
puhuttuja tai viitottuja kieliä. Ajatus maailmankielestä on kuitenkin vanha ja
sillä on pitkät perinteet länsimaisen ajattelun historiassa. Esimerkiksi eräs
Uuden ajan tunnetuimmista yleisneroista, Gottfried Wilhelm von Leibniz
(1646–1716), kehitteli tieteellistä ideaalikieltä, jota hän kutsui nimellä cha-
racteristica universalis. Tämän keinotekoisen ideaalikielen rakenne vastaisi
kielen ulkopuolisen todellisuuden rakennetta ja välttäisi näin luonnollisten
kielten epätäsmällisyydet ja moniselitteisyydet; se »palvelisi sivistyneen
maailman älyllistä kommunikaatiota yli kansallisten rajojen» (Saarinen
1985:158).

Ajatusta universaalista maailmankielestä voidaan jäljittää paljon
Leibniziakin kauemmas, varhaisiin tulkintoihin kielen alkuperästä. Jo Vanha
testamentti, Ensimmäisen Mooseksen Kirjan toisen luvun kertomus, jossa
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ihminen (Aatami) nimeää Jumalan luomia olentoja – karjaeläimiä, taivaan
lintuja ja metsän eläimiä – sisältää idean yhteisestä alkukielestä. Samaa
ajattelutapaa ilmentää (tosin implisiittisemmin) myös toinen länsimaisen
ajatteluperinteen klassikko Platon (427–347 eaa.) dialogissaan Kratylos,
jossa hän puhuu eräänlaisesta »nimensäätäjästä», joka on alunperin antanut
asioille niiden olemusta ja luonnetta parhaiten kuvaavat nimet.

Kenties tunnetuin yritys luoda maailmankieli ajoittuu 1800-luvun
loppuun, tarkemmin vuoteen 1887. Tällöin puolalainen lääkäri Ludwig La-
zarus Zamenhof (1859–1917) julkaisi salanimellä »Dr. Esperanto» (suom.
»Tri Toivoja») suunnittelemansa keinotekoisen kielen, lingvo internacian.
Tämä kieli tuli myöhemmin paremmin tunnetuksi esperantona.

Helposti opittavaksi, kansallisesti neutraaliksi maailmankieleksi tar-
koitetun esperanton syntyajankohta oli tietyssä mielessä paradoksaalinen,
sillä 1800-luku oli Euroopassa kansallisen heräämisen ja tähän liittyneen
kansalliskieli-ajattelun kulta-aikaa. Esimerkiksi Suomessa kansallisromant-
tiset virtaukset pohjustivat suomen kirjakielen uudistusta 1800-luvulla. Ro-
mantiikan ja idealismin hengessä pääteltiin, että suomenkin kielellä on ihan-
nemuoto, joka murteita vertailemalla voidaan paljastaa. Kuten Rintala
(2000:20) toteaa, ajateltiin että »kirjakieli voidaan kehittää tämän ihanne-
muodon mukaiseksi valitsemalla siihen eri murteiden parhaat piirteet ja
puhdistamalla se sen omaa luonnetta häiritsevistä vieraista vaikutteista».

Näyttää ilmeiseltä, että pohjoismaiset viittomakielet joutuivat 1800-
ja 1900-lukujen vaihteessa näiden kahden, maailmankieltä ja kansalliskieltä
ajaneen ideologisen suuntauksen ristituleen. Vaikka yhteispohjoismaisen
viittomakielihankkeen uljas unelma oli viitottu maailmankieli, ohjasi han-
ketta paljolti sama ideologia, joka oli vaikuttanut myös suomen kirjakielen
uudistuksessa. Hankkeessahan pyrittiin, hämmästyttävästi suomen kirjakie-
len kehittämisen ohjenuorana ollutta kansallisromanttista ideologiaa mu-
kaillen, valitsemaan pohjoismaisten viittomakielten parhaat piirteet ja ke-
hittämään niiden pohjalta yhteinen kieli. Kuinka tämä kahden täysin vastak-
kaiselta näyttävän ideologian sekoittuminen oli mahdollista? Tämä kysymys
johtaa väistämättä erään 1800-luvulla vahvana vaikuttaneen, viitottua kieltä
koskeneen käsityksen pohdiskeluun.

