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Ordförandes hälsning  
Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har haft ett mycket positivt år 2019 i många 
avseenden. Vi hade mycket verksamhet av olika slag, fick nya samarbetsparter och har fått 
mycket uppmärksamhet för det finlandssvenska teckenspråket. Föreningen har en stabil 
ekonomi och duktiga anställda, som stöder styrelsen och medlemmarna väldigt fint.   

Det är viktigt för oss som förening att ha goda kontakter och samarbete med olika 
organisationer. Vi har också fått många deltagare i teckenspråkskurser som är ivriga att lära 
sig mer finlandssvenskt teckenspråk. Forskning i finlandssvenskt teckenspråk och om 
finlandssvenska döva pågår också på olika håll. Det är positivt att fler vill komma med och 
lära sig om vårt språk och kultur, vi välkomnar dem varmt!  

Gemenskapen och vårt eget finlandssvenska teckenspråk är något vi är stolta över och glada 
att andra också vill stöda oss. Under år 2019 blev den nya visionen och 5-årsplanen för 
föreningen färdig. I processen var ni medlemmar med på många sätt. Styrelsen och anställda 
hade arbetsverkstäder med medlemmar och också som egen grupp. Vi diskuterade vad som 
är viktigt för oss i Finlandssvenska teckenspråkiga och för vår framtid.  Vi vet att vårt språk 
behöver flera insatser för att spridas till nya personer och att de som arbetar med barn, unga 
och äldre döva ska veta om det finlandssvenska teckenspråket. De här åldersgrupperna blir 
prioritet i kommande års föreningsverksamhet och intressebevakning.   

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. styrelsemedlemmar har haft många och bra diskussioner 
under styrelsemöten. Vi har delat upp ansvaret för olika egna program och representantskap 
i händelser. Det är ibland mycket att lära sig om verksamheten i 
föreningen. Styrelsemedlemmarna har fått kurs om använda olika dataprogram och att 
samarbeta med hjälp av IT-lösningar.  Nu kan vi minska på papper och också minska 
på resor, då vi kan läsa olika textförslag i dator, och hålla gruppdiskussion i video online. 
Men för arbetet är det viktigt att träffas fysiskt, för en god middag och ibland en trevlig kväll 
med annorlunda program gör att vi trivs och orkar med styrelsearbetet! Jag vill tacka alla i 
styrelsen för ett fint jobb under året – allas våra olika erfarenheter gör att vi kan se 
på olika ärenden på ett brett och bra sätt tillsammans.   

Jag vill tacka anställda under 2019 för fina insatser och samarbete med styrelse och 
medlemmar. Det har varit ibland intensiva och stressiga perioder med mycket som hänt 
samtidigt. Oftast har det slutat bra, och vi har fått nöjda deltagare i vår verksamhet. 
Föreningens ekonomi har också varit mycket positiv och många praktiska administrativa 
arbeten ordnades fint med anställdas hjälp. Det finns mycket planering och 
informationsarbete bakom varje medlemsprogram, det arbetet syns inte utåt men är väldigt 
viktigt och ibland jobbigt att hinna med. TACK till er som skött om detta år 2019!  

Det är sist och inte minst samarbetsparter till föreningen som vi ska tacka! Vi vet att vi 
måste ha vänner och stöd för att kunna informera och påverka för våra språkliga rättigheter. 
Framförallt är personal på Finlands Dövas Förbund viktiga för oss – med informationsutbyte 
till vår styrelse och anställda. Vi kan inte själva hinna med alla uppdrag, därför är Dövas 
förbunds resurser till stor hjälp. Tack till er – vi fortsätter gärna samarbeta!  
/ Lena Wenman, ordförande 2018 – 2020 
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Om föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.  
 
Historik: Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. bildades den 6. April 2002, föreningen registrer
ades den 6 juni 2002. 

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. syfte och verksamhetsformer. Föreningens syfte är att 
fungera som intresseorganisation 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.   

