
Finlandssvenska teckenspråkiga rf

Verksamhetsberättelse 2017





Verksamhetsåret 2017 kunde föreningen 
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. fira sina 15 
år med ett större evenemang i samband med 
Svenska Teckenspråksdagen, i Tammerfors. För 
mig är detta år det första i positionen som för-
eningens ordförande, en ny roll för mig. Jag har 
sett ett positivt resultat av arbete i föreningen 
för medlemmarna under året. Detta är tack 
vare fina insatser detta år, av styrelsen och av 
vår personal, Magdalena Kintopf-Huuhka - för-
eningens verksamhetsledare sedan 20.3.2017. 

Styrelsen har följt upp verksamhetsplanen 
och samlats till möten nästan varje månad 
under året. Jubileumsfesten var ett stort och 
viktigt evenemang och hela styrelsen deltog 
aktivt i förberedelserna, också med jubileums-
tidningen som blev en slags ”minnes-tidskrift”.  
Styrelsen samarbetade om bland annat att 
sprida hälsningar och meddelanden om med-
lemsträffar med video på Teckeneko och på 
Facebook. Intressebevakning och represen-
tation vid olika händelser och seminarier har 
gjorts mer aktivt genom anställda verksam-
hetsledaren och det är viktigt stöd för styrelsen.  
VI har också under 2017 ökat vårt samarbete 
med svenska intressebevakning- och koordi-

nator i Dövas Förbund, Annika Aalto. Det är en 
bra och rätt riktning för vårt samarbete efter-
som föreningen inte kan hålla riksomfattande 
bevakning men gärna utvecklar mer konkret 
medlemsverksamhet för teckenspråkiga fin-
landssvenskar. 

Samarbetet med LIVS-projektet har varit 
mycket givande och positivt för vår fören-
ing. Rent konkret syntes det finlandssvenska 
teckenspråket på många sätt under år 2017 
genom detta projekt, som i sig innebär att 
vi fått utbildade teckenspråksinstruktörer. 
Slutseminariet hölls i september där elev-
erna presenterade olika insatser för forskning, 
översättning och information om och med 
finlandssvenskt teckenspråk. En del arbete 
gjordes ännu under årets sista månader, med 
produktion av teckenspråkigt material till det 
finlandssvenska SignWiki-sidorna. Det var en 
mycket konkret och positiv insats!  HUMAK 
yrkeshögskolan och projektgruppen har pla-
nerat och anhållit om stöd för en tolkutbild-
ning i finlandssvenskt teckenspråk. I början av 
2018 har detta beviljats understöd - och det 
är en länge efterlängtad utbildning, då det är 
en skriande brist på teckenspråkstolkar som 

Ordförandes 
hälsning



behärskar det finlandssvenska teckenspråket. 
Det bådar gott för framtiden!

Tilkgatan 7 är adressen till föreningens 
lokal och kontor i Helsingfors. Det är också 
adressen för teatergruppen Osk. Ursa Minor. 
De ville ”flytta in” och dela kontor efter att vi 
fått ett bra samarbete under år 2016. Ursa 
Minor arrangerar vissa händelser som riktar 
sig till finlandssvenska teckenspråkiga och vi 
har även beställt av dem olika uppträdanden 
eller program, som på julfesten 2017. Medi-
aföretaget Moxio Ab hyr en del av utrymmet 
i Tilkgatan 7. Det är positivt att dela lokal och 
även anställda får stöd och social samvaro 
med varandra även om alla inte är på plats 
samtidigt varje dag. 

Våra understöd ska användas och följas upp. 
Ett STEA-verksamhetsbidrag ger också ansvar 
för att genomföra de mål som vi har uppställt. 
STEA pengar har syfte att ge speciellt stöd för 
de äldre medlemmarna och sprida information 
om det finlandssvenska teckenspråket.  Vi vet 
att ett långsiktigt och envist arbete ger lön för 
mödan. Det är viktigt att fortsätta informera 
om våra behov och rätten till att få service på 
vårt språk. Uppföljning av hur verksamhet för 
äldre finlandssvenska döva och av information 
på teckenspråk kommer göras mer noggrant, 
för att visa STEA hur vi lyckas med arbetet. 

