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SPRÅKNÄMNDEN FÖR FINLÄNDSKA TECKENSPRÅK - det 60:e mötet 
 
Tid  torsdagen den 31 mars 2016 kl. 10.10 – 14.50 
Plats Finlands Dövas Förbund rf:s mötesrum A3.44 
 
Närvarande 
medlemmar  Janne Kankkonen  ordförande 

Jarkko Keränen 
Tuija Mustonen 
Taina Petäjäinen 
Juhana Salonen 
Elina Tapio, på distans § 1 - 8 

 
sekreterare  Leena Savolainen 
   Satu Siltaloppi 
 
gäster  Pia Taalas   Finlands Dövas Förbund rf 
 
Frånvarande Robin Hänninen 
    Thomas Sandholm 
 
Protokoll 
 
§ 1 Mötet öppnas 
 

Orförande öppnade mötet kl. 10.10. 
 
§ 2 Mötets beslutsförhet 
 
 Ordförande konstaterade mötets beslutsförenhet.  
 
§ 3 Mötets föredragningslista 
 

Till föredragningslistan tillades två punkter i Meddelanden. I övrigt godkändes föredragningslistan 
utan förändringar. 

 
§ 4 Protokollen från föregående möte justeras 
 

Protokollen från föregående möte (14.12.2015) godkändes efter en rättning i innehållet och ändringen 
av några formuleringar.  

 
§ 5 Person som gör det teckenspråkiga mötesreferatet konstateras 

 
Enligt beslutet i det 58:e mötet är Tuija Mustonen i tur för att teckna det teckenspråkiga mötesreferatet 
som publiceras på Dövas Förbunds nätsida. 

 
§ 6 Gemensam seminarium för språknämnder 
 

Nämnden för finska språket planerar ett seminarium för allmänhet för Finlands 100 års självständighet 
år 2017. Nämnden har diskuterat kring ett möjligt tema, ”språken i det självständiga Finland”, och 
föreslår ett gemensamt seminarium. Det kunde eventuellt vara en del av det officiella Finland 100 -
program (http://suomifinland100.fi/).  
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Beslut 1: Teckenspråksnämnden beslöt att delta i seminarium. Nämnden grundar en arbetsgrupp, som 
ansvarar för planeringen av nämndens presentation.  
 Några plockningar från diskussionen: 
 - Vänskapen mellan Malm och Runeberg 
 - Teckenspråkig översättning om sången Vårt land – eventuellt från video 
 - Dövas museum, Päivi Rainò? 
 - Teckenspråken som en del av den finska kulturen 
  

§ 7 UNESCOs Atlas of the World’s Languages in Danger gällande finskt teckenspråk 
 

Nämnden diskuterade, om det är meningsfullt att söka en klassificering för språket utsatthet enligt 
UNESCOs kriterier för hotade språk för finskt teckenspråk. Sekreteraren tog upp ärendet med Dövas 
Förbund, som anser att språkgemenskapen borde få svara på frågan på något sätt. Som första steg 
kunde saken tas upp i förbundets styrelsemöte.  
 
Nämnden konstaterade, att man först borde ta reda på klassificeringens möjliga påverkan och meddela 
dem till språkgemenskapen, innan beslut över ansökningen görs.  
 
Beslut 2: Nämnden beslöt att bjuda in styrelseordföranden från Dövas Förbund till nämndens 
kommande möte. Sekreterarna samlar ihop ett informationspaket, som språkgemenskapen kan bekanta 
sig med och ge sin åsikt om ansökningen.  

 
§ 8 Treårsplan 
 

Nämndens treårsplan har diskuterats i två föregående möten och de teman som kommit upp hade  
samlats in till en tankekarta (se textbilaga 1: Treårsplan – 2015 – 2018 – Kolmivuotissuunnitelma, som 
bilaga finns en uppdaterad version). 
 
Beslut 3: Nämnden beslöt att främja speciellt det som presenteras som punkter a–c:  
 

a) UNESCOs Atlas of the World’s Languages in Danger gällande finskt teckenspråk. 
b) Nämnden deltar med en presentation i ”Språken i den självständiga Finland” -seminarium, 

som en del av Finland 100 -program.  
c) Öka språkmedvetenhet inom språkgemenskapen, mm. 