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att  
 

1. Grunda oregistrerade underavdelningar och klubbar för att utveckla och stödja sina 
medlemmars hobbyverksamhet,  

2. Anordna möten,  
3. Utarbeta framställningar och förslag för att förbättra dövas ställning inom 

verksamhetsområdet och avge utlåtanden i frågor som gäller dövhet,  
4. Främja teckenspråkets ställning,  
5. Utveckla dövas kulturella verksamhet och främja tillgången till offentliga 

kulturtjänster,  
6. Bedriva utbildnings- och upplysningsverksamhet genom kurser, rådgivning, 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 motionsverksamhet,  
10. Ordna rekreationsverksamhet,  
11. Bedriva informations-, publikations- och förlagsverksamhet,  
12. Sträva efter att öka dövas möjligheter att engagera sig genom att informera om 

tjänster som kommuner och sammanslutningar erbjuder och genom att förmedla 
dem, samt genom att försöka få myndigheterna att beakta döva medborgare i 
tillgången till information och service,  

13. Ordna anpassningsträningsverksamhet och tolktjänster,  
14. Delta i lokalt och regionalt samarbete med andra organisationer och myndigheter,  
15. Samt vidta andra åtgärder som tjänar föreningens syften och förbättrar dövas 

ställning.  
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Verksamhet 2019  
Medlemsträffar  
Föreningen arrangerar regelbundet egna medlemsträffar. Det finns även andra program där 
döva medlemmar deltar. År 2019 hölls sammanlagt 22 medlemsträffar och övriga 
evenemang. Medlemsträffarnas program och plats har varierat, ibland har gäster deltagit 
med ett föredrag eller information. Den sociala gemenskapen och samtal på det egna 
språket, finlandssvenskt teckenspråk, är en viktig del av verksamheten.  
  
Föreningen genomförde medlemsträffar en gång i månaden, både vår och höst. Här beskriv
er vi kort dessa träffar:  
 
Januari; 19.1 - Allmän information om vårens kommande program och diskussion om 
önskemål för olika utfärder.  (20 deltagare)  
 
Februari; 16.2 - Tema Teckenspråk. Maja Andersson berättade om projekt “Teckna 
Hej!” och Leena Savolainen från Dövas Förbund berättade om 
ordboksarbete. Nyutnämnda Professor i teckenspråk vid Stockholms 
universitet, Johanna Mesch, kom och gästade oss. Hon presenterade sitt arbete inom 
teckenspråksområdet. Vi hade också besök av studerande från tolkutbildning i 
finlandssvenskt teckenspråk Livs2. (31 deltagare)  
 
Mars; 16.3 - Gäst Olga Green berättade om hälsa och om Young Living Oil-produkter. 
(9 deltagare)  
 
Maj; 11.5 - Gäst Hanna Lindberg från Tammerfors universitet berättade om sitt arbete med 
historisk forskning om finlandssvenska döva och deras sätt att bli aktiva för sin “egen sak”. Vi 
hade också extra årsmöte och avslutade med morsdag tårta. (24 deltagare)  
 
Juni; 15.6 - Kulturell tema! Först ett besök på Ellen Thesleff-konstutställning i HAM med 
teckenspråkig guide Netta Keski-Levijoki. Efteråt kaffeträff i biblioteket Ode. Där berättades 
från Finlands Dövas Förbund förbundsmöte av FST representanter Rolf Westerlund och 
Håkan Westerholm. (16 deltagare)  
 
Augusti; 17.8 - Sommarutfärd till Borgå. Deltagarna fick göra nostalgisk resa 
med veterantåg “Platthatt” och returresa med gamla J.L. Runeberg båten. Vädret var fint 
och i Borgå kunde deltagarna gå runt på upptäcksfärd mellan gamla hus. (26 deltagare)  
 
September; 21.9 - Diskussionscafé med tema Språkrättighet. Sakkunnig Annika Aalto 
från Dövas Förbund berättade + ledde gruppdiskussioner. (8 deltagare)  
 
Oktober; 19.10 - Lek med teckenspråk-träff på FST lokalen. Vi hade “rolig 
teckenspråksverkstad” där Noora Karjalainen från Ursa Minor ledde lekar och program. Det 
var kreativt och mycket skratt. (25 deltagare)  
 
