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Håkan Westerholm 
Ordförande 

Finlandssvenska teckenspråkiga r f har år 2010 haft aktiv verksamhet; medlemsprogram och 
projektarbete har i stort sett gått bra. Vårt huvudmål är ökad tillgänglighet genom projekt 
Signwebb, arbete med information, marknadsföring och kontakter för service och 
översättning till teckenspråk. Vi berättar om dövas behov av teckenspråk och service på 
teckenspråk = ” tillgänglighet för döva”.  
 
Media: 
Vi har utvecklat webb-tv ”Teckeneko”med bättre hemsida, bildkvalitet och fler program på 
teckenspråk. ”Teckeneko” har blivit populär bland döva, både i Finland och utlandet, och 
Målet är bra kvalitet, vi är nöjd att ni döva ger bra respons för teckenspråkiga program på 
finlandssvenskt teckenspråk. 
 Vi startade samarbete med Stadi-TV (Yrkeshögskolan Arcadas mediaavdelning) – som är en 
”lokal-tv” i kabeltv och Internet-tv. Vi har provat hur det fungerar med program, 
översättning av lokal- och dövas nyheter till teckenspråk och arbete med TV-tekniken. 
Personal och ekonomi räcker inte för alla idéer och önskemål vi har för program, men vi har 
lärt oss mycket.  Vårt mål är att man i framtiden kan få lokala nyheter på teckenspråk för 
döva i hela Svenskfinland.  
 
Kultur: 
Vi fick beviljat stöd för fortsatt arbete för vår egen finlandssvenska dövas kultur. Med stöd 
för anställning av kulturkoordinator, kan vi genomföra verksamhet för finlandssvenska döva. 
Vi vill att finlandssvenska döva får tillgänglighet till egen kultur, får se och skapa egen 
teckenspråkig kultur.  
 
Finlandssvenskt teckenspråk: 
Vårt modersmål är hotat! Vi behöver konkreta åtgärder för att rädda det finlandssvenska 
teckenspråket! En arbetsgrupp med språkforskare och representant från Finlands dövas 
förbunds teckenspråksavdelning träffades med oss för diskussion om detta. Vi är oroliga för 
tolksituationen i framtiden. Vi vet att det behövs material och lärare i finlandssvenskt 
teckenspråk. Vi är också bekymrade för (svenskspråkiga) döva barns rättigheter till 
teckenspråk och bra kommunikationsmiljö i skola. Vi har sett att döva unga och döva barn 
idag inte får tillräckligt stöd för sin identitet, och grundskolesituationen är så dålig att vi 
tycker döva barn inte får en bra start i livet.  
 Vi vill tacka Finlands Dövas förbund för ett bra arbete med nya ”Språkpolitiskt program för 
teckenspråken i Finland”, som publicerades 2010. Det är ett bra verktyg för vår förening 
intressebevaknings arbete, eftersom det där står klart och tydligt om hinder för döva och 
vad vi behöver för ett bra liv i samhället.  
 
Framtida strategi:  
Steg för steg kan vi förbättra framtiden, men vi behöver 5-årsplan, en strategi med mål att få 
bättre service och teckenspråkig vardagsliv. Det vi nu gör med små resurser är att ge 
information till politiker och andra om döva och vad finlandssvenska döva behöver. Det blir 
lättare att få samarbete, när de förstår oss.  
 
Till sist vill jag tacka er alla medlemmar för ert stöd och deltagande i föreningens olika 
aktiviteter under året. Särskilt tack till de medlemmar som hjälpt aktivt och gett tid och kraft 
till verksamheten. Jag vill också teckna ”tack” till de fonder som gett ekonomiskt stöd till 
föreningens verksamhet, det betyder mycket för oss. 

 
 
  Håkan Westerholm,  Ordförande Finlandssvenska teckenspråkiga r f 
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HISTORIK 
             Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. bildades den 6 april 2002,  
             föreningen registrerades den 6 juni 2002. 
 