Viitotun kielen luonnollisuus

Minkälainen käsitys viitotusta kielestä mahdollisti yhteispohjoismaisen
viittomakielihankkeen kaltaisen, modernista näkökulmasta oudon ja jo al-
kujaan tuhoon tuomitulta kuulostavan suurprojektin? Vastausta voidaan
hakea 1800-luvun metafyysisestä ajattelusta.

Viitotusta kielestä puhuttiin 1800-luvulla, ja pitkälti vielä 1900-
luvullakin, monesti »luonnollisten viittomien kielenä» tai »kuuromykkäin
luonnollisena äidinkielenä». Sanan »luonnollinen» liitettynä viitottuun kie-
leen voidaan kuitenkin katsoa tarkoittaneen tällöin jotain aivan muuta, kuin
mitä se tänään esimerkiksi lauseessa »Suomalainen viittomakieli on luon-
nollinen kieli» tarkoittaa. Nykyäänhän termi luonnollinen kieli kiteyttää ide-
an tietyn historiallis-kulttuurisen taustan omaavasta kielestä (joko viitotusta
tai puhutusta), joka on kehittynyt ja siirtynyt sukupolvelta toiselle osana
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normaalia sosiaalista kanssakäymistä; se kontrastoituu keinotekoisiin kieliin
kuten logiikkaan, tietokonekieliin tai esperantoon (ks. Karlsson 1994:1–37).

Moderniin termistöön suhteutettuna useiden 1800-luvun oppineiden
– erityisesti nk. manualistien eli viittomakielistä opetusta kannattaneiden
kuurojenopettajien ja muiden viittomakielten puolestapuhujien – käsitys
kielten luonnollisuudesta tai keinotekoisuudesta oli jotakuinkin paradoksaa-
linen. Puhuessaan viitotusta kielestä luonnollisena kielenä manualistit eivät
tarkoittaneet, kuten kielitieteilijät tänä päivänä, että viitottu kieli olisi kuten
puhutut kielet. Pikemminkin he käyttivät termiä luonnollinen korostamaan
sitä radikaalia eroa, jonka he näkivät viitotun ja puhutun kielimuodon välil-
lä. Tämä ero kiteytyi lopulta käsitykseen, että viitottu kieli oli luonnon itsen-
sä ilmentymä, luonnollinen per se. Puhuttuja kieliä puolestaan pidettiin kei-
notekoisina kulttuurin tuotteina, artefakteina. Viitotun kielen sananmukai-
nen luonnollisuus kontrastoituikin manualisteille puhuttujen kielten keino-
tekoisuuteen. (Baynton 1996:109.)

Tätä manualistien käsitystä viitotun kielen luonnollisuudesta ja pu-
huttujen kielten keinotekoisuudesta voidaan selittää tuolle ajalle tyypillisellä
käsityksellä kielen funktiosta. Toisin kuin tänään, kielen ensisijaisena tehtä-
vänä nähtiin 1800-luvulla (ja vielä pitkälle 1900-luvullakin) ainoastaan to-
dellisuuden kuvaaminen. Kieli tulkittiin monasti eräänlaiseksi nimiluette-
loksi, jossa sanojen ainoana tarkoituksena oli esittää todellisuuden asioita ja
asiantiloja.