Intressebevakning för teckenspråkiga 
behövs. Det är en oro kring förändringar i 
hälso- och social service och hur minoriteter 
kommer få information om dem, och också 
om påverkan för teckenspråkiga servicen i 
landskap och regioner. Föreningens verksam-
hetsledare och styrelse bevakar dessa, men 
också ni medlemmar behöver veta mer om 
det som påverkar er vardag. Styrelsen hoppas 
att ni medlemmar följer med aktuella infor-
mationen från förbundet och från föreningen 
om kommande landskapsval och om era rät-
tigheter som teckenspråkiga!

Finlandssvenskt teckenspråk har en framtid 
– tillsammans med er medlemmar!  

Lena Wenman
Ordförande, Finlandssvenska teckenspråkiga rf



HISTORIK
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. bildades 

den 6 april 2002, föreningen registrerades den 
6 juni 2002.

FINLANDSSVENSKA TECKEN-
SPRÅKIGA RF: S SYFTE OCH 
VERKSAMHETSFORMER

Föreningens syfte är att fungera som intres-
seorganisation för verksamhetsområdets döva 
och som producent och arrangör av tjänster, 
att få döva att med gemensamma krafter 
verka för levnadsvillkor som är jämlika med 
övriga medborgares, och att försöka främja 
samverkan med sådana organisationer och 
myndigheter och olika institutioner som har 
samma målsättningar som föreningen.

Om föreningen 
Finlandssvenska
teckenspråkiga rf

Föreningen fullföljer sitt 
syfte genom att
1. grunda oregistrerade underavdel-

ningar och klubbar för att utveckla 
och stödja sina medlemmars hobby-
verksamhet,

2. anordna möten,
3. utarbeta framställningar och förslag 

för att förbättra dövas ställning inom 
verksamhetsområdet och avge utlå-
tanden i frågor som gäller dövhet,

4. främja teckenspråkets ställning,
5. utveckla dövas kulturella verksam-

het och främja tillgången till offent-
liga kulturtjänster,

6. bedriva utbildnings- och upplys-
ningsverksamhet genom kurser, råd-
givning, föredrag och föreläsningar 
samt studiecirkelverksamhet,

7. bedriva verksamhet för ungdomar 
och barn i skolåldern i samarbete 
med ungdomsklubbar med hänsyn 
även till flerhandikappade döva,

8. bedriva seniorverksamhet,
9. bedriva idrotts- och motionsverk-

samhet,
10. ordna rekreationsverksamhet,
11. bedriva informations-, publikations- 

och förlagsverksamhet,
12. sträva efter att öka dövas möjlig-

heter att engagera sig genom att 
informera om tjänster som kommu-
ner och sammanslutningar erbjuder 
och genom att förmedla dem, samt 
genom att försöka få myndigheterna 
att beakta döva medborgare i till-
gången till information och service,

13. ordna anpassningsträningsverksam-
het och tolktjänster,

14. delta i lokalt och regionalt samar-
bete med andra organisationer och 
myndigheter,

15. samt vidta andra åtgärder som tjä-
nar föreningens syften och förbättrar 
dövas ställning.



Föreningen arrangerar regelbundet med-
lemsträffar utöver andra program där döva 
medlemmar deltar (se nedan). År 2017 hölls 
sammanlagt 12 medlemsträffar och övriga 
evenemang. Medlemsträffarna har haft oli-
ka teman med föreläsare och diskussioner, 
information om aktuella ämnen och socialt 
samkväm med kaffeservering.  Medlems-
träffarna har under året hållits på förening-
ens kansli, Tilkgatan 7 i Helsingfors. Speciella 
evenemang har hållits på Marthaföreningen 
i Helsingfors, kafé i Vasa, och på festlokal i 
en restaurang i Tammerfors.

