
 

 

Institutet för de inhemska språken 
Språkvårdsavdelningen 
 

SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 50:e mötet 
 
Tid  Måndagen den 6 maj 2013 kl. 10.10–15.50 
Plats kl. 10.10–12.00, Ljusa huset, kabinett 1 (i lunchrestaurangen) 

kl. 12.00–15.50, Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande: 
medlemmar  Tomas Uusimäki  ordförande (kl. 10.10–12.00, § 1 – början av § 5) 

Ulla-Maija Haapanen ordförande (kl. 12.00–15.50, slutet av § 5 – § 9) 
Oscar Lönnholm 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Mikaela Tillander 

sekreterare Karin Hoyer 
gäster Sanna Ala-Sippola Finlands Dövas Förbund rf (spelade in  
     mötesdiskussionerna) 

Florjan Rojba   Albaniens dövförbund 
Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund rf 

 
Frånvarande: Janne Kankkonen 
   Päivi Mäntylä 
   Leena Savolainen (sekreterare) 
 
 
 
 
§ 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 (11.3.2013) godkändes efter 
några smärre rättelser. 

 
§ 4 Mötets föredragningslista 
 

Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
 



§ 5 Kriterier för språklig kvalitetsbedömning – att teckna framför kamera och sammandrag 
från kursen Viittomakielinen viestintä (teckenspråkig kommunikation) 
 

Pia Taalas inledde med att presentera ett sammandrag av faktorer som man bör beakta då man 
tecknar framför kameran. Hon tog upp olika språkliga aspekter, så som t.ex. hur bokstavering 
och användning av utrymmet bäst fungerar på video. Det är också viktigt att den som tecknar 
under inspelningen inte är ensam utan får feedback under inspelningen av en annan person. 
 
Under diskussionerna som följde delade Mikaela Tillander med sig av sina erfarenheter från 
Viittomakielinen viestintä-kursen arrangerad av Dövas Folkhögskola. Det konstaterades att en 
orsak till att sättet att teckna inför kamera skiljer sig från att teckna inför publik är att den som 
tecknar för en kamera inte får direkt feedback om att budskapet når mottagaren. Detta kan 
t.ex. leda till att man använder retoriska frågor i en högre grad då man tecknar framför 
kameran. 
 
Tomas Uusimäki hade som en del av sina studier haft möjlighet att sätta sig in i nämndens 
kriterier för språklig kvalitetsbedömning som sammanställts hittills, och han gav ett referat av 
sina kommentarer till materialet. 
 
Eftersom ingen förde detaljerade anteckningar men hela diskussionen under mötet 
videofilmades finns det nu en inspelning (som delvis kommer att översättas till finska) 
nämnden kan utnyttja för vidare bearbetning av kriterierna.  
 
Nämnden konstaterade att samarbete med olika instanser kunde vara till stor nytta i det 
konkreta arbetet med kriterierna. Samarbetet kunde ta t.ex. följande former: 
 
a) Man kunde föreslå för arrangörerna för Viittomakielinen viestintä-kursen att under 

kommande kurser ta upp teman som i nämndens diskussioner framkommit som relevanta.  
b) Även inom Jyväskylä universitet finns det kurser i teckenspråkig kommunikation, vars 

innehåll det är bra för språknämnden att ha information om.  
c) För att utveckla innovativa idéer om hur videoinspelningen kunde genomföras (t.ex. nya 

kameravinklar) kunde ett samarbete med Finlands Dövas Förbunds kommunikationsenhet 
komma i fråga.  

d) Det föreslogs även ett konkret samarbete med teckenspråksutskottet vid Finlands Dövas 
Förbund – utskottsmedlemmarna kunde ge kommentarer till det sammanställda 
kriteriematerialet. Nämnden utreder möjligheten att arrangera ett gemensamt möte 
tillsammans med utskottet i samband med årets sista nämndmöte. 

 
Man beslutade fortsätta arbetet med kriterierna under höstens två möten. Juhana Salonen 
kommer att skicka nämndmedlemmarna en uppdaterad version av texten. Diskussionen 
fortsätter sedan i nämndens interna Facebook-grupp. En av det saker som bör diskuteras är 
hur helheten ska vara uppbyggd, och vilka delar som ska ingå i texten. Nämnden hoppas 
kunna ha principerna för arbetet klara före utgången av året.  

 
§ 6 Övriga ärenden 

 
a) Oscar Lönnholm tog upp exempel på brister och inkonsekvens i FPAs tolkningstjänst 

han har stött på när det gäller tolkning mellan olika teckenspråk. Nämnden diskuterade 
FPAs konkurrensutsättning och den pågående upphandlingen av tolkningstjänster och 
beslutade att delta i diskussionen genom att skicka in en videokommentar. I inlägget vill 



man kommentera FPAs ojämlika förfarande gällande rätten till tolkning på 
internationella  tecken (IS) och riskerna med att koncentrera förmedlingen av 
tolkningstjänster till endast ett ställe i Finland. Juhana Salonen och Oscar Lönnholm 
ansvarar för att sammanställa kommentaren på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. 
FPAs deadline för frågor och kommentarer om upphandlingen av tolkningstjänster är 
satt till den 20 maj 2013. 

 
b) Den humanistiska yrkeshögskolan Humak är under omstrukturering – detta kommer 

möjligen också att påverka innehållet i läroplanerna, och kan eventuellt ha oroande 
följder för teckenspråkstolkutbildningen. Eftersom nämnden inte hade tillräcklig 
information om situationen och planerna för framtiden beslutade man ta reda på 
konkreta fakta och återkomma till ärendet under nästa möte.  

 
c) Man beslutade att under nästa möte följa upp och fortsätta diskussionen om en enhetlig 

grafisk symbol för teckenspråk som kunde användas på webbsidor för att symbolisera 
information på teckenspråk.  

 
d) Nämnden kom överens att Mikaela Tillander tecknar sammandraget av detta möte för 

Finlands Dövas Förbunds teckenspråkiga webb-tv. 
 
§ 7 Meddelanden 
 

a) Ulla-Maija Haapanen hade deltagit i konferensen PRO-SIGNS CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment) 
for Signed Languages in Higher Education 13–14.4. 2013 och i workshopen “Signed 
languages for professional purposes” (PRO-SIGN) 15–17.4.2013 i Graz i Österrike. 

 
b) Juhana Salonen informerade om hur evenemanget Viito!-päivä hade utlöpt i Jyväskylä 

den 23 mars 2013. Föreningen Viito! ry stod för arrangemanget av ett heldagsprogram 
med namnet Den akademiska kvarten som hade undervisning i teckenspråk som 
främmande språk som tema. 

 
c) Juhana Salonen berättade att han har ansvaret för att skriva två artiklar som kommer att 

publiceras i Dövas Tidskrift.  Den ena handlar om processen med en eventuell ny 
teckenspråkslag, och han kommer bl.a. att intervjua Johanna Suurpää, som är direktör för 
enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid Justitieministeriet. Den 
andra artikeln kommer att handla om Teckenspråksnämnden och Juhana Salonen kommer 
att rådgöra med nämndens medlemmar om innehållet närmare efter sommaren.  

 
d) Karin Hoyer informerade om att hennes artikel Language Vitalization through Language 

Documentation and Description in the Kosovar Sign Language Community är publicerad 
som en e-bok och är fritt tillgängligt på nätet på adressen 
http://www.oapen.org/search?identifier=442947 

 
e) Oscar Lönnholm berättade att Svenska kulturfonden beviljat 20 000 € för en 

kartläggning av situationen för det finlandssvenska teckenspråket. Ursprungligen ansökte 
Finlandssvenska teckenspråkiga rf om 150 000 € för att starta ett revitaliseringsprojekt 
som skulle innefatta olika aktiviteter (förutom kartläggningen), men de beviljade medlen 
kommer nu att användas endast för att kartlägga språkets vitalitet. 

 



§ 8 Nästa möte 
 

En möjlig tidpunkt för nästa möte kunde vara under dövas internationella vecka (vecka 39). 
Man beslutade att diskutera fram ett lämpligt datum för höstens följande möte på elektronisk 
väg (via Doodle).  

 
§ 9 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 15.50. 
 
 

Vid protokollet   Justerat av 
 

Karin Hoyer   Tomas Uusimäki    Ulla-Maija Haapanen 
sekreterare    ordförande    vice ordförande 

 


