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Verksamhetsplan 2020

MÅL DELMÅL AKTIVITET

Utveckla 

förening Strategi, kansli utveckla resurser

Arbete enligt Långtidsplan, se över verksamhet och resurser. 

Medlemsuppföljning / diskussion vid årsmöte/medlemsträff.

Styrelsekurs/ utveckling 2 ggr/år

Styrelsekurs och stöd för nya medlemmar i styrelse. Utbildning om projekt/STEA 

innehåll och uppföljning. 

Årsmöte mars/april Förslag plats: Tammerfors eller Borgå

Styrelsearbete, Möten 8-12 ggr/år

Möte och planeringträffar. Styrelsen får representera i olika nätverk /bevaka 

finlandssvensk teckenspråk och service till döva

MÅL DELMÅL AKTIVITET

Information Webb, tryckmaterial

FST Webbsidan (dova.fi) bättre utseende och oftare uppdatering. Teckeneko 

direktsänder medlemsträffar.  Kurs om media - hur göra innehåll till 

Teckeneko/Facebook + videomaterial. 

TV, samhällsinformation

Kontakt/diskutera med Yle om media innehåll på finl sve teckenspråk. 

Intressebevakning om media i samarbete med FDF 

FST egen tidning, information

FST medlemstidning, Finlandssvenska Dövas Bladet 3 nr/år. Sprida aktuell 

information till medlemmar i föreningens sociala media (FB, Instagram) och 

internet sida). 

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.
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MÅL DELMÅL AKTIVITET

Intresse-

bevakning Språkarbete fisv tsp, nätverk

Uppföljning av LIVS (Lev i vårt språk) - Teckenspråktolk utbildning. Kontakt med 

HUMAK och FDF om utvärdering och åtgärder. 

Familjer och barn kunskap om/ i  

teckenspråk stöds Språkbadsträffar ordnas 2-4 gånger om året, i första hand för familjer och barn. 

Genomföra påverkansarbete med 

egna Språkplan

Språkplan för revitalisering av det finlandssvenska teckenspråket, ska 

presenteras i lämplig form för alla medlemmar. Kunskap och valda delar 

presenteras  till lämpliga myndigheter, samarbetsparter

Fortsätta projektarbete - synliggöra 

finlandssvenskt teckenspråk

Projekt Teckna Hej! Ordnar tillfällen med information, språkbad och aktiviteter att 

göra finsv teckenspråk synligt. 

Informationsmaterial aktuellt från 

FST, ev teckenspråkskurs för 

nybörjare

Se över finlandssvenskt teckenspråksmaterial/ sprida information. Om resurs 

finns, kan arrangera teckenspråkskurser.

Bevaka forskning teckenspråk, 

kontakt teckenspråksnämnd

Inleda samarbete med universitet/yrkeshögskola om dokumentation och 

språkforskning för Finsv teckenspråk. Korpus-arbete och översättning behöver 

resurser för finlandssvenskt teckenspråk. 

Dövmedvetenhet stärkas till fisv 

döva, finsv tsp historik spridas - på 

teckenspråk

Egen filmprojekt, historia dramadokumentär om finlandssvenska döva färdig på 

våren, presentera till medlemsträffar under året. 

Dövas rättigheter,  kunskap spridas 

till medlemmar

Teckenspråkslagen och Handikappkonventionen (CRPD) presenteras med 

kurs/diskussionsträffar för medlemmar. Teckenspråkservice på finlandssvenskt 

teckenspråk granskas regionalt. 
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Nätverk, partners

Samarbetsparter och målgrupper uppföljs enligt Långsiktiga planen för 

föreningen. Olika åldersgrupper i verksamheten ses över med möjliga 

samarbetsparter . 

MÅL DELMÅL AKTIVITET

Social utbyte/ 

stöd

Medlemsverksamhet ordnas varje 

månad, varierade platser

Medlemsträffar för finlandssvenska teckenspråkiga ordnas regelbundet. 

Aktiviteter i olika regioner, minst 2 gånger i Österbotten, Östra Nyland. Erbjuda 

handledning för klubbledare 2-4 personer (regionala klubbledare)

Klubbträffar och information på 

finsv tsp ges till äldre döva Fortsättning med regionala träffar för äldre i Österbotten / Nyland (STEA)

Kurs / evenemang vår och höst, i 

samarbete med andra föreningar

Arrangera evenemang/kurs mm aktiviteter med finlandssvensk teckenspråk för 

alla åldrar  vår och höst. Söka samarbete med andra föreningar

Lära mer om historia och kultur, 

med guide Utfärd till varierade platser. Vår, sommar och vinter utfärd. 

Hälsosam livsstil tips till 

medlemmar, Kulturaktivitet  (kurs)

Genomföra 1 - 2 kurs enligt medlemmars egna förslag; mål att stöda hälsa, öka 

kulturaktiviteter och stärka teckenspråkig identitet. 

Finlandssvenska döva kan 

använda digitala verktyg

Arrangera kurs för medlemmar att klara bättre använda olika tjänster. Ordnas i 

samarbete med Finlands Dövas Förbund. Tema t.ex. använda digitala tjänster, 

datorstöd och mediakurs. 

Stöda aktivt liv (äldre och familj)

Be Finlands Dövas Förbund undersöka/berätta hur äldreservice i Finland kan 

användas/anpassa till finlandssvenska teckenspråkiga. 

Fler känner till äldre 

finlandssvenska dövas språk och 

servicebehov på eget språk. 

Göra uppvaktning till Dövas servicestiftelse om finlandssvensk teckenspråkig 

information om seniorboende för döva i Nyland och Österbotten. Följa upp 

äldreboende på teckenspråk (Åvik) stöd för finlandssvenska döva. 

Gruppaktivitet med tsp för familjer, 

lågtröskel verksamhet Arrangera egen familjeträff/aktivitet ca 2 ggr/regionalt område
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Genomföra sommarkurs/träff med 

föreläsning och sociala aktiviteter

Familjekurs/anpassning kurs (Anpassningskurs för finlandssvenska döva- 

Finlands Dövas Förbund) .

Hålla kontakt med andra 

dövföreningar i Södra Finland

Delta i Södra kretsen för dövföreningar - Vårmöte, Vintermöte samt deltagande i 

program erbjuds medlemmar i FST

MÅL DELMÅL AKTIVITET

Finl sve Traditioner, fira egen kultur Svenska tsp dag, plats förslag Vasa

identitet Julfest för medlemmar Lilla Jul, plats förslag Esbo

Sommarträff finlandssvenska döva Sommarträff i Österbotten (Solsand). /Kombination Familjekurs före/efter. 

Fira teckenspråkens dag Teckenspråksdagen C.O Malms dag 12.2 uppmärksammas i FST verksamhet. 

Aktivt kulturarbete, stöda 

deltagande i kulturuppvisning

Kulturkurs ordnas på vinter-vår, t ex hantverk, konst, scenkonst för döva. 

Utställning eller Uppträda på Dövas kulturdagar 2020. 

Finlandssvenska dövas historia blir 

mer känd till samhället

Egen projekt film (drama historik)  blir färdig. Visningar /presentation på kultur 

festival, dövas filmfestival. Publicera i Yle Areena.

Tillgänglighet för döva -  

intressebevakning och påverkan

Undersöka samarbete möjligheter / berätta behov för döva att få tolkning på 

museer och olika festivaler 