 
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF:S ÄNDAMÅL 

 grundar föreningen oregistrerade underavdelningar och klubbar för 
främjandet av medlemmarnas hobby-verksamhet. 

 ordnar föreningen möten 

 tar föreningen initiativ och gör framställningar för för bättrandet av dövas 
ställning inom verksamhetsområdet samt ger den utlåtanden i frågor som 
gäller dövhet 

 främjar föreningen teckenspråkets ställning 

 främjar föreningen dövas kulturella verksamhet och tillgång till det allmänna 
kulturutbudet 

 idkar föreningen utbildnings- och upplysnings-verksamhet genom att ordna 
kurser, rådgivning, föredrag och föreläsningar samt studiecirkel verksamhet 

 idkar föreningen ungdoms- och yngre tonårsverksamhet i samarbete med 
ungdomsklubbarna, också med beaktande av flerhandikappade döva 

 samarbetar föreningen intensivt med skolor, föräldraföreningar och 
församlingar för att åstadkomma förbättringar i frågor som rör barnens 
skolgång 

 idkar föreningen pensionärsverksamhet 

 idkar föreningen idrotts- och motionsverksamhet 

 ordnar föreningen rekreationsverksamhet 

 idkar föreningen informations-, publikations- och förlagsverksamhet 

 strävar föreningen efter att öka dövas och andra teckenspråkigas möjligheter 
till medverkan genom att informera om och förmedla kommunernas och 
samfundens service samt genom att försöka få myndigheterna att beakta 
teckenspråkiga medborgare i tillgången till information och service 

 ordnar föreningen anpassningsträning och tolktjänst 

 deltar föreningen i samarbetet med övriga hörsel- och andra 
handikapporganisationer och myndigheter på kommunal och länsnivå samt 
vidtar föreningen övriga åtgärder, som tjänar dess syften och förbättrar 
teckenspråkigas ställning 

 
 

OM FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA r f 
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VERKSAMHET 

 

SVENSKA ALLMÄNNA TRÄFFAR 
Föreningen arrangerar regelbundet medlemsträffar utöver andra program där döva 
medlemmar deltar (se nedan). Under året har de hållits 8 gånger . Man har haft 
information, diskussioner om aktuella ämnen och socialt samkväm med kaffeservering.  
Medlemsträffar har skett mest på föreningens kansli, Tilkgatan 7 i Helsingfors.  
 

 
Svenska allmänna träff i kansliet, Tilkgatan 7, Helsingfors  

 
 

TECKENSPRÅKSDAGEN 12.2, HELSINGFORS 
Finlandssvenska teckenspråkiga r f och föreningens projekt Signwebb uppmärksammade 
preminär för firande av nationell ”Teckenspråkets dag” med ett litet program i 
träffpunkten ”Luckan” i Helsingfors(Simonsgatan 8). Där föreläste  Philippa Sandholm från 
WFD kontor om FN-konventionen för handikappades mänskliga rättigheter, juridiska 
ombud Ulrika Krook om nya handikapplag ändringar i Finland. Lena Wenman berättade om 
Signwebb projekt och teckenspråk information via internet. På plats var cirka 15 gäster.  
Teckeneko dokumenterade en del av programmet. 
Huvudfesten hölls i Ljusa huset, där cirka 150 personer minglade och fick fin föreläsning 
program. 
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VERKSAMHET 

KULTURSEMINARIUM 19.3, HELSINGFORS 
Kulturkartläggning om finlandssvenska dövas kulturservice och önskemål om kulturarbete 
presenterades för publik på Helsingfors dövas förening av Tiina Hedrén, som arbetat 4 
månader under hösten 2009 med detta. En intresserad publik följde med och ställde frågor, 
cirka 35 personer fanns på plats. Ordförande Håkan Westerholm tackade Tiina Hedrén för ett 
fint arbete och intressant kartläggningsrapport.

 
 
    Publiken följer med då kulturkartläggare Tiina Hedrén berättar om slutrapport 
 

ÅRSMÖTE 20.3, HELSINGFORS 
Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls i Helsingfors dövas förenings lokal med 37 deltagare 
på plats. Det var livliga diskussioner men mest var deltagare nöjd med aktivitet i föreningen.  
Till styrelsemedlemmar valdes Håkan Westerholm (ordförande), Berit Kinnunen (vice 
ordförande), Stig Engblom (sekreterare), Magnus Andersson och Jorma Tarvonen.  

 
  Medlemmar är aktiv på årsmötets diskussioner 

 
MORSDAG FIRANDE 8.5, ESBO 
Föreningen uppmärksammade Mors Dag med en träff och trevligt program i Esbo 
Teckenspråkigas förening, Hagalund. 
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 VERKSAMHET VERKSAMHET 



 

  

FINLANDS DÖVAS FÖRBUNDS KULTURDAGAR 13 -16.5, JYVÄSKYLÄ 
Finlandssvenska teckenspråkiga r f medlemmar deltog i konsttävling med tavlor 
gjorda av barn på familjeveckoslutet 2009. Tavlorna vann andra pris som 
grupptävlande. Från föreningen fanns inte andra deltagare i uppvisningar eller andra 
klasser detta år. 
 