November; 9.11 - Föreningen firade egen traditionell Svenska Teckenspråksdagen i 
Jakobstad, på Rosenlunds prästgård. Gäst och festtalare var justitieminister Anna-Maja 
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Henriksson. Årets Medlem-pris gick till Janne Kankkonen och Årets svenska service för döva 
pris gavs till YLE Barnredaktionen/BUU-klubben för teckenspråksinslag med Bärtil -serien. (29 
deltagare)  
 
December 7.12 - Lilla jul-fest i hörselföreningens lokal på Tölögatan 10 i Helsingfors. Julmat, 
deltagare bakade pepparkakor, och jultomten kom på besök. (30 deltagare)  
  
Evenemang  
2.2.2019: Workshop om FST framtid. Tiina Hedrén ledde diskussioner om framtiden. Detta 
var en del av FST arbete med strategi och vision. Deltagare vandrade också i härlig 
snörik skog i Noux skogar. (16 deltagare)  
 
28.2.2019: “Frontrunners 14”-gruppbesök på FST kontor. Verksamhetsledare vikarie 
Cecilia Hanhikoski och Magdalena Kintopf-Huuhka presenterade om finlandssvenskt 
teckenspråk och föreningens historia till internationella unga döva studerande 
från Castberggård (Danmarks dövas folkhögskola).  
 
14.3.2019: Regionala forum i Helsingfors: Finlands Dövas Förbund höll ett regionalt forum 
för finlandssvenska döva med direktsändning till Vasa. Gäst Christina Gestrin från Nylands 
förbund berättade om social-och hälsoreformen utveckling, om påverkansmöjligheter för 
teckenspråkiga. (ca 20 deltagare)  
 
23.3.2019: Vinterdag i Messilä. FST ordnade en dags-resa till skidbacke med buss 
till Messilä. Några åkte skidor, andra vandrade runt i Messilä, men de flesta åkte i 
backen. FST bjöd på kaffe och bastu före tillbaka resan. (12 personer varav 4 är barn)  
 
6.4.2019: Årsmöte i Helsingfors (Tölögatan 10). Dövas Förbund föreningsinstruktör Tiina 
Hedrén och sakkunniga Annika Aalto berättade om aktuellt arbete och händelser för 
finlandssvenska döva. (30 deltagare)  
 
15-17.5.2019: Seniorernas kulturevenemang i Åbo. Finlands Dövas Förbund 
arrangerar varannat år kulturevenemang för äldre döva. Några finlandssvenska döva deltog i 
frågesport-grupp, och Rolf Westerlund framträdde med ordlek på svenska och 
finska. Åke Uusimäki var med i paneldebatt om service för äldre teckenspråkiga.   
 
29.6.2019: Teaterutflykt Raseborg. Heldagsutflykt med först en historisk information och 
lunch tillsammans i Ekenäs. Guide berättade om krigsperiod och Dragsvik-historia. På 
eftermiddagen såg gruppen utomhus teaterföreställning med tolk: “Jorden runt på 80 
dagar”. (11 deltagare)  
 
13.7.2019: FST styrelsemedlem Julia Småroos gjorde besök och information från FST 
på DHBS traditionella sommarträff i Solsand.  (20 deltagare)  
 
22.-25.8.2019: Sommarträff Åland. En större evenemang med många deltagare. Som 
huvudprogram var teckenspråk berättelser, i Signwiki och att göra egen saga eller berättelse. 
Gäster från Dövas förbund höll i information om Signwiki och spelade in tecken. Ursa Minor 
och projekt Teckna Hej! Genomförde workshop med sagor/berättelse på finlandssvenskt 
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teckenspråk. Dessutom hade deltagare också möjligt till slottsbesök och minigolf 
aktivitet.  Det var mycket fint att vi fick flera finlandssvenska döva på plats, att träffa och 
umgås med finlandssvenska teckenspråkiga från Finland, Sverige och Åland. Tolkutbildning 
Livs2 deltog också med ca 20 personer. (72 deltagare)  
 
22.11.2019: Träff i Vasa, med äldre döva och andra intresserade. (13 deltagare)  
 