Manualistit olivat oppineita ja hyvin perillä aikansa aatesuuntauk-
sista, joita he yhdistelivät tietämykseensä viitotusta kielestä. Heidän käsityk-
sensä mukaan puhuttujen kielten sanat olivat konventionaalisia, ihmisten
keskinäisistä sopimuksista syntyneitä keinotekoisia olioita, joilla ei ollut
(joitakin onomatopoieettisia poikkeuksia lukuunottamatta) mitään suoraa,
luonnollista yhteyttä tarkoitteisiinsa. Monien manualistien mielestä puhutut
kielet olivatkin liian korruptoituneita toteuttamaan kielen deskriptiivistä
funktiota. Viitotun kielen osalta laita oli sen sijaan toinen. Sen näennäisen
ikonisten merkkien katsottiin kuvaavan todellisuuden objekteja ja luonnon
ideaa puhtaammin kuin yhdenkään sanan missään puhutussa tai kirjoitetussa
kielessä. Viitotun kielen uskottiinkin kopioivan luontoa – todellisuutta – ja
täyttävän näin esimerkillisesti kielen alkuperäisen funktion.

Kysymys kielen ja sen merkkien luonnollisuudesta tai keinotekoi-
suudesta on itse asiassa paljon manualistien aikaa vanhempi ja palautuu ai-
nakin Platonin dialogissaan Kratylos käymään physei/thesei -keskusteluun:

[Hermogenes Sokrateelle:] »Niin, Sokrates, Kratylos tässä väittää, että jo-
ka asialla on luonnostaan oma oikea nimensä. Ei siis, että jonkin keskinäi-
sen sopimuksen nojalla olisi alettu nimittää tiettyä asiaa tietyllä äännejak-
solla, vaan niin että kaikki nimitykset ovat sekä kreikkalaisilla että barbaa-
reilla samalla tavoin luonnostaan oikeita.» (Platon, Kratylos 383a–383b
[1999:219].)

Kratyloksessa Platon käsittelee kielen luonnetta pohtimalla sanojen ole-
musta ja niiden alkuperää. Dialogin punaisena lankana on kysymys ovatko
kielen sanat an sich luonnostaan oikeita vai ovatko ne konventionaalisia,
ihmisten keskinäisistä sopimuksista syntyneitä. Tämän peruskysymyksen
ympärille Platon rakentaa onto- ja epistemologisen telineistön, joka muo-
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dossa tai toisessa kannattelee vielä tämänkin päivän kielitieteellistä ja filoso-
fista keskustelua, ja jolle myös manualistien uskomukset osittain rakentui-
vat.

1800-luvulla vallinnutta näkemystä viitotun kielen luonnollisuudesta
ilmentää mitä parhaiten seuraava lainaus Suomen kuurojenopetuksen pe-
rustajan, itsekin kuuron Carl Oscar Malmin vuonna 1852 Helsingfors Tid-
ningeniin kirjoittamasta artikkelista »Kuuromykistä, heidän sielullisesta
tilastaan, kielestään ja opetustavastaan»:

»Etevämpi kaikkia muita täysaististen käyttämiä kieliä on viittomakieli,
jonka oppineet tähän asti ovat jättäneet huomioonottamatta luetellessaan
ihmissuvun puhumia kieliä, ehdottomasti siinä; että se on kaikkein omitui-
sin, täynnä totuutta, elämää ja vaikutusta, koska se ilmeissään on yhtäpitä-
vä jokaisen esineen muodon, ulkonäön, liikkeiden ja tunteenilmauksien
kanssa, niin että kaikki kansanlajit ja jokainen yksityinen voivat ymmärtää
noita luonnollisia merkkejä; että se tosin näyttäessään yksinkertaiselta
kuitenkin omaa sen tavattoman rikkauden, että useinkin samojen esineiden
eri ilmaukset ovat helppotajuisia, ja jokaista yksilöä, vaikka hänellä onkin
oma laatunsa tätä kieltä, kuitenkin voidaan ymmärtää, että kielellä, jonka
viittomajärjestelmäoppi on yksinkertaisin kielioppi, on mitä parhain etu
mukautua jokaisen esineen luonteen, vaikutuksen ja ominaisuuksien mu-
kaan ja melkein kaikki merkit ovat taipumattomia, mutta vivahdusrikkaita
ja vastaavat kaikkia käsitteitä, jota vastoin muut kielet, tässä suhteessa oi-
kukkaita, mutkallisia ja teennäisiä, vaativat paljon harjoitusta, tuntemusta
ja tottumusta, jolla kaikki tästä koituvat vaikeudet voitetaan.» (Malm
1852; suomennos teoksessa Elämänkerrallisia muistiinpanoja K. O. Mal-
mista sekä hänen kirjoitelmiaan ja kirjeitään, 1913 ss. 66–67).