SKOLTRÄFF FÖR FÖRE DETTA DÖVSKOLANS ELEVER 22.5, BORGÅ 
En tradition för dövskolans elever är att ha återträff med jämna mellanrum. Man 
turas om att ordna träff i Sverige och i Finland, då det är så många finlandssvenska 
döva som flyttat och bor kvar i Sverige.  För år 2010 bestämdes att Finlandssvenska 
teckenspråkiga ansvarar för arrangemanget. Tillsammans med finlandssvenska dövas 
förening i Sverige (FTF) ordnades träff i Borgå. Döva från Sverige hämtades vid 
kryssningsbåt med buss. Man besökte kort på föreningens kansli där över 40 personer 
tittade på kontor och studio. I Borgå uppvaktades vid Carl Oscar Malm staty, och 
många gruppfoton togs denna vackra vårdag. Deltagarna hade en trevlig dag med 

diskussioner och många minnen från förr i dövskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elever som har gått dövskolan i Borgå från båda Sverige och Finland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Tiita in flickinternat kök 

 

VERKSAMHET 

NORDISK KULTURFESTIVAL FÖR 
DÖVA 28.6 – 3.7, STOCKHOLM  
Föreningens projekt Signwebb reste 
dit och dokumenterade under 
veckans händelser. Man sände i 
Teckeneko så finlandssvenska döva  i 
Finland kunde se och följa med.  
Finlandssvenska döva syntes i 
kulturfestival bl.a.  Oscar Lönnholm 
som  deltog i konstutställning, 
föreläsning om finlandssvenska 
dövas kultur med Julia Kankkonen 
och Tiina Hedrén.  

7 
Tiina Hedrén och Julia Kankkonen berättade 

om Finlandssvensk kultur och teckenspråk 

GRILLFEST SOMMARTRÄFF 19.6, U.F. TRÄSKBERGA, SIBBO  
Till den traditionella sommarträffen med lekar och grillmat för hela familjen 
kom cirka 30 personer. Man hade trevligt samkväm med utomhus och 
inomhus aktiviteter, bl a boule och kubb. 
 

Alla deltagare är f d elever i  dövskolan i Borgå, nu bosatta i Sverige och Finland 
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FÖRENINGSFESTIVAL 9 – 10.9, HELSINGFORS   
Föreningsfestivalen är allmän finlandssvensk föreningsträff för personer som är aktiva i 
styrelse eller arbetar med föreningar. Man får lära och prova nya saker. Man har också 
ett utomhus program där föreningen presenterar sig och sin verksamhet för allmän 
publik, på torgområdet. Man turas om i Åbo, Vasa och Helsingfors. Föreningen har varit 
nöjd att medlemmar kan delta och lära sig nytt, döva får också bra kontakt med 
hörande finlandssvenska föreningars personer.  
Flera döva medlemmar kom och hjälpte med kaffeförsäljning på Narinkentorget i 
Kampen, Helsingfors. Det var problem att få teckenspråktolk till föreningsfestival, och 
döva fick använda kroppsspråk och skriva lappar med hörande. Vi kunde inte delta i 
föreläsningar då vi inte fick tolk. Men vi var ändå på plats under öppet torg-
programmet.  Döva fick kontakt med hörande då vi bjuder ut kaffe och visade 
teckenspråk. Vi gav informationsbroschyr ”Smått och gott om döva”. Vykort med 
tecken handalfabet var mycket populär.  Ordförande Håkan Westerholm blev 
intervjuad och det kom en stor artikel i många finlandssvenska tidningar, 
finlandssvenska döva fick bra uppmärksamhet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTVECKLINGSDAG FÖR SÖDRA FINLAND, 25,9 I HELSINGFORS 
Dövas Förbund arrangerade föreningars utvecklingsdagar, och plats var i Ljusa Huset  
(representant Berit Kinnunen). Förbundet gav information och vägledning för 
föreningarnas representanter.  
 