23.11.2019: FST var värd och arrangerade Södra Finlands kretsmöte (höstmöte) 
på Tilkgatan 7 i Helsingfors. Efter mötet åt deltagarna gemensam middag på Cafe Blanka. (15 
deltagare)  
 
2.12.2019: Träff i Jakobstad, med äldre döva. (4 deltagare) 
 
Kurser  
Teckenspråkskurser i finlandssvenskt teckenspråk  
Intresset för finlandssvenskt teckenspråk är positivt, flera personer har deltagit i kurs och 
önskar gärna fler/fortsättningskurser. Kurser i finlandssvenskt teckenspråk hölls också på 
andra orter av andra arrangörer. Det är fint att efterfrågan och intresse finns för att lära och 
använda finlandssvenskt teckenspråk!  
 
FST höll två egna kurser under år 2019:   

• vår 2019 - 15 deltagare och 5 kursträffar  
• höst 2019 – 14 deltagare och 8 kursträffar  
 

Deltagarna var nöjda med kursens undervisning, lärare och plats. Deltagarna har fått intyg då 
man närvarat minst 75% av kursträffarna.  
 

STEA-verksamhet  
STEA – riktat verksamhetsbidrag (AK-stöd) för äldre finlandssvenska döva      
Vi fick godkänt fortsatt stöd för år 2019 till föreningens AK-ansökan; som är ett särskilt 
verksamhetsinriktat bidrag. STEA finansierade verksamheten är fokuserad på ett avgränsat 
område av föreningens hela verksamhet. Med understödet kunde föreningen anställa en 
verksamhetsledare på heltid. År 2019 arbetade Cecilia Hanhikoski som vikarierande 
verksamhetsledare.    
 
Verksamhetsledarens uppgift är att ordna lågtröskel verksamhet för finlandssvenska döva 
medlemmar som är +50, att se till att också de medlemmar som inte alltid själva har 
möjlighet att komma på plats och har svårt att delta också ska kunna få ta del av den 
teckenspråkiga verksamheten. Verksamhetsledarens uppdrag är också delvis administrativt 
och informationsproduktivt, för att också fungera som stöd till föreningens styrelse.  
 
Under 2019 fortsatte arbetet med fokus på att upprätthålla stödaktiviteter för målgrupp, se 
över verksamhet och utveckling och planera kommande aktiviteter. Vi har lyckats hitta en 
bra verksamhetsmodell för målgrupp; tematräffar. Vi ordnade sex tematräffar för äldre 
teckenspråkiga finlandssvenskar. Under träffarna behandlade vi olika teman som rör äldres liv. De 
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flesta träffar har ordnats i samarbete med Maria Kursi från Passi-programmet under Dövas 
servicestiftelse.   
 
7.3.2019 i Borgå. Maria Kursi ledde programmet, som handlade om hur man tar hand om sitt 
eget välmående.    
 
21.5.2019 i Tilkgatan. Nelli-Sofia Tarvajärvi från Finlands Dövas Idrottsförbund berättade för 
oss om hur kan vi komma igång med motion och om motionskakan.   
 
4.6.2019 vi hade en utfärd till Åvik. Där träffade vi finlandssvenska och andra finskspråkiga 
boende. Deltagare har också haft en konststund i Åvik seniorhem.  
 
1.10.2019 i Tilkgatan. Nelli-Sofia Tarvajärvi från Finlands Dövas Idrottsförbund och Maria 
Kursi från Dövas servicestiftelse föreläste om helhets-hälsa (övergripande välbefinnande). 
Deltagare bekantade med “Taavettiparken”, en speciell park för seniorer.   
 
5.11.2019  i Ljusa huset där Maria Kursi föreläste om “Gardera (förbered) dig för 
ålderdomen”. Efter föreläsning träffade vi Matilda Marjatta som är en speciell ”seniorclown” 
 
3.12.2019 i Malms kulturhus Nanna Jessen Venøbo från “Tegn På Sundhed” föreläste om 
näringslära.   
 
För alla dessa tematräffar har en viktig del varit att ta kontakt med enskilda äldre personer, 
informera om tematräffar och erbjuda hjälp med personlig transport till träffar. Det kan ofta 
vara svårt för äldre döva att ta reda på kollektivtrafik och ta sig över längre avstånd i 
Nylandsregionen. Vi vill särskilt stöda personer som riskerar att bli utanför/isolerade. 
Transporterna (med bil/gruppresor) genomfördes med anställda timarbetare.   
 