Medlemsträff 14.1.2017
Tema: Livs projektet med dess deltagare 

deltog i medlemsträffen. Information om pro-
jektet samt olika gruppintervjuer gjordes med 
deltagarna under kaffestund och samkväm. 
33 personer närvarade.

Medlemsträff 18.2.2017 
Tema C.O. Malm.  Information gavs om 

kommande årsmöte.  9 personer närvarade. 

Årsmöte 17.3.2017
Föreningens stadgeenliga årsmöte hölls i 

Helsingfors marthaförenings lokal på Simons-
gatan 12 i Helsingfors. 23 röstberättigade 
medlemmar och 2 gäster närvarade.

Medlemsträff 22.4.2017 
Extra årsmöte och medlemsträff i förening-

ens lokal på Tilkgatan 7. 17 personer närvarade.
Efter extra årsmöte hölls program med 

information av föreningens representanter/
deltagare från Dövas Förbunds diskussionsda-
gar i Tammerfors, och från Nordiska ungdoms-
seminarium för döva i Helsingfors.

Medlemsträff 20.5.2017
Barnbok på finlandssvenskt teckenspråk, 

”Lilla Otto”, presenterades av författaren Oscar 
Lönnholm på öppet tillfälle i Lilla Luckan i 
Forum, Helsingfors. Där blev också pyssel och 
saft/frukt servering. Oscar blev också inter-
vjuad av YLE Teckenspråkiga nyheterna.    16 
personer närvarade.

Medlemsträff/Utfärd till 
Sveaborg 18.6. 2017

Utflykt för medlemmar. Guidad /tol-
kad rundvandring i historiska området på 
Sveaborg. Picknick efteråt med liten informa-
tion av föreningens representant från Finlands 
Dövas Förbunds förbundsdag 17.6. 

Medlemsträff/Utfärd 
19.8.2017 

Lottamuseet besök och guide berättade om 
lottarörelsen. Efteråt kaffe och saft med bulle 
på kafé för deltagarna. 20 personer deltog.

Verksamhet 2017





Konstens natt – öppet hus 
och återinvigning av renove-
rad föreningslokal,  24.8.2017

Samarbete med Osk Ursa Minor, öppet hus 
på Tilkgatan 7 i samband med Konstens natt i 
Helsingfors. Sagoläsning på teckenspråk, pys-
sel och umgänge. 29 personer besökte öppet 
hus.

Medlemsträff 16.9.2017
Dövas internationella vecka firades. Världs-

förbundet för döva (WFD) ordförande Colin 
Allen besökte föreningen och berättade om 
WFD och dess verksamhet. 27 personer närva-
rade.

Började med direktsändning via Teckenekos 
webbsida och hade nästan 100 besökare/tit-
tare.

Medlemsträff 21.10.2017
Finlands dövas förbundsdirektör för avdel-

ningen stöd av kundens verksamhetförmågor, 
Helena Torboli, besökte föreningen och berät-
tade om verksamheten. Om regionpersona-
lens uppgifter och annan relevant information. 
16 personer närvarade.

Svenska teckenspråksdagen 
18.11.2017

Festen hölls på restaurang Laterna i Tam-
merfors centrum. 48 personer deltog, både 
gamla och unga finlandssvenska teckensprå-
kiga och finska gäster. Föreningens 15 åriga 
historia och dess bakgrund presenterades på 
olika sätt. Jubileumstidning med glimtar ur 
historien delades ut till deltagarna. Festmenyn 
var uppskattad och deltagarna nöjda då de 
reste hem igen. 

Som tradition håller föreningen Finlands-
svenska teckenspråkiga r.f. prisutdelning vid 
Svenska teckenspråksdagen. Årets medlem 
och Årets svenska service är dessa priser. Årets 
medlem blev Brita Peura. Brita har deltagit i 
styrelseuppdrag, frivilligt hjälpt med olika akti-
viteter i föreningen. Hon har ställt upp bland 
annat för representation och aktivt arbetat för 
finlandssvenskt teckenspråk bland annat inom 

teckenspråkiga kulturaktiviteter. 
Årets svenska service blev Handlaget r.f. och 

Hannele Rabb för det arbete de gör med hem-
sida och material i bild och video där de sprida 
kunskap om och i finlandssvenskt teckenspråk/ 
tecken som stöd. Hannele Rabb har represen-



terat och arbetat för teckenspråk också inom 
organisationer som DHBS, Döva och hörselska-
dade barns stödförening, och ordnat tecken-
språkskurser i olika sammanhang.