 

Undervisning i handalfabetet 

Kaffeförsäljning på Narinken-torget, Helsingfors 

VERKSAMHET 



 

  

SVENSKA TECKENSPRÅKSDAGEN 6.11, ESBO 
Finlandssvenska teckenspråkets fest, ”Svenska teckenspråkdagen” firas närmast 6.11 
som är Svenska språkets dag i Finland. År 2010 samlades vi på Esbo Teckenspråkigas 
förening i Hagalund, Esbo.  Festprogram med tal av Markku Jokinen, ordförande för 
Dövas Världsförbund, en teckenspråkig performance (framställning) av konststuderande 
Oscar Lönnholm om kultur och identitet (”Kan 2 bli 1?”). Traditionell prisutdelning; för 
bästa service till svenska döva 2009 till KCSA (Kyrkans central för det svenska arbetet) 
med översättning av Kyrkohandboken till finlandssvenskt teckenspråk. Borgå stifts 
svenska dövpräst Maria Lindberg och diakonisekreterare Pia Kummel-Myrskog tog emot 
priset. Pris för Årets medlem gick till Berit Kinnunen, för många års aktivt stöd och hjälp 
i styrelse- och föreningsverksamheten.  Ordförande överlämnade en penninggåva till 
WFD (Dövas Världsförbund) som stöd till deras verksamhet. Pengarna är från 
föreningsmedlemmarnas ”julhälsnings-avgift”. Årsmötet beslöt att omvandla detta till 
gåva för lämpligt ändamål.  
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VERKSAMHET 

[Skriv ett citat från dokumentet eller en 

sammanfattande text. Du kan placera 

textrutan var som helst i dokumentet. 

Använd fliken Verktyg för textruta om du 

vill ändra formateringen för textrutan med 

citatet.] 

Årets svenska service 2009, KCSA Maria 

Lindberg och Pia Kummel-Myrskog 

LILLAJUL FEST – FLYTTADES TILL TRETTONDEDAG 2011 
Den traditionella lillajul träffen kunde inte hållas i december som planerat då många 
döva var förhindrade att komma eftersom man hade en ”avskedsfest” för Dövas 
förbunds kursgård Malmåsen samtidigt. Därför flyttades programmet till den 6 
januari istället. 
 

Årets medlem 2009, Berit Kinnunen  

 



 

 

 

 

 

     

INFORMATIONSVERKSAMHET 

 

10 

FINLANDSSVENSKA DÖVAS BLAD 
 
Under året har Finlandssvenska teckenspråkiga rf utgivit totalt 3 
nummer av medlemstidningen med 300 exemplar av tidningen för 
varje nummer.  Tidningen ges ut med finansiellt stöd från 
Konstsamfundet. Den sänds till medlemmar, kontaktpersoner i olika 
finlandssvenska organisationer och till anställda i Finlands Dövas 
Förbund. Den har eget registreringsnummer; Issn 1797-7061. 
Tidningen fick nytt namn efter årsmötets beslut; Finlandssvenska 
Dövas blad.   
Föreningens ordförande och de anställda har sammanställt tidningen 
med hjälp av medlemmar i media-utskottet. 
Ordförande Håkan Westerholm står som ansvarig utgivare samt 
chefredaktör. 
 

TEXT-TV  Finlandssvenska teckenspråkiga rf skriver regelbundet aktuella 
meddelanden på föreningens egen sida i Text-TV(sidan 797) hos 
Rundradion (YLE). 

 

HEMSIDAN   Finlandssvenska teckenspråkiga rf har egen internet hemsida på 
adressen www.dova.fi. Hemsidan har uppdaterats under året. 
 

WEBB-TV   Föreningen har utvecklat  egen webb-tv med nyheter och 
dokumentärer på teckenspråk i webbsidan ”Teckeneko”. Föreningens 
medlemmar och många andra teckenspråkiga har regelbundet och 
gärna följt med information på teckenspråk, på adressen 
www.teckeneko.fi. Information skickas också på Teckenekos egen 
Facebooksida. 

  Under år 2010 har en kontakt med möjlighet till sändning av 
teckenspråkprogram gjorts möjligt till Stadi.TV, och startade på hösten 
med sändning tisdagar kl 19.00 och repris söndagar kl 17.00. Man kan 
se programmet ”TeckenTV” genom kabel-tv i Welhos nät i Nyland, 
samt genom internet på hemsidan.  Man har ännu ingen 
arkiveringsfunktion av programmen, men de är samma som sänds i 
Teckeneko-webbtv. Genom Stadi.TV kan teckenspråksprogram nå ut 
till fler personer.  