Vi har fått många positiva utvärderingssvar. Deltagarna tyckte att träffarna var nyttiga 
eftersom de fick ny information på deras modersmål - finlandssvenskt teckenspråk. Via 
gruppdiskussioner och gruppaktiviteter fick deltagare kamratstöd.   

Regional verksamhet:  
Verksamhetsledaren och FST styrelsemedlemmar har gjort besök i Österbotten för att träffa 
teckenspråkiga finlandssvenskar som bor i Österbotten. 2 gånger i Vasa och 3 gånger i 
Jakobstad. Under dessa besök genomförde verksamhetsledare och styrelsemedlemmar 
gruppträffar och informerade om Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. aktiviteter, gav nyheter 
från intressebevakning samt olika tips för teckenspråkiga finlandssvenskar i Finland. Det var 
viktigt att på träffarna ge vår målgrupp möjlighet att träffa andra teckenspråkiga 
finlandssvenskar, få information och nyheter på det egna språket. Verksamhetsledaren hade 
samarbete med Finlands dövas förbunds regionala arbetare, Sirpa Kallio.  
Intressebevakning:  
Intressebevakning för finlandssvenska döva och äldres service hör också till 
verksamhetsledarens arbete. Under år 2019 fortsatte samarbetet och informationsutbyte 
om finlandssvenska teckenspråkiga situation och språkfrågor med specialsakkunniga Annika 
Aalto på Finlands Dövas Förbund. Samarbetet är viktigt för FST intressebevakning. År 2019 
var det största ärendet i intressebevakningen tolktjänst situation för teckenspråkiga 
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finlandssvenskar och hur döva finlandssvenskar kan få mera kyrkliga tjänster på sitt eget 
språk.  
Verksamhetsledaren deltog också i olika teckenspråkiga nätverk och var aktivt med i FPA 
tolktjänstens samarbetsnätverk för personer med funktionsnedsättning, 
Justitieministeriets samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor och riksdagens teckenspråkiga  
nätverk.   
Verksamhetsledaren har också under året följt med vad som sker med SOTE, social- och 
hälsovårdsreformen. Föreningens verksamhetsledare var med i arbetet för planering av 
Finlands Dövas förbunds teckenspråkiga regionala forum i Helsingfors för finlandssvenska 
döva.  
 

Projektet Teckna Hej! 
Projektet Teckna Hej! har rullat på sedan hösten 2018 och avslutas år 2021.   
 
Projektets målsättning är att öka kunskapen om finlandssvenskt teckenspråk inom olika 
språkgrupper och i majoritetssamhället. Projektet finansieras huvudsakligen av Svenska 
Kulturfonden och utgör en del av fondens strategiska program “Hallå!” som har ”en levande 
flerspråkighet i Finland 2018 − 2021” som primär målsättning. Vi söker också finansiering 
från andra fonder till projekt. Maja Andersson var projektkoordinator under året 2019.  
 
2.3.2019  
På barnfesten på Annegården i Helsingfors medverkade Teckna Hej! med en teckenspråkig 
clown som på ett lekfullt sätt gjorde deltagarna mottagliga för en visuell kommunikation. 
Deltagarna fick också information om föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.! 
Genom att vara med, lyckades Teckna Hej! locka med tre familjer till “Lek med tecken” (se 
nedan).   
 
25.3-17.6, 5 träffar  
Teckna Hej!-koordinatorn har planerat och genomfört flera träffar som heter Lek med 
tecken. Målgruppen för träffarna har varit föräldrar till barn med hörselnedsättning som inte 
har stark grund i teckenspråk. Träffarna bestod av teckenundervisning samt information om 
teckenspråk för föräldrarna, medan döva barnledare ansvarade för ett eget program med 
barnen. Programmet för barnen fyllde också en identitetsstärkande funktion. Sammanlagt 
har 6 familjer deltagit under 5 träffar, våren 2019.   
 