Malmin elähdyttävästä kirjoituksesta käy ilmi eräs tärkeä, viitotun kielen
ymmärrettävyyteen 1800-luvulla liittynyt uskomus. Malm kirjoittaa, että
koska viittomat ovat yhtäpitäviä »jokaisen esineen muodon, ulkonäön, liik-
keiden ja tunteenilmauksien kanssa», niin »kaikki kansanlajit ja jokainen
yksityinen» voivat niitä myös ymmärtää. Modernista näkökulmasta tämä
selvästikin viittomien merkityksen universaalisuutta koskeva väite on absur-
di, mutta 1800-luvulla sen katsottiin olevan kiistaton seuraus viitotun kielen
luonnollisuudesta. Viittomien luonnollisuuden eli käsityksen, jonka mukaan
viittomien ja niiden tarkoitteiden välinen suhde (so. »merkitys») oli kiinteä
uskottiin tarkoittavan, että viittomat olivat myös välittömästi ymmärrettäviä.
Monasti viittomat samaistettiinkin luonnollisiin, universaalisesti ilmeneviin
ja ymmärrettäviin eleisiin, kuten esimerkiksi hymyilemiseen, kulmien kur-
tistamiseen tai muihin emootioita ilmaiseviin kasvojen ilmeisiin.

Käytännössä viitottua kieltä pidettiin perusolemukseltaan universaa-
lina kielenä ja siitä myös puhuttiin yksikössä, viittomakielenä (monet puhu-
vat eri maiden viittomakielistä nykyäänkin yksikössä, yhtenä kielenä, mutta
tätä käytäntöä on pidettävä yleisestä tietämättömyydestä johtuvana harmitta-
vana lapsuksena). Manualistit uskoivat, että viittomakieli oli ilmaantunut
spontaanisti, luonnollisesti, kuurojen keskuuteen ympäri maailman. Eri yh-
teisöissä tai maissa käytettyjä viittomakieliä pidettiin pikemminkin yhden ja
saman kielen murteina, kuin eri kielinä. Erojen näiden murteiden välillä –
manualistit olivat näistä eroista totta kai tietoisia – tulkittiin johtuvan ennen
kaikkea yksilöiden ja yhteisöjen erilailla harjaantuneesta taidosta käyttää
kieltä. (Ks. Baynton 1996:108–131.)
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1800-luvun (ja 1900-luvun) käsitys viitotusta kielestä luonnollisena
kielenä ja tähän käsitykseen erottamattomasti punoutunut tulkinta viitotusta
kielestä jo lähtökohdiltaan universaalina kielenä ovat lopulta avain kysy-
mykseen »Minkälainen käsitys viitotusta kielestä mahdollisti yhteispohjois-
maisen viittomakielihankkeen kaltaisen oudon suurprojektin?». Näyttää sil-
tä, että hankkeessa ei uskottu loppujen lopuksi olevan niinkään kyse eri
kielten yhtenäistämisestä, vaan ennemminkin yhden ja saman kielen eri
murteiden keräämisestä ja kokoamisesta kansainväliset rajat ylittäväksi
yleiskieleksi – siis paljolti samanlaisesta, joskin mittavammasta urakasta,
joka oli tehty suomen kirjakielen osalta viitisenkymmentä vuotta aikaisem-
min. Käsitys viitotusta kielestä luonnollisena ja universaalina kielenä tarjoaa
vastauksen myös edellistä kysymystä ennakoineeseen kysymykseen »Kuinka
kahden vastakkaisen, maailmankieltä ja kansalliskieltä ajaneen ideologian
sekoittuminen yhteispohjoismaisessa viittomakielihankkeessa oli mahdol-
lista?» – tai pikemminkin se redusoi kysymykseen rakennetun ongelman
olemattomiin. Kyseessä ei lopulta näyttänytkään olevan kahden eri ideologi-
an törmäys, vaan pikemminkin kansalliskielen kehittämisessä käytetyn me-
todin valjastaminen jo perusluonteeltaan universaalin viitotun maailman-
kielen kehittämiseen. Julius Hirnin Kööpenhaminassa 1907 lausumat sanat
antakoot edellä lausutuille väittämille vielä autenttisuuden leiman:

»Jämsides med en sådan utveckling och förädling af den – så att säga –
nationella dialekten, böra sträfvandena att skapa ett internationelt åtbörds-
språk påbörjas och fullföljas ända tills detta försummande språk når en er-
känd, detsamma tillkommande plats bland de moderna uttryckmedlen. Det
är ingen hemlighet att de döfstumma inom kort lära sig förstå hvarandra,
äfven där de till en början använda olika åtbörder. Detta beror först och
främst på de olika åtbördsspråkens beskaffenhet med deras rikedom på
signifikativa, för ett öfvadt öga lättfattliga tecken. Man kan utan att tveka
beteckna de från hvarandra afvikande åtbördsspråken såsom andligt be-
släktade. I denna släktskap ligger en direkt uppfordan till att ytterligare
närma “dialekterna“ till hvarandra, att sammansmälta dem i et stort, för
alla döfstumma gemensamt språk.» (J. Hirn 1909:69–70.)

Viitotun kielen kehittäminen

Viittomakieliä on läpi niiden historian verrattu puhuttuihin kieliin. Lähes
aina – poikkeuksena ehkä viittomakielten moderni kielitieteellinen tutkimus
– tämä vertailu on kuitenkin tapahtunut puhuttujen kielten ehdoilla. Monille
puhutuille kielille tyypillisten piirteiden, kuten vaikkapa suomelle tyypillis-
ten runsaiden taivutusmuotojen ja -päätteiden puuttuminen viittomakielistä
onkin aiheuttanut sen, että viittomakieliä on usein pidetty, oppineissakin
piireissä, puhuttuja kieliä »alempiarvoisempina» apukielinä. Eräskin 1900-
luvun merkittävimmistä amerikkalaisista strukturaalikielitieteilijöistä, Leo-
nard Bloomfield, oli esimerkiksi vakuuttunut, että viittomakielet olivat
pelkkiä holistisista eleistä koostuvia »puhuttujen kielten johdannaisia»
(Bloomfield 1935:144). Käsitystä viittomakielten alempiarvoisuudesta on
lisäksi vahvistanut nykytiedon valossa kummalliselta kuulostava näkemys,
jonka mukaan viittomakielillä ei voitaisi ilmaista kaikkia puhutuilla kielillä
ilmaistavissa olevia käsitteitä.
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Halu nostaa puhuttuja kieliä »köyhempänä» nähty viitottu kieli pu-
huttujen kielten kanssa samalle tasolle onkin motivoinut useita viittoma-
kielten leksikkoon kohdistuneita kehittämisyrityksiä. Tämä viitotun kielen
rikastuttamishalu vaikutti myös yhteispohjoismaisen viittomakielihankkeen
taustalla. Esimerkiksi Julius Hirn katsoi, että samalla kun pohjoismaiset
viittomakielet yhdistettäisiin, voitaisiin syntyvää yhteiskieltä kehittää myös
ilmaisuvoimaltaan rikkaammaksi, puhuttujen kielten tasolle paremmin yltä-
väksi:

»En annan maning spåra vi i åtbördsspråkets fattigdom, jämfört med tal-
språket. Uttryck saknas för en del begrepp hvilka endast kunna återgifvas
genom långa omskrifningar, andra måste antydas, i brist på lämpliga ges-
ter. – – Så fattigt åtbördsspråket ännu är, jämfördt med talspråket med
dess oändliga ordmassor, måste vi, om vi skola uppnå det föresatta målet,
fatta beslutet att söka, så vidt möjligt, inhämta alla i bruk varande åtbör-
der, till en början här i de nordiska länderna. – – Vi skola inom kort ha
fått ett mera omväxlande åtbördsspråk än det hittill använda – –. Det skall,
för att anföra ett exempel, härefter på åtbördsspråket lika väl som talsprå-
ket kunna talas icke blott om en skön, utan äfven om en vacker, däjelig,
fager eller näpen flicka.» (J. Hirn 1909:70.)