 

BROSCHYR ”Smått och gott om döva” – informationsbroschyr på svenska om 
finlandssvenska döva har varit mycket populär att dela ut vid olika 
uppvaktningar och till besökare på vår förenings träffar eller i kansliet.  

VYKORT Ett vykort med handalfabetet på gjordes inför föreningsfestival och var 
mycket populär för hörande att öva bokstavering med.  

 

http://www.teckeneko.fi/


                      

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

PROJEKT 

 

SIGNWEBB PROJEKT 

SignWebb -projektets mål;  Projektets vision är att medverka till att döva kan bli fullt 
delaktiga i samhället genom att skapa förutsättningar för att få information på och 
kommunicera på teckenspråk.  
Projektets arbetsområde är produktion på teckenspråk, att ge information och stöd via 
webben. SignWebb projektet bygger upp en teckenspråkig webbportal, och vid sidan av 
produceras översättning till teckenspråk för kunder från både offentlig och privat sektor.  
Målet är att all offentlig information skall finnas tillgänglig på teckenspråk, och därmed 
dövas diskriminering i samhället minskas. 
 
Ekonomi; Finlandssvenska teckenspråkiga r f fick beviljat till projekt SignWebb RAY-stöd 
140.000€ för år 2010. Övrig finansiering har fåtts genom fondstöd, sammanlagt 12.500€. 
Anställda; Projektanställda under 2010 var 3,5 personer;  projekt koordinator, IT-
koordinator, IT-planerare och under 6 månader även PR/Media-ansvarig.   

Verksamhet; Projektet har sysslat främst med uppsökande kontakter, informations- och 
lobbyingarbete (skapa kundkontakter), och skapa samt sprida information om projektet. Den 
egna webbsidan justerades, och e-postutskick samt annonser har gjorts för marknadsföring. 
Projektet har synts på Kommunmarknaden i Helsingfors och på nationella 
Teckenspråksdagen med information om teckenspråk och tillgänglighet. En Facebooksida 
med projektkoordinator har skapats för att sprida mer information och få kontakter med 
döva (finlandssvenska) användare. Den egna studion på Tilkgatan 7, Helsingfors, har använts 
flitigt med översättningar och programinspelningar till Teckeneko och för kundarbeten.  
Många idéer för teckenspråkig produktion har tagits fram och blivit projektplaner som 
ansökts pengar för, t ex Tecken som stöd och Museiguide på teckenspråk. Myndigheter och 
tvåspråkiga städer har kontaktats samt besökts, men man har inte möjlighet till en snabb 
produktion av teckenspråkmaterial, då beslutsfattande och budget begränsar. Webbtv 
arbete har utvecklats mycket med Teckeneko produktion och även sändningar i kabeltv/ 
webbtv ”Stadi.TV” som började på hösten efter dialog och överenskommelse på våren. 

Utomstående översättare; Vid de produktioner som kräver finskspråkiga döva aktörer har vi 
anlitat utomstående översättare, annars har vår egen personal använts i första hand. Den 
egna publikreferensgruppen har inte specifikt arrangerat möte men med jämna mellanrum 
har förfrågningar om publikreaktioner gjorts, om kvalitet och innehåll i produktionen. 

Ledningsgrupp; Ledningsgruppen för projektet består av döva och ett par hörande från 
organisationer som kan ge bra stöd i projektet (varje person har en personlig suppleant). I 
ledningsgruppen deltar representanter för Finlandssvenska teckenspråkiga r f styrelse (Berit 
Kinnunen, Magnus Andersson), medlemmar (Eva Sahlström, Leila Sanssi), FDUV (Tina 
Romberg, Lisbeth Hemgård), Arcada yrkeshögskola (Johnny Biström, Johan Lund) och från 
SignWebb projektet deltar Lena Wenman och Johan Hedrén. Ledningsgruppen har haft 
möten 5 gånger under år 2010. 

11 



 
         

Projektets Partnergrupp:  Partners till SignWebb-projektet är organisationer som har 
verksamhet med döva eller i Svenskfinland, de här organisationer har uttalat stöd till 
SignWebb projektansökan och deltar i Signwebb partnermöten och utvecklingsgrupper 
för olika ändamål. Här finns t ex Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund, 
Finlands Kommunförbund (svenska avdelningen).  En partnerträff arrangerades till 
lillajul, men fick tyvärr skjutas fram till vår 2011 på grund av för få anmälda. 
Diskussionstemat blir ”Tillgänglighet genom teckenspråk (via internet)”.  