• främja användning av Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? 
• skydda språks och språken samt dess användningsmöjligheter  
• följa de språkändringar som sker p.g.a. videosamtal- och –lagringsteknologi 

  
Enligt resurser främjar nämnden också innehållet i punkterna d-k. Ordningen behöver inte följa listan. 

 
d) CEFR (Europeisk ram för inlärning, undervisning och värdering av språk; Common 

European Framwork of Reference) 
• Nordiskt samarbete för att främja användningen (nordisk nätverk för språkvårdare 

för teckenspråken) 
• Samarbete med Jyväskylä universitets Solki, ifall de får finansiering för CEFR-

arbetet för teckenspråk. 
e) Livs – Lev i vårt språk http://livs.humak.fi, nämnden följer med och stöder utbildnings- och 

undersökningsprojekt för finlandssvenskt teckenspråk 2015–2017. 
f) Att ta i beaktan hur döva invandrare lär sig språk. 
g) Användning av korpusar som verktyg i nämnden. 
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h) Främja tillverkning av undervisningsmaterial för våra teckenspråk; material behövs för 

olika åldrar och från nybörjare till modersmålsanvändare.  
i) Främja det att teckenspråkigas egen historia blir en del av grundskolan historieundervisning.  
j) Uppdatering av Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland tillsammans med Dövas 

Förbund.  
k) Grunda en nätsida som samlar in all material om teckenspråk på teckenspråk. 

 
§ 9 Nämnden och sociala medier 
 

Nämnden diskuterade grundandet av en egen Facebook-sida. Ärendet har uppdaterande dykt upp i 
möten under de senaste åren.  
 
Beslut 4: Nämnden beslöt att ingen Facebook-sida grundas, för nämnden har inte tillräckliga resurser 
för att aktivt använda sidan. Nämnden beslöt dock att grunda en egen YouTube-kanal för nämnden. I 
den kanalen kan nämnden publicera de videor som nämndarbetet har åstadkommit med.  

 
§ 10 Övriga ärenden 
  

Justitieministeriet har publicerad en översättning på finskt teckenspråk om Diskrimineringslagen 
(2014/1325) https://www.youtube.com/playlist?list=PLBOD3s07Ie2zccwdmGr0xEuQDhuMZOwyP. 
Sekreterarna tar reda på ifall en översättning på finlandssvenskt teckenspråk planeras. 

 
§ 11 Meddelanden 
 

a) Teckenspråkens dag 12.2.2016, sammandraget på finska på Dövas Förbunds nätsida: 
http://www.kuurojenliitto.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/viittomakielten-seminaarissa-korostettiin-
yhdessa-tehtavaa-edunvalvontaa#.VuAOfebD_VE.  
 

b) Leena Savolainen berättade om TISLR 12 -konferensen, som hållits 4–7.1.2016 i Melbourne, 
Australien http://www.tislr12.org/. Det var 56 föredrag som hållits i konferensen var av en var finsk-
svensk, samt 118 posterpresentationer var av fyra var finska.  
 

c) Rapporten om Utvärdering av inlärningsresultaten i samiska, romani och teckenspråk (åk 7-9) 
publicerades 12.2.2016 i Finlandia-huset. 30 elever utvärderades.  
http://karvi.fi/sv/publication/viittomakielen-oppimistulokset-perusopetuksen-7-9-vuosiluokilla-2015-
2/ 
 

d) Inlärningsuppgifter för RASMUS ry:s KAAMOS-projekt är nu färdiga. Teckenspråken är nämnda 
på flera ställen. Vi ber dem ännu att rätta till namnen av både Språkinstitutet och Språknämnden för 
finländska teckenspråk.  

 
§ 12 Nästa möte 
 

Följande möte hölls 9.6.2016 kl. 10–15. Genast efter mötet framställs ännu en tecknad 
mötessammandrag.  

 
§ 13 Mötet avslutas 
 
  Ordförande avslutade mötet kl. 14.50.  
 
Vid protokollet    Justerat av 
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Satu Siltaloppi    Janne Kankkonen 
sekreterare     ordförande 


