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Yksi Suomessa käytettävistä kielistä on suomalainen viittomakieli. Nykyään sillä on noin 5 500
äidinkielistä käyttäjää ja lisäksi suuri joukko niitä, jotka osaavat sitä vieraana kielenä. Haluaisitko
sinä olla yksi heistä? Tule mukaan oppimaan suomalaisen viittomakielen alkeet Otetta
suomalaiseen viittomakieleen -kurssilla. Ehkä ihastut siihen ja innostut jopa hakemaan myöhemmin
Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) tulkkikoulutukseen Helsinkiin.

Otetta suomalaiseen viittomakieleen -kurssilla tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen sekä viittomakieliseen kulttuuriin. Tällä kurssilla opit tietämään perusasioita suomalaisesta viittomakielestä,
opit aikamoisen määrän suomalaisen viittomakielen viittomia ja opit tuottamaan suomalaista
viittomakieltä. Muun muassa sormiaakkoset, numeraalit ja lauserakenteiden perusteet tulevat
sinulle tutuiksi. Tulet käyttämään myös erilaisia viittomakielen sanakirjoja ja muuta
verkkomateriaalia, joiden avulla pystyt jatkamaan kielitaidon kehittämistä kurssin jälkeenkin.
Kurssiin kuuluu tunteja verkko-opetuksena sekä itsenäistä verkkotyöskentelyä. Kurssi on osa Tulkki
(AMK) -tutkintoa. Kaikki kurssin hyväksytysti suorittaneet saavat 2 opintopistettä avoimen
ammattikorkeakoulun suorituksena. Suoritus hyväksiluetaan osaksi myöhempiä tulkkiopintoja,
mikäli haet, pääset ja aloitat opintosi Humakissa tulkkauksen tutkinto-opiskelijana.
Otetta suomalaiseen viittomakieleen -kurssin tavoitteet ovat
Opiskelija





tietää visuaalisen ja kehollisen kielen oppimisstrategioita
osaa omaan arkeen liittyvää perusviittomistoa ja fraaseja
selviytyy tutuissa, yksinkertaisissa viittomakielisissä arkikeskusteluissa monikanavaisiin ja
monikielisiin resursseihin turvautuen
osaa käyttää sanakirjoja ja muita viittomakielisiä materiaaleja oppimisen tukena

Oppimisympäristö:
Moodle-pohjainen Hoodle osoitteessa https://moodle.humak.fi/course/view.php?id=3516
Oppimisympäristö avautuu tiistaina 19.4.2022. Hoodleen kirjaudutaan Humakin tietojärjestelmien
käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin.
Testaa tunnusten toiminen ennen varsinaista korkeakouluviikon aloitusta.
Suoritustapa:
Verkko-opetusta on korkeakouluviikon aikana eli maanantaina kello Zoomilla viikolla 17
maanantaina kello 9 – 11.45, tiistaina kello 9 – 10.30, torstaina kello 9 – 10.30 ja perjantaina kello 9

– 10.30 mikäli osallistujia opintojaksolla on vähintään 8 opiskelijaa. Verkko-opetuksen
toteutuksesta kerrotaan ilmoittautumisajan päätyttyä.
Iltapäivät ja keskiviikko ovat itsenäistä opiskelua.
Materiaali ja tarvittavat välineet




Kurssia varten sinulla on oltava käytettävänäsi tietokone.
Kurssin aikana sinun on palautettava kaksi videoitua tehtävää. Käytössäsi on siis oltava kamera
joko tietokoneessa tai puhelimessa. Videon tekeminen tai palauttaminen ei ole ollenkaan
vaikeaa.
Muu materiaali on Hoodle-alustalla ja saatavana verkossa linkkien takana.

Arviointi:
Opintojakso arvioidaan asteikolla Hyväksytty – Täydennettävä.
Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti. Verkkoopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

Kohderyhmä:
Korkeakouluviikossa mukana olevien lukioiden opiskelijat.
Lukiot: Gradia Jyväskylä, Joutsan lukio, Jämsän lukio, Keuruun yhteiskoulun lukio, Kinnulan lukio,
Kuhmoisten lukio, Petäjäveden lukio, Pihtiputaan lukio, Saarijärven lukio, Viitasaaren lukio,
Äänekosken lukio
Lisätietoja:
Lehtori Hanna Putkonen, hanna.putkonen-kankaanpaa@humak.fi
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