 

 

KULTURPROJEKT 
 
Kulturprojekt genomfördes under fyra månader 2009, med en anställd (Tiina Hedrén.) 
Projektet finansierades med stöd från Undervisningsministeriet för att göra kartläggning 
av finlandssvenska dövas kulturutbud på teckenspråk. Projektresultat och rapport 
presenterades på seminarium i mars 2010 i Helsingfors. Det är viktigt för föreningen att 
ha fakta och underlag för fortsatt arbete för mer kulturverksamhet och stöd för 
finlandssvenska dövas egen kultur. Tiina Hedrén presenterade också en del av sitt arbete 
på Nordiska kulturfestivalen för döva i Stockholm i juli.  

Under året anhölls och uppvaktades hos Kulturfonden och Kulturministeriet för att få 
bidrag för kulturprojekt till föreningen. Ett beslut kom på hösten, att föreningen får 
10.000€ och detta var glädjande. Före jul söktes och anställdes en kulturkoordinator och 
förberedelser gjordes inför projektstart i januari 2011. 

 
 
 
 
ÅLANDSPROJEKT  
 
Ålands teckenspråkiga fick finansiering, från PAF för perioden 1 januari -31 december 
2009. Detta projekt syfte var att hjälpa och stöda vuxna döva på Åland att lära sig om 
datoranvändning och att få anhållan om dator till hemmet samt använda webbkamera/ 
bildtelefon program för kontakt på teckenspråk med andra döva i Finland mm.  Projektet 
hade också som mål att hjälpa döva till egen verksamhet och man ville ha egen förening i 
Åland. Den föreningen registrerades 10.9.2010, med stöd från Finlandssvenska 
teckenspråkiga r f. 

PROJEKT 

12 



 

  
ORGANISATION 

 
STYRELSE 
 
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF:S STYRELSE ÅR 2010  

Håkan Westerholm, Ordförande 
Berit Kinnunen, Vice Ordförande 
Stig Engblom, sekreterare 
Jorma Tarvonen 
Magnus Andersson 
 

Johan Hedrén, utomstående kassör / sekreterare 
 

STYRELSEN HAR HAFT SJU (7) SAMMANTRÄDE UNDER ÅR 2010  

Styrelsen har haft 7 möten, både med fysisk närvaro och genom distans/bildtelefon-
möte. 
 
 

FÖRENINGSTECKNARE 
 Förtroendevalda föreningstecknare har varit Håkan Westerholm, Berit Kinnunen  
 och Stig Engblom. 
 

REVISOR 
 Frej Lobbas, CGR och Jukka Havaste, CGR från Nexia tilintarkastus OY 
 

ADMINISTRATION 
 Antal medlemmar: 215 

 

Föreningens kansli finns på Tilkgatan 7, 00300 Helsingfors. Föreningen har haft 
totalt fyra anställda under året. 

 

 
PROJEKTKOORDINATION 

 Signwebb:   Lena Wenman, Projektkoordinator 
     Johan Hedrén, IT-koordinator 
     Patrick Wiche, IT-Planerare 
   Darren Frazier deltid arbete assistent,  till 31.8 
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ARBETSGRUPPERNA INOM FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. HAR 
TILL SYFTE ATT UNDERLÄTTA STYRELSENS ARBETEN 
 

FINLANDSSVENSKA DÖVAS BLAD - MEDIAUTSKOTT 
Arbetsgruppens medlemmar fungerar som stöd för kansliets praktiska tidningsarbete 
och mediautskottet är ”redaktion” till Finlandssvenska teckenspråkiga rf:s 
medlemstidning.  Finlandssvenska dövas blads arbetsgrupp deltagare: 
 Förtroendevalda: Brita Peura, Eva Sahlström, Oscar Lönnholm,  
 Kanslipersonal; Johan Hedrén, Lena Wenman, Patrick Wiche, Darren Frazier, 
  Ansvarig utgivare Håkan Westerholm 
 

UTFÄRDSUTSKOTT  
Arbetsgruppen fungerar som planeringsgrupp för olika utfärder.  
Utfärdsutskottets arbetsgrupp: 
 Rolf Westerlund, Johan Hedrén, Håkan Westerholm 
 

SENIORUTSKOTT * 
Utskott fungerar för stöd till seniorverksamhet så att finlandssvenska senior har 
lämpliga program i framtiden samt även ha intressebevakning över seniorfrågor. 
Seniorutskott: 
 Åke Engman, Berit Petäjäinen 
 

STADGARUTSKOTT * 
Utskott arbetar för att förnya stadgar så att de passar nuvarande form av verksamhet 
som har ändrats mycket sedan föreningen grundades 2002. Stadgarutskott deltagare 
väljs vid behov av styrelsen. 
 

