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Institutet för de inhemska språken 
Språkvårdsavdelningen 
 

SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 49:e mötet 
 
Tid  Måndagen den 11 mars 2013 kl. 10.10–15.45 
Plats  Ljusa huset, Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande: 
medlemmar  Tomas Uusimäki  ordförande 

Ulla-Maija Haapanen 
Janne Kankkonen 
Oscar Lönnholm 
Päivi Mäntylä 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Mikaela Tillander 

sekreterare Karin Hoyer 
   Leena Savolainen 
gäst   Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund rf 
 
Frånvarande:    Mikaela Tillander 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 

 
Ordföranden öppnade mötet kl. 10.10. 

 
§ 2 Mötets beslutförhet 
 

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

Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (20.11.2012) godkändes efter 
några smärre språkliga rättelser och ett innehållstillägg i § 6 (Tecken för ’svensk/a’, 
’rikssvensk/a’, ’finlandssvensk/a’ i det finska teckenspråket och i det finlandssvenska 
teckenspråket).  

 
§ 4 Mötets föredragningslista 
 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
§ 5 Utlåtanden och ställningstaganden – hur går processerna till och vilka resurser har 
språknämnden till sin användning 
  

Nämndmedlemmarna hade aktivt deltagit i (e-post)diskussionerna om utlåtandet till 
Justitieministeriets Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag. 
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Språknämnden ansåg att det är viktigt att delta i debatten om en ny teckenspråkslag, eftersom 
nämnden utgör en kanal för språkbrukarna själva att göra sin röst hörd. Man beslutade att 
följa med processen kring lagdiskussionen och vid behov senare avlägga nya utlåtanden. Av 
nämndens två sekreterare står enbart Leena Savolainen till förfogande för att sammanställa 
utlåtanden, medan Karin Hoyer tidsmässigt endast har möjlighet att förbereda möten och 
fungera som sekreterare under dem.  
 
Man konstaterade att nämndmedlemmarna inte har ett gemensamt skrivet språk. Detta har 
utgjort en utmaning i e-postdiskussionerna kring utlåtandena, eftersom diskussion och texter 
på finska utestänger en del medlemmar. Nämnden beslutade skapa en sluten Facebookgrupp 
för att i framtiden föra diskussionerna med hjälp av videomeddelanden på teckenspråk.  Päivi 
Mäntylä fick ansvaret att grunda gruppen.   
 
Nämndens utlåtande Bedömningspromemoria om behovet av en teckenspråkslag (begäran om 
utlåtande JM 9/58/2012) finns på finska och på svenska på Språkinstitutets hemsida 
(http://www.kotus.fi/index.phtml?s=4659).  

 
§ 6 Språknämndens verksamhetsplan (1.6.2012–31.5.2015) 
 

Nämnden beslutade att fokusera sin verksamhet kring fem olika teman. Den inbördes 
ordningen på dessa teman kan variera, beroende på vilka frågor som dyker upp och är i behov 
av prioritering. Nämnden skall 

 
1) ge rekommendationer om språkbruket både gällande översatta texter och i frågor om 

enskilda tecken. Man vill poängtera att nämndens medlemmar valts in på grund av sitt 
språkliga kunnande och att nämnden därför skall fokusera på att i sina arbetsuppgifter 
effektivt utnyttja denna kompetens i finskt och finlandssvenskt teckenspråk; 

2) färdigställa kriterierna för språklig kvalitetsbedömning som är under arbete; 
3) delta i den språkpolitiska debatten,  t.ex. gällande den eventuella nya 

teckenspråkslagen; 
4) öka kontakten till språkbrukarna genom att mer aktivt informera om nämndens 

verksamhet, t.ex. genom tecknade mötesreferat som är tillgängliga på nätet; 
5) fortsätta att aktivt samarbeta med olika aktörer inom teckenspråksbranschen. 