Käsitys viitotun kielen luonnollisuudesta johti monesti ajattelutapaan, jossa
viitottua kieltä pidettiin »neitseellisenä» kielenä, jota ihmisen toiminta ei
ollut vielä korruptoinut; itse asiassa monet manualistit (etenkin Amerikassa)
vertasivat viitottua kieltä mm. muinaiseen hebreaan, kreikkaan ja latinaan,
sillä he uskoivat, että näiden muinaisten kielten tavoin myös viitottu kieli oli
lähempänä raamatullista luomishetkeä ja näin moderneja kieliä enemmän
paratiisissa käytetyn »luonnollisimman» ideaalikielen kaltainen. Monet to-
distelivat viitotun kielen neitseellisyyttä myös nykytiedon valossa oudolta
kuulostavalla argumentilla, jonka mukaan viitotulla kielellä ei olisi kieliop-
pia. Tämä argumentti perustui uskomukseen, että kielioppi – jolla käytän-
nössä viitattiin lauserakenteeseen, taivutusmuotoihin ja sanajärjestykseen –
oli puhuttujen kielten keinotekoinen ominaisuus, joka rikkoi Jumalan aset-
taman luonnon ja ajattelun järjestyksen.

Tietyissä piireissä käsitys viitotun kielen kieliopittomuudesta antoi
pontta myös uskomukselle, jonka mukaan viitottua kieltä olisi helppo oh-
jailla ja kehittää. Tämä oli esimerkiksi Julius Hirnin kannattama näkemys:

»Man bör icke förgäta att åtbördsspråket är yngre, ojämförligt mycket
yngre än alla nu lefvande språk. Men just därför är det ett bildbart, lätt
inlärdt och lätt utveckladt språk. Dess styrka ligger i att det saknar hvarje
tillstymmelse till böjningsformer.» (Hirn, J. 1909:71.)

Halu kehittää viitottua kieltä muodosti monille manualisteille kuitenkin ris-
tiriidan heidän viitotusta kielestä ylläpitämiensä käsitysten kanssa. Tämän
ristiriidan ydin voidaan kiteyttää luonnollisuus/keinotekoisuus -dikotomian
ympärille: luonnollisena nähty viitottu kieli haluttiin nostaa puhuttujen
kielten kanssa samalle tasolle, mutta siitä ei haluttu puhuttujen kielten kal-
taista, sanastoltaan ja rakenteeltaan keinotekoista kieltä. Toisin sanoen vii-
tottua kieltä haluttiin kehittää, mutta niin, että kielen luonnollisuus säilyi.
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Koska kielioppia pidettiin artefaktina per se, ei viitotun kielen ra-
kenteeseen yleensä tohdittu koskea – viittomajärjestykseen puuttuminen
olisi pakottanut kielen automaattisesti keinotekoisiin raameihin. Muutamat
manualistit kylläkin kampanjoivat ns. viitotun puheen (so. puhutun kielen
sanajärjestystä noudattavan viittomisen) puolesta, koska heidän mukaansa se
oli oiva keino opettaa kuuroille oppilaille puhuttua kieltä. Yleensä tämä
metodi kuitenkin katsottiin luonnottomaksi, koska »it would darken and
often hide the meaning to the pupil, for he does not think in that order»
(Baynton 1996:121).