VALUTSKOTT * 
Utskott arbetar för att förbereda och söka kandidat till val till styrelse och utskott vid 
årsmöte.Utskottets deltagare: 
 Armo Kursi, Åke Engman, Holger Tackman 

 
VIDEOSAGOR * 
Arbetsgruppen förbereder att skapa videosagor.  Man har gjort upp grundmaterial och 
planerat innehåll samt ansökt pengar. Ännu finns ej tillräckligt med finansiella medel 
för att förverkliga sagoinspelning. Videosagors arbetsgrupp väljs vid behov av 
styrelsen. 
 

KULTURUTSKOTT 
Utskottet arbetar för kulturevenemang och kulturbevakning för finlandssvenska döva.  
Utskottsmedlemmar  år 2010: 
 Oscar Lönnholm, Darren Frazier, Patrick Wiche 
 

  *  Utskott har ej haft aktivitet under 2010 
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TACK FÖR SAMARBETE! 

Finlandssvenska teckenspråkiga r f:s styrelse vill rikta ett stort tack till alla som 
under året, gjort insatser för och inom föreningens verksamhet. Många 
medlemmar är duktiga och hjälper kanslipersonal med olika evenemang, med 
kontorsuppgifter och andra saker.  
Det är viktigt att vi stöder varandra och föreningen, men vi har också trevligt 
tillsammans! 
 
Finlandssvenska teckenspråkiga r f vill tacka RAY för stöd som vi har fått till 
projekt Signwebb. Vi vill även tacka de personer som arbetat med föreningens 
olika projekt och avslutat dem under året.  
 
Ett stort tack till det stöd vi fått från Förbundet De Utvecklingsstördas Väl 
(FDUV), Finlands Svenska Handikappförbund och olika beslutsfattare och 
politikerna under året. Vi har förstått att man måste ha många kontakter och 
bra kunskap om varandra för att kunna samarbeta på ett bra sätt. Det är viktigt 
för vår förening att verka utåt och berätta för andra utanför vår egen förening 
om hur det är att vara döv och teckenspråkig. En god hjälp i arbetet med detta 
är det nya språkpolitiska programmet som förklarar mycket bra hur vi döva 
teckenspråkiga behöver få service och stöd på vårt eget modersmål, 
teckenspråk.  För detta vill vi tacka Finlands Dövas Förbund, för samarbete i 
förberedelserna av materialet.  
 
Vi är också glada för att vi får god kontakt med personer inom kultur- och 
undervisningsområdet som förstår våra mål att stöda de finlandssvenska dövas 
eget språk och kultur.  
Vår språkgrupp är en liten minoritetsgrupp, men vi har ändå egna rättigheter 
och en egen identitet som vi kämpar för.  
 
 
TACK TILL FÖLJANDE FONDER: 
 
Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, Konstsamfundet, Stiftelsen 
Emilie och Rudolf Gesellius fond, Torsten och Sirkka Söderholms fond, William 
Thurings Stiftelse, Leo, Mary och Mary-Ann Hackmans stiftelse samt 
Undervisningsministeriet. 
 
Många har på olika sätt bidragit till verksamheten hållits igång och utvecklar nya 
möjligheter. Det är härligt med dessa personer som har vår verksamhet och 
organisation inom sitt hjärta och vill vara med oss! 
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Finlandssvenska teckenspråkiga r . f .  
Ti lkgatan 7 

00300 Helsingfors  
 

E-post:  info@dova.f i  
Hemsida:  www.dova.f i  

 
Tolkpraktikant på kansli - Laura Pietilä 

Ledare på familjeveckoslut i Malmåsen 

Barn leker på familjeveckoslut 

Diskussion med RAY 

Ny i  styrelse - Finland Dövas Förbund 

Diskussion om  Signwebb projektet 

Teckenspråkdag i Riksdagen 