Teckenspråksdagen avslutades med 
gemensam sång ”Modersmålets sång” och 
kaffe med fylld kaka. En extra sång med Vårt 
Land på finlandssvenskt teckenspråk spelades 
in med festdeltagarna och publicerades i sam-
band med Finlands Dövas Förbunds kampanj 
för Finland 100 år-på teckenspråk. 

Lilla julfest  9.12.2017
Lilla julfest hölls i Helsingfors Marthafören-

ings lokal på Simonsgatan 12.  39 personer 
deltog på lilla julfesten.

Fyra tolkstuderanden hjälpte till att duka 
och servera med julmaten, det var mycket fin 
hjälp. De yngre festdeltagare fick vara med 
och baka pepparkakor och lussebullar i köket, 
därefter fick man julgröt och smörgås. Jullekar 
för stora och små hölls av Noora Karjalainen 
från Ursa Minor teatergrupp.  Jullotteri och en 
frågesport ordnades också. Julgubben som 
kunde teckenspråk, kom och delade ut jul-
klappar, speciellt barnen blev glada!  



I början av år 2017 fick vi besked om att STEA 
(f.d. RAY) godkände föreningens AK-ansökan 
som är ett särskilt verksamhetsinriktat bidrag. 
Detta innebär att föreningen nu för första 
gången kunde anställa en verksamhetsledare 
på heltid. STEA finansierade verksamheten är 
fokuserad på ett avgränsat område av fören-
ingens hela verksamhet.  

Verksamhetsledarens uppgift är att ordna 
lågtröskel verksamhet för medlemmar som är 
+50, att se till så även de medlemmar som inte 
alltid själva har möjlighet att komma på plats/
har svårt att delta också ska kunna få ta del 
av verksamheten. Verksamhetsledarens upp-
drag är också delvis administrativt och infor-
mationsproduktivt, för att också fungera som 
stöd till föreningens styrelse. Under marsmå-
nad 2017 valdes Magdalena Kintopf-Huuhka 
av de ansökande personer. Magdalena fick 
därför avsluta sitt uppdrag som ordförande i 

styrelsen. 
Magdalena Kintopf-Huuhka berättar här 

kort om sitt första år i arbetet: 
”De första månaderna var fokus främst på 

att se över hur verksamheten ska läggas upp, 
vilka delar jag skulle ta ansvar för och vilka 
delar som styrelsen skulle ta ansvar för. Sam-
tidigt påbörjade vi renovering av lokalen på 
Tilkgatan 7 med ny färg på väggarna och nytt 
golv, så 2017 var verkligen ”nyheternas” år då 
det skedde mycket nytt. 

Jag besökte Vasa två gånger under året 
för att träffa teckenspråkiga finlandssvenskar 
som bor i Vasa med omnejd och informera lite 
om mitt arbete, senare kom även Annika Aalto 
med mig. Annika arbetar på Finlands dövas 
förbund. Vårt mål är att samarbeta så att 
information på svenska kommer till alla. 

Under detta första året var det mycket 
fokus på att bygga upp nya samarbeten för 

STEA – riktad 
verksamhet för 
äldre finlands-
svenska döva



FINLANDSSVENSKA DÖVAS 
BLAD

Under året har Finlandssvenska teckensprå-
kiga rf utgivit 3 nummer, i 170 ex. Tidningen ges 
ut med finansiellt stöd från Konstsamfundet. 
Den sänds till medlemmar, kontaktpersoner 
i olika finlandssvenska organisationer och till 
anställda i Finlands Dövas Förbund.