27.4  
Teckna Hej! planerade och arrangerade en teckenworkshop. Workshopen ordnades i 
samarbete med tolkutbildningen Livs2 (Humanistiska yrkeshögskolan Humak) som hade en 
närundervisning i Vasa i april 2019. Workshopen bestod av språkdiskussion med 
utgångspunkt i olika handformer som används i det finlandssvenska teckenspråket.  Det blev 
110 nya tecken som fördes till Signwiki-ordboken. Workshopen stärkte språkidentiteten 
bland de medverkande finlandssvenska döva och gav dessutom en större insikt i skillnaden 
mellan finskt och finlandssvenskt teckenspråk bland de finska döva och hörande som deltog. 
I workshopen deltog sammanlagt 36 personer med varierande språklig bakgrund.   
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13.7  
Teckna Hej! medverkade i Jakobstadsnejdens dövas årliga sommarträff i Solsand. På träffen 
presenterade koordinatorn Teckna Hej!-projektet och skapade samtidigt värdefulla 
kontakter till tecknande familjer i Österbotten.  
 
24.8  
Teckna Hej! deltog i en finlandssvensk teckenspråkig sommarträff som arrangerades av 
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. och projektet Lev i vårt språk 2. Tillsammans med 
Ursa Minor (som är en fri teatergrupp med målsättning att göra scenkonst tillgängligt på 
teckenspråk) genomförde Teckna Hej!-projektet en verkstad om skapande berättelser på 
finlandssvenskt teckenspråk. Syftet var att väcka den språkliga kreativiteten bland de 
finlandssvenska och finskspråkiga deltagarna. Ytterligare ett syfte var att aktivera ett passivt 
teckenförråd och göra finlandssvenska döva stärkta i sin språkidentitet och språkkänsla. 
Workshopens deltagare skapade teckenspråkiga berättelser som vi filmade och publicerade i 
Teckenspråkiga biblioteket. Sammanlagt publiceras 9 videoinspelningar i Teckenspråkiga 
biblioteket. I verkstaden deltog sammanlagt 29 vuxna och barn med olika språkbakgrund.  
    
6.11  
I samarbete med Humanistiska yrkeshögskola Humak besökte Teckna Hej! två skolor och ett 
daghem i Nyland på svenska dagen. Teckna Hej!-projektet planerade och koordinerade 
verksamheten som genomfördes tillsammans med tolkstuderande. Sammanlagt var det tre 
grupper som åkte ut till skolorna och daghemmet. Varje grupp bestod av två tolkstuderande 
och en döv som tillsammans berättade om finlandssvenskt teckenspråk för barnen. 
Dessutom tecknade gruppen en finlandssvensk teckenspråkig översättning av Modersmålets 
sång tillsammans med barnen. Genom besöken spred Teckna Hej! Information om 
finlandssvenskt teckenspråk till både skolpersonal och elever. Ett viktigt resultat av besöken 
var också att belysa skillnaden mellan teckenspråk och tecken som stöd, vilket var oklart för 
många i publiken.   
 
8.11  
I november ordnade Teckna Hej! en pizzakväll för unga i Jakobstad. Målgruppen för 
pizzakvällen var unga med hörselnedsättning i Jakobstadsnejden och målet för träffen att 
stärka kontakten mellan ungdomarna och uppmuntra dem till att använda teckenspråk. 
Sammanlagt deltog sex ungdomar i pizzakvällen. Flera av dem som deltog använder primärt 
talat språk för kommunikation och har sällan möjlighet till teckenspråkiga aktiviteter med 
jämnåriga. Kvällen uppskattades och ungdomarna efterlyste fler liknande programpunkter.  
 
29.11  
Teckna Hej! arrangerade en programpunkt på Helsingfors Arbis julvaka. Programpunkten 
utgjorde ett “tyst rum” där julvakans besökare fick stiga in och prova på hur det känns att 
vara döv. Innan besökarna steg in i rummet fick de öronproppar och ljudisolerande hörlurar. 
Inne i rummet gällde visuell kommunikation. Programmet arrangerades i samarbete med tre 
av Humaks tolkstuderande som bland annat lärde ut tecken. Rummet besöktes av 
sammanlagt 35 vuxna och barn.  
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Informationsverksamhet  
Finlandssvenska Dövas Blad  
Under året har Bladet producerats med 3 nummer, upplaga på 200 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 är ansvarig utgivare samt chefredaktör tillsammans med verksamhetsledare.  
 