 
 

§ 7 Kriterier för språklig kvalitetsbedömning – arbetsgruppen presenterar sitt arbete 
 

Juhana Salonen presenterade det arbete om kriterierna om språklig kvalitetsbedömning som 
arbetsgruppen sammanställt hittills. Olika teman som ännu bör tas ställning till kom fram i 
diskussionen: 

• Att sammanställa grundläggande praktisk information om vad man bör beakta då man 
tecknar framför kameran (Päivi Mäntylä och Pia Taalas är ansvarspersoner, och även 
Janne Kankkonen deltar i arbetet.) 

• Hur frigöra betydelserna ur det talade/skrivna språket och hitta det idiomatiska 
uttryckssättet i teckenspråk – översättningen bör vara anpassad till dövkulturen. 

• Vilken form skall det slutliga resultatet ha – skall det handla om instruktioner, kriterier 
eller en beskrivning av en teckenspråkig text av hög kvalitet? 

• Skall kriterierna gälla endast översatta teckenspråkiga texter, eller borde man utgå från 
kriterier för en högklassig originaltext på teckenspråk? 
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  Nämnden beslutade fortsätta diskussionerna om arbetet under nämndens följande möten. 
 
§ 8 Övriga ärenden  
 
Grafisk symbol för teckenspråk 
 

Päivi Mäntylä informerade nämnden om att diskussionen om behovet av en enhetlig symbol 
för teckenspråk har förts både i nordiska sammanhang (Dövas Nordiska Råd) och på 
internationell nivå (inom WFD). Nämnden beslutade följa med hur situationen med en ny 
symbol framskrider. 
 

Information om språknämnden på döva seniorers kulturevenemang 
 

Päivi Mäntylä utreder möjligheten för språknämnden att medverka vid döva seniorers 15:e 
kulturevenemang i Helsingfors 9–11.5.2013 och informera om nämndens verksamhet.  
 

§ 9 Meddelanden 
 

a) Två böcker antecknades till kännedom (se textbilaga 1) 
 

b) Det finlandssvenska teckenspråkets hotade situation har fått stor uppmärksamhet i 
finlandssvensk media – Vasabladet (11.11.2012), Hufvudstadsbladet (25.1.2013) och 
Borgåbladet (24.11.2012 och 2.3.2013). 
 

c) FM Elina Tapio disputerar vid Uleåborgs universitet den 20.3.2013 med avhandlingen A 
nexus analysis of English in the everyday life of FinSL signers: a multimodal view on 
interaction. Opponent är professor Sangeeta Bagga-Gupta från Örebro universitet. 

 
d) Den 23.03.2013 ordnar föreningen Viito ry i Jyväskylä ett heldagsprogram vid namnet ”Den 

akademiska kvarten” med temat att undervisa teckenspråk som främmande språk. 
 

e) Teckenspråkscentret vid universitetet i Jyväskylä tar in nya huvudämnesstuderanden hösten 
2013. Ansökningstiden pågår som bäst. Man hoppas få in ansökningar även av 
finlandssvenska teckenspråkiga. 

 
§ 10 Nästa möte 
 
 Nästa möte hålls 6.5.2013 kl. 10–16 i Ljusa huset. 
 
§ 11 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 15.45. 
 
 
Vid protokollet   Justerat av 
 
Karin Hoyer   Tomas Uusimäki 
Sekreterare    ordförande 
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Textbilaga 1. Språknämnden för finländska teckenspråks - det 49:e mötet / § 9 Meddelanden, punkt 
a) 
 
Två böcker antecknades till kännedom: 
 

o Olthuis, Kivelä & Skutnabb-Kangas. 2013: Revitalising Indigenous Languages – 
How to Recreate a Lost Generation. Multilingual Matters 
 

o Blommaert, Leppänen, Pahta & Räisänen (red.). 2012: Dangerous Multilingualism – 
Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Palgrave Macmillan. Boken 
innehåller artikeln When One of Your Languages is not Recognized as a Language at 
all av Tapio & Takkinen. 

 