Föreningens ordförande och medlemmar i 
media utskottet sammanställer tidningen.

Ordförande Lena Wenman står som ansva-
rig utgivare samt chefredaktör tillsammans 
med verksamhetsledare Magdalena Kin-
topf-Huuhka.

TEXT-TV  
Finlandssvenska teckenspråkiga rf skriver in 

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. 
Där publiceras både nyheter från egna för-
eningens händelser och från Finlands Dövas 
Förbund. 

WEBB-TV   
Föreningen har en webb-tv där det finns 

nyheter och andra aktuella ämnen på fin-
landssvenskt teckenspråk. Både föreningens 

Information-
sverksamhet

en speciell målgrupp verksamhet, planera för 
kommande aktiviteter -  vilket ledde till mycket 
pappersarbete också. Det blir inte så mycket 
synligt arbete utåt i början men kommer sedan 
mer konkret arbete under kommande år. 

Precis som ordförande Lena Wenman har 
skrivit i sin inledning vi började med direkt-
sändningar från medlemsträffar. Detta är ett 
sätt att nå alla medlemmar genom internet - 
och vi tänker förstås också på även andra som 
är intresserade ska få del av medlemsträffarna 
då de flesta sker i södra Finland. Jag har delvis 
ansvar för medlemsträffarna tillsammans med 
styrelsen, att planera olika teman och försöka 
få in nyttig information. Jag har även under 
året följt med vad som sker med SOTE, land-
skap- och vårdreformen så att jag kan också 
lättare berätta för er medlemmar. 

Intressebevakning för finlandssvenska döva 
och äldres service hör också till mitt arbete. Det 
har varit ett aktivt år 2017 då FPA genomförde 
sin upphandling av tolkservicen som skapade 
mycket oro och frågetecken för oss. Flera av 
upphandlingens kriterier och ändringar pas-
sade inte för svenskspråkiga tolkanvändare. 
Det tog mycket tid att skriva till dem, ta del 
av möten och information som var mest på 
finska tyvärr. Här har vi haft ett bra samarbete 
och utbyte med intressebevakningen och 
Annika Aalto hos Finlands Dövas Förbund. För 
mig känns det tryggt att ha detta samarbete 
- för jag vill kunna också fokusera på förening-
ens kärnverksamhet och inte behöva ensam 
sitta läsa och skriva till olika tjänstemän som 
genomför ändringar i olika samhällsservice 
och lagar som påverkar teckenspråkiga. 

Jag ser fram emot år 2018, med bättre 
samarbete och samordning inom föreningens 
verksamhet och att få träffa fler av er med-
lemmar i hela Finland! ”



Styrelsens medlemmar har representerat 
vid olika samarbetsmöten, kurser, semina-
rium och uppvaktningar. 

Finlands dövas förbunds dis-
kussionsdagar, Tammerfors 
4.3.2017

Brita Peura och Robin Hänninen represente-
rade föreningen vid Finlands Dövas

Förbunds årliga diskussionsdagar. Kom-
mande föreningspolitiska programmet och 
språkpolitiska programmets togs upp, likaså 
förberedelser till förbundsmötet.

Teckenspråkens dag med se-
minarium i Nationalmuseum, 
Helsingfors12.2.2017

Finlands dövas förbund arrangerade i 
samarbete med Riksdagens nätverk för teck-
enspråken ett seminarium. Där togs upp om 
Social och Hälsoreformens betydelse för döva 
och om teckenspråkets användning i olika 
samhällsområden. Janne Kankkonen berät-
tade om det finlandssvenska teckenspråket 
och programutbildningen till LIVS-instruktörer. 
Årets teckenspråkspris gick till YLE som har 
uppmuntrat till fler teckenspråkiga produk-
tioner, och genomfört samarbete med Dövas 
förbund. Lena Wenman var på plats i semina-
riet och hon höll även en guidad tur i National-
museets ordinarie utställning på teckenspråk 
efter seminariet.