Text-TV  
Finlandssvenska teckenspråkiga rf skriver in aktuella meddelanden/program på föreningens 
egen sida i Text-TV (sidan 797) hos Rundradion (YLE). Informationen kan också ses via Yle:s 
internetsidor/teksti-tv.  
 

Hemsidan  
Finlandssvenska teckenspråkiga rf har egen internetsida (hemsida) på adressen www.dova.fi. 
Där publiceras både nyheter från egna föreningens händelser och från Finlands Dövas 
Förbund. Webbsidans förnyande har inte genomförts som först planerats p g a resursbrist 
under året, detta arbete kommer att fortsätta år 2020.  
 

Webb-Tv  
Föreningen har en webb-tv där det finns nyheter och material från föreningen och andra 
aktuella ämnen på finlandssvenskt teckenspråk. Både föreningens medlemmar och andra  
kan följa informationen på adressen www.teckeneko.fi.  
  
Länkar till videoklipp görs också till Teckenekos egen Facebooksida.  
 
Videoklipp har inspelats och redigerats med Moxio Ab utrustning och tjänster i samarbete,   
då studiorum finns på Tilkgatan 7, i FST kontorsutrymmen.  
 
År 2019 har flera medlemsträffar fått direktsändning i internet, genom Moxio Ab tjänster i 
Teckenekos egen webbsida. Det är mycket positivt att erbjuda internet-sändning för de 
personer som inte har möjlighet att själva fysiskt komma på plats till Tilkgatan 7 i 
Helsingfors. Information som presenteras på dessa medlemsträffar har också sparats och 
publicerats efteråt på Teckeneko.fi. Styrelsen har varit nöjda med arrangemangen och 
publikantalet har varierat mellan 15 - 40 tittare. Vi fortsätter med 
direktsändningar/bandningar från olika medlemsträffar och evenemang.  

Sociala media  
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har egen Facebooksida där vi publicerar aktuella progra
m och även information från andra organisationer. FST har även e Instagram sida och Twitter 
där vi försöker sprida kännedom om vår verksamhet och händelser för andra. Adresser till  
dessa sidor är: facebook.com/fstdova och @fstdova.  
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Vykort  
Vykort med handalfabetet (det finska) delades ut på olika platser där föreningen deltagit i 
arrangemang och även i samarbete med andra. I augusti 2019 vi fått ett nytt vykort med det 
finlandssvenska handalfabetet (gamla alfabetet i Finland). Janne Kankkonens bilder av 
handalfabetet används för detta vykort.  
 

Representation / Samarbeten  
Finlands Dövas förbund diskussionsdagar 2019: Uleåborg  
Elin Westerlund och Åke Uusimäki deltog för FST.  
 
Teckenspråkets dag seminarium 12.2.2019 i Nationalmuseum  
Åke Uusimäki och Cecilia Hanhikoski deltog för FST.   
 
DHBS 40 års jubileum 2019  
Maja Andersson deltog för FST.  
 
Finlands Dövas Förbund förbundsmöte 2019: Helsingfors  
Rolf Westerlund och Håkan Westerholm representerade FST.  
 
Riksdagens nätverk för teckenspråken: Finlands Dövas Förbund och Finlandssvenska 
teckenspråkiga r.f. har båda varit representerade vid möten som hållits under år 2019. 
Verksamhetsledare vik Cecilia Hanhikoski har haft huvudsaklig kontakt och representation 
vid nätverksmöten, samt ordförande Lena Wenman och styrelsemedlem Elin Westerlund har 
vid enstaka tillfällen närvarat.  
 
Samrådet för språkärenden, Justitieministeriet:  
Verksamhetsledare vik Cecilia Hanhikoski har representerat och hållit kontakt med 
Samrådet. Minoritetsspråken i Finland behandlas hos detta Samråd.  
Magdalena Kintopