
  1 

 

 
 

SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 56:e mötet 
 
Tid  Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 10.10–16.30 
Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande 
medlemmar  Tomas Uusimäki  ordförande 

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

sekreterare Karin Hoyer 
   Leena Savolainen 
 
Frånvarande Oscar Lönnholm 
 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 
 Ordföranden öppnade mötet kl. 10.10. 
 
§ 2 Mötets beslutförhet 
 
 Ordföranden konstaterade att mötet var beslutfört. 
 
§ 3 Protokollen från föregående möte justeras 
 
 Det finska och det svenska protokollet från föregående möte (24.11.2014) godkändes. 
 
§ 4 Val av person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet 
 
 Janne Kankkonen valdes att teckna mötesreferatet för Finlands Dövas Förbunds Webb-tv. 
 
§ 5 Mötets föredragningslista 
 
 Föredragningslistan godkändes utan förändringar. 
 
§ 6 Förkortningar på svenska och finska för namnen på de finländska teckenspråken 
 

Teckenspråksnämnden tog del av den feedback som språkbrukarna hade gett till förslagen om 
förkortningarna för namnen på de finländska teckenspråken (se förslagen i protokollet för 
mötet 6.5.2014, textbilaga_1). I feedbacken fick många av de olika finska förkortningarna 
understöd och språkbrukarna hade goda motiveringar för sina val. Nämnden diskuterade de 
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svenska förkortningarna och kom fram till att förslagen fisv. tsp. och fi. tsp. väl kan användas 
på svenska. På finska kan både förkortningarna skrivna med versaler och med gemener (svk, 
SVK; srvk ja SRVK; vk, VK) användas. Även de längre förkortningarna på svenska och 
finska i förslaget kan användas.  
 
Anvisningar om hur förkortningarna kan användas kommer att finnas på Språkinstitutets och 
Teckenspråkiga bibliotekets hemsidor. Nämnden kommer att informera om förkortningarna 
via Finlands Dövas Förbunds hemsidor och i Dövas Tidskrift. 

 
§ 7 Övriga ärenden 
  
 Tecken i finskt teckenspråk med betydelsen ’turkos’ 
 

Oscar Lönnholm förmedlade en hälsning till mötet från en finsk teckenspråksbrukare som 
hade frågat vilka av de många olika alternativa tecken för ’turkos’ i finskt teckenspråk som 
Teckenspråksnämnden rekommenderar.  
 
Nämnden konstaterade att detta slag av variation är en naturlig del av språket och det därför 
inte finns någon orsak till att styra språket. Vilket tecken som används i vilket sammanhang 
kan ibland vara beroende på den textuella kontexten och ibland på den sociala situationen 
eller det valda språkliga registret. Nämnden önskar att språkbrukarna aktivt skulle 
komplettera SignWiki-sidorna (http://finssl.signwiki.org och  http://finsl.signwiki.org) med 
tecken som ännu inte finns med där. På detta sätt skulle variationen bli synlig och kunde 
utgöra ett underlag för diskussion om teckenspråken och deras variation. 

 
 
§ 8 Meddelanden 
 

a) Nordisk korpusworkshop i Jyväskylä 4–5.12.2014 
 

Nämndmedlemmarna delade med sig av sina upplevelser från den nordiska 
korpusworkshopen som arrangerades 4–5.12.14 i Jyväskylä. Workshopen var en uppföljning 
av seminariet i Köpenhamn 20131. De olika nordiska länderna berättade om situationen i vart 
land. På plats fanns deltagare från Danmark, Sverige och Finland– deltagarna från Norge och 
Island deltog tidvis på distans.  
 
Under den två dagar långa workshopen tog man upp frågor om korpusannotering, behandlade 
vissa teman i mindre grupper (t.ex. sammansatta tecken och tidsuttryck), och diskuterade de 
olika korpusverktygen (ELAN, ordboksdatabaser) som är i användning för teckenspråken i 
Norden. 

 
Deltagarna konstaterade att dessa mindre workshoppar på nordisk nivå är en fungerande 
samarbetsform som kompletterar de internationella korpusworkshopparna. Man skissade upp 
riktlinjer för det framtida nordiska korpussamarbetet och kommer att träffas nästa gång i en 
workshop i Stockholm i mars 2016.  
 

 

                                                
1 https://nordiskateckensprak.wordpress.com/konferenserseminarier/korpusseminarium-2013/ 
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b) Teckenspråksdagens seminarium i Lilla parlamentet i riksdagen den 12 februari 2015 

 
Teckenspråksdagen den 12 februari firades med ett seminarium i riksdagens Lilla parlament. 
På programmet fanns inlägg bland annat om den kommande teckenspråkslagen och om rätt 
till service på det egna språket. Den finlandssvenska teckenspråksnätordboken Suvi 
lanserades, och även preliminära resultat från kartläggningen av finlandssvenska 
teckenspråkigas situation presenterades.  

 
§ 9 Kriterierna för språklig kvalitetsbedömning 
  

Nämndmedlemmarna arbetade under mötet med att spela in de slutliga videofilmerna av 
kriterierna för språklig kvalitetsbedömning både på finlandssvenskt och på finskt teckenspråk.  

 
§ 10 Nästa möte 
 
 Teckenspråksnämndens nästa möte hålls måndagen den 20 april 2015. 
 
§ 11 Mötet avslutas 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 16.30. 
 
 
Vid protokollet       Justerat av 
 
 
Karin Hoyer       Tomas Uusimäki 
sekreterare        ordförande 