Representationer

medlemmar och andra kan följa informa-
tionen på adressen www.teckeneko.fi. Infor-
mation skickas också på Teckenekos egen 
Facebooksida.

   

BROSCHYR 
Smått och gott om döva” – informations-

broschyr på svenska om finlandssvenska döva 
planeras en uppdatering. En mindre text om 
föreningen och dess aktivitet har gjorts för 
utdelning vid PI! -mässan i slutet av oktober 
2017.

VYKORT 
Vykort med handalfabetet delades ut på 

olika platser där föreningen deltagit i arrange-
mang och även i samarbete med andra. 



Finlands Dövas Förbunds 
förbundsmöte i Helsingfors, 
17.6.2017

Representant från föreningen var Brita 
Peura och Robin Hänninen. Lena Wenman och 
Magdalena Kintopf-Huuhka var på plats och 
följde med information och förhandlingarna. 

Instruktörsutbildning Livs – 
styrgruppsmöten

Styrgrupp med samarbetspartners: Fin-
landssvenska teckenspråkiga r.f., HUMAK, 
Finlands dövas förbund och Helsingfors univer-
sitet som ska fungera som stöd till projektet, 
Magdalena Kintopf-Huuhka representerade 
föreningen. Styrgruppen hade 3 (tre) möten 
under 2017. 

Samarbetsgruppen för teck-
enspråksfrågor, 9.5.2017

Diskussionstema var FPA och tolkservice, 
kommande SOTE reform, Magdalena Kin-
topf-Huuhka representerade föreningen.

Seminarium på 
människorättscenter i Lilla 
parlamentet 22.5.2017

Lena Wenman och Magdalena Kin-
topf-Huuhka deltog på seminariet, halvdag.

Intressentnätverksgruppens 
möte 1.6.2017

Samarbetsgrupp för svenskspråkiga funk-
tionshindersorganisationer och föreningar, 
Magdalena Kintopf-Huuhka deltog. 

16th International Conferen-
ce on Minority Languages , 
Närpes 30.8.2017

Fil.mag Maria Andersson – Koski och Mag-
dalena Kintopf-Huuhka föreläste under kon-
ferensen om finlandssvenskt teckenspråk, 
revitaliseringsprocessen och projektet Livs. 
Deltagarna kom från hela världen som jobbar 

inom olika språkfrågor eller forskar inom språk-
frågor. Arbetet med teckenspråksinstruktör 
utbildningen (LIVS) väckte positiv uppmärk-
samhet på konferensen. 

Samrådet för språkärenden 
3.10.2017

Samarbetsgrupp hos justitieministeriet med 
fokus på minoritetsspråken i Finland, Magda-
lena Kintopf-Huuhka representerade föreningen. 

FPA kundinformationstillfälle 
4.10.2017

Magdalena Kintopf-Huuhka deltog på 
informationstillfället om nya tolkservicen.

Riksdagens nätverksgrupp 
för teckenspråken 17.10.2017

Informationsgrupp hos riksdagen, besök av 
FPA generaldirektör Elli Aaltonen. Lena Wen-
man och Magdalena Kintopf-Huuhka repre-
senterade föreningen. 

Pi! Mässa i Malmitalo 
28.10.2017

Pi! Mässa för företag och föreningar, som 
arrangerades av teckenspråksorganisationer 
hade både utställningsområde, uppträdande, 
föredrag och paneldebatt om kulturtjänster 
på teckenspråk. Finlandssvenska teckensprå-
kiga r.f. hade ett bord med informationsmate-
rial i mässan.

De som deltog från föreningens sida var 
Lena Wenman, Elin Westerlund, Maja Anders-
son, Robin Hänninen och Magdalena Kin-
topf-Huuhka.

