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SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 55:e mötet 
 
Tid  Måndagen den 24 november 2014 kl. 10.20–15.30 
Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande 
medlemmar  Tomas Uusimäki  ordförande 

Ulla-Maija Haapanen 
Janne Kankkonen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Mikaela Tillander 

sekreterare Karin Hoyer 
Leena Savolainen 

gäster  Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund rf 
 
Frånvarande Oscar Lönnholm 

Päivi Mäntylä 
 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 

Ordföranden öppnade mötet kl. 10.20. 
 
 
§ 2 Mötets beslutförhet 
 

Ordföranden konstaterade att mötet var beslutfört. 
 
 
§ 3 Protokollen från föregående möte justeras 
 

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (30.9.2014) godkändes. 
 
 
§ 4 Val av person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet 
 

Taina Petäjäinen valdes att teckna mötesreferatet för Finlands Dövas Förbunds Webb-tv. 
 
 
§ 5 Mötets föredragningslista 
 

Föredragningslistans § 7 Övriga ärenden och § 8 Meddelanden flyttades före § 6 Kriterier för 
språklig kvalitetsbedömning. I övrigt godkändes föredragningslistan. 
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§ 6 Övriga ärenden 
 

a) Utlåtande till betänkandet av arbetsgruppen för beredningen av en teckenspråkslag 
 
Teckenspråksnämnden har givit ett utlåtande till betänkandet av arbetsgruppen för 
beredningen av en teckenspråkslag (43/2014). Se alla givna utlåtandena på sidan: 
http://www.hare.vn.fi/mAsiakirjojenSelailu.asp?h_iId=18998&a_iId=230177 

 
b) Finlandssvensk teckenspråksinstruktörsutbildning 

 
Regeringen har beslutit att för år 2015 bevilja 250 000 e för planering av en finlandssvensk 
teckenspråksinstruktörsutbildning. 

 
 
§ 7 Meddelanden 

 
Juhana Salonen informerade om AFinLA:s (den finländska föreningen för tillämpad 
språkvetenskap) höstsymposium som arrangerades 14–15.11.2014 i Jyväskylä. Se 
https://www.jyu.fi/en/congress/afinla2014. På programmet fanns många föredrag om finskt 
teckenspråk och bland annat en workshop om finskt teckenspråk och dövkultur sett med en 
främmandespråksinlärares ögon. 

 
 
§ 8 Kriterierna för språklig kvalitetsbedömning 
 

Det praktiska arbetet med kriterierna fortsatte under mötet. Nämnden beslutade om tidtabellen 
för genomförande av både de tecknade och de skrivna versionerna. Diskussionerna om 
kriterierna kommer att fortsätta på språknämndens slutna grupp på Facebook. Finlands Dövas 
Förbund rf bidrar med finansiering av översättningen av kriterierna från finska till svenska.  
 

 
§ 9 Nästa möte 
 

Teckenspråksnämndens nästa möte bestäms senare på elektronisk väg. 
 
§ 10 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 15.30. 
 
 
 
Vid protokollet    Justerat av 
 
 
Karin Hoyer    Tomas Uusimäki 
sekreterare     ordförande 
 