Sen sijaan kysymys siitä, missä määrin yksittäisiä viittomia voitaisiin
kehittää ja muunnella oli usein tulistenkin keskustelujen teemana. Keskus-
telujen lopputuloksissa viittomien hienovarainen kehittäminen useimmiten
hyväksyttiin, kunhan se vain tapahtui harmoniassa luonnon kanssa. Käytän-
nössä tämä tarkoitti, että paranneltujen viittomien tuli olla palautettavissa
alkuperäiseen, usein pantomiimiseen muotoonsa. Tämä pyrkimys säilyttää
metaforinen yhteys viittomien ja niiden tarkoitteiden välillä vaikuttaa yhä
hyvin vahvana esimerkiksi Suomen viittomakielisessä yhteisössä. Tästä
syystä mm. alkukirjainviittomiin eli viittomiin, joiden käsimuoto on kirjoi-
tetun kielen kirjainta vastaava sormiaakkonen suhtaudutaan kieliyhteisössä –
ainakin sen vanhemmassa osassa – karsastaen.

Monesti viitotun kielen kehittämisestä puhuttiin romantiikan ajalle
tyypillisellä, luontoon ja ihmisen toimintaan – viljelyyn – liittyvällä termis-
töllä. Tätä termistöä hyödyntäen Baynton on kiteyttänyt viitotun kielen ke-
hittämistä puoltaneet näkemykset kauniiksi vertaukseksi, johon myös tämä
luku on hyvä päättää:

»– – [L]ike the uncut forest or the uncleared field, sign language left in its
natural state was incomplete. Also like them, it could be cultivated and
made fruitful.» (Baynton 1996:116.)

Lopuksi

Tämä artikkeli on ollut rajattu katsaus viittomakielten tutkimuksen esimo-
derniin aikakauteen ja suomalaisen viittomakielen vielä paljolti kirjoitta-
mattomaan historiaan. Olen esitellyt artikkelissa vuonna 1907 alkaneen
pohjoismaisten viittomakielten yhtenäistämiseen tähdänneen suurhankkeen,
sekä tämän hankkeen yhteyksiä 1800- ja 1900-lukujen aatehistoriaan ja eri-
tyisesti Suomen kuurojenopetuksessa 1900-luvun alussa vallinneeseen se-
kasortoon.

Jos yhteispohjoismaisen viittomakielihankkeen kielitieteellinen mer-
kitys halutaan esittää tiivistetysti, voitaneen sanoa, että hanke oli ensimmäi-
siä (ellei ensimmäinen) viitottuun kieleen kohdistettuja järjestelmällisiä
kielenhuoltoyrityksiä maailmassa. Vaikka hankkeessa käytetyt menetelmät
osittain perustuivatkin ajalle omintakeiseen käsitykseen viitotusta kielestä,
sen universaalisuudesta ja ymmärrettävyydestä, voidaan hankkeen tavoitteita
silti verrata tänä päivänä toimivan Viittomakielen lautakunnan tavoitteisiin:
molemmissa on esimerkiksi pyritty »löytämään» viitottu yleiskieli.
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Todettakoon lopuksi, että yhteispohjoismaisen viittomakielihank-
keen taustalla vaikuttanut idea viitotusta maailmankielestä ei ole täysin
kuollut. 1950-luvulla Kuurojen Maailmanliitto WFD (World Federation of
the Deaf) loi Gestunon, kuurojen kansainvälisiin tilaisuuksiin tarkoitetun
keinotekoisen viittomiston. Gestunon keinotekoisuus koitui kuitenkin sen
kohtaloksi: viittomat oli koottu vain neljän maan viittomakielestä – englan-
tilaisesta, italialaisesta, amerikkalaisesta ja venäläisestä – ja tämä teki niiden
ymmärtämisen muiden maiden kuuroille lähes mahdottomaksi. Jatkuva kan-
sainvälistyminen on kuitenkin tehnyt kansainvälisesti ymmärrettävän kom-
munikaation välttämättömäksi. Kuurojen keskuudessa onkin syntynyt oma
erityinen lingua franca, kansainvälinen viittominen (International Sign, IS).
Toisin mitä keinotekoisessa Gestunossa, kansainvälisessä viittomisessa
viittoja hyödyntää toistoja ja parafrastisia ilmauksia. Se viekin huomatta-
vasti kauemmin aikaa artikuloida, kuin viittojan oma viittomakieli. (Allsop
1996.)
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