Seminarium om Finland 100 
år och rättsstaten, Helsing-
fors 31.10.2017

Högnivåsseminarium som ordnades i Finlan-
diahuset av Människorättscentret och Justitie-
ministeriets språkavdelning. Detta seminarium 
tog upp olika teman som språk och kulturrät-
tigheter inom EU, med mer fokus på Finlands 
minoritetsspråk. Bland andra Liisa Kauppinen 



Möte riksdagens utbildnings-
minister 21.11.2017 

Träff med utbildningsministern Sanni 
Grahn-Laaksonen och tjänstemän från minis-
terium tillsammans med HUMAK representa-
tion för att diskutera om tolkutbildning och 
språkvård. Magdalena Kintopf-Huuhka deltog 
från föreningen.

Riksdagens nätverksgrupp 
för teckenspråken 22.11.2017

Tema om utbildning för barn i skolåldern 
med gäster från Utbildningsstyrelsen. Lena 
Wenman och Magdalena Kintopf-Huuhka 
deltog. 

deltog i paneldebatt och hade även ett kort 
inlägg om teckenspråken. Lena Wenman och 
Magdalena Kintopf-Huuhka deltog. 

Temadag funktionshinder- 
SAMS 8.11.2017

Föreläsningar och diskussion om hur funk-
tionshinderspolitiken har förändrats genom 
åren, Magdalena Kintopf-Huuhka deltog. 

Vasa Dövas Förening 120 års 
jubileum, Vasa 11.11.2017

Robin Hänninen och Maja Andersson repre-
senterade föreningen på Vasa Dövas Förening 
120 års jubileum 



Valmöte i Vammaisforuumi, 
interimistiskt handikappråd i 
Nyland, Helsingfors 27.11.2017

Magdalena Kintopf-Huuhka represente-
rade föreningen tillsammans med kandidat 
Lena Wenman till nya handikapprådet/
funktionshindersråd. Lena Wenman fick plats 
i detta tillfälliga handikappråd som skall sam-
arbete med Nylands Förbund i processen för 
social- och hälsovårdsreformen 2018-2019. 
Lena Wenman representerar där alla tecken-
språkiga i Nyland. 

Uppföljning av språkliga rät-
tigheter, workshop av Justi-
tieministeriet 19.12.2017 

Magdalena Kintopf-Huuhka deltog i 
workshopen för hur språkliga rättigheter för 
minoritetsspråken i Finland kan förbättras och 
utvecklas.

Moxio bolagsstämma 
20.12.2017

Under stämman deltog Magdalena Kin-
topf-Huuhka som representant för föreningen.

Språknämnden för finländska 
teckenspråk - Teckenspråk-
snämnden

Båda de inhemska språken har represen-
tanter i Teckenspråksnämnden. År 2017 har 
finlandssvenska teckenspråket representerats 
av: Janne Kankkonen, Robin Hänninen och 
Taina Petäjäinen. 

En sekreterare för det svenska språket i teck-
enspråksnämnden deltar från Finlands Dövas 
Förbund.  

På årsmötet 2016 beslutades att tidsbe-
gränsade arbetsutskott kan bildas, i samband 
med olika evenemang eller vid behov. Under 
år 2017 har två kortvariga utskott varit aktiva:

arbetsutskott för 15 år jubileumsfest bestå-
ende av Maja Andersson, Brita Peura och Julia 
Småroos-Hirvelä  och ett arbetsutskott för jubi-
leums tidningen bestående av Johan Hedrén 
och Lena Wenman. 

Tidningen Finlandssvenska Dövas Bladet har 
haft ett media utskott som hållit i planeringen 
och produktionen av innehållet för nr 1 och 3 
under år 2017. 

Personerna i tidningsutskott har varit främst 
styrelsemedlemmar och anställda.

Utskott



STYRELSE

FINLANDSSVENSKA TECK-
ENSPRÅKIGA RF: S STYREL-
SE ÅR 2017 FÖRE ÅRSMÖTE 
(1.1.2017-22.4.2017)

Magdalena Kintopf-Huuhka, Ordförande
Janne Kankkonen, vice ordförande
Robin Hänninen, sekreterare
Lena Wenman, kassör 
Julia Småroos-Hirvelä, medlemsansvarig

FINLANDSSVENSKA TECK-
ENSPRÅKIGA RF: S STYREL-
SE ÅR 2017 EFTER ÅRSMÖTE 
(22.4.2017– 31.12.2017)

Lena Wenman, Ordförande
Robin Hänninen, Vice ordförande
Maja Andersson, sekreterare
Julia Småroos-Hirvelä, kassör
Elin Westerlund, medlemsansvarig

STYRELSEN HAR HAFT tolv 
(12) SAMMANTRÄDEN UNDER 
ÅR 2017 

Styrelsen har haft 12 möten under året, de 
flesta på föreningens kansli, Tilkgatan 7 i Hel-
singfors.

FÖRENINGSTECKNARE
Förtroendevalda föreningstecknare för tiden 

01.01.2017-22.04.2017 ordförande Magdalena 
Kintopf-Huuhka, vice ordförande Janne Kank-
konen och kassör Lena Wenman.

Förtroendevalda föreningstecknare för 
tiden 22.04.2017 – 31.12.2017 ordförande Lena 
Wenman, vice ordförande Robin Hänninen, 
sekreterare Maja Andersson och kassör Julia 
Småroos-Hirvelä och särskilt tillstånd för 
underteckning som gäller tillsammans med 
någon av styrelsen gavs till anställda verksam-
hetsledaren Magdalena Kintopf-Huuhka. 

REVISOR
Frej Lobbas CGR-samfundet Nexia Oy och 

Jukka Havaste CGR-samfundet Nexia Oy.

ADMINISTRATION
Antal medlemmar: 157 (31.12.2017) 
Föreningens kansli finns på Tilkgatan 7, 

00300 Helsingfors. 

ANSTÄLLDA UNDER ÅRET: 
Verksamhetsledare: Magdalena Kin-

topf-Huuhka anställdes som verksamhetsle-
dare från 20.3.2017.

Organisation



Slutord
TACK FÖR SAMARBETET!

Föreningen arbetar för att stöda och 
utveckla kunskap om finlandssvenskt teck-
enspråk och stöda döva finlandssvenskars 
rättigheter i olika livsområden. Föreningens 
styrka och gemenskap i det finlandssvenska 
teckenspråkets språk och kultur sporrar oss i 
våra mål och strävan för en bättre vardag och 
delaktighet i samhället. 

Föreningen vill erbjuda medlemmarna 
meningsfulla och positiva upplevelser tillsam-
mans i olika aktiviteter med andra teckensprå-
kiga finlandssvenskar. 

Finlandssvenska teckenspråkiga r f:s styrelse 
vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar 
och samarbetspartners som har aktivt stöttat 
föreningens verksamhet. Vi i styrelsen vill tacka 
speciellt för stödet från alla medlemmar som 
ställer upp med idéer och stöd i verksamheten, 
även samarbetspartners som ger nya perspek-
tiv och ger stöd. 

TACK TILL FÖLJANDE 
FONDER:  

SAMS, Svenska Folkskolans vänner, Konst-
samfundet, Stiftelsen Tre Smeder, William 
Thurings Stiftelse, Svenska Kulturfonden, Brita 
Maria Renlunds stiftelse, Gesellius fond, Hack-
man fond, Sparbankstiftelsen i Esbo-Grankulla, 
Sparbankstiftelsen i Vanda. 

Föreningen vill särskilt tacka för erhållet 
bidrag från Stiftelsen Gunnar Ilmarinen Sjö-
holms minnesfond!

Ert stöd betyder att vi kan upprätthålla en 
viktig verksamhet för en liten språkminoritet. 
Vi kan fortsätta utveckla olika aktiviteter och 
sköta intressebevakning. Medlemmarna upp-
skattar verksamheten och gläds över att ha 
en trygg språklig miljö med vänner som stär-
ker den egna identiteten som finlandssvensk 
teckenspråkig.

Vi riktar varmt tack till ert stöd och samar-
betsvillighet till vår verksamhet under året!



Finlandssvenska teckenspråkiga rf

Verksamhetsberättelse 2017

La
yo

ut
: M

a
rt

in
 A

ro
 2

0
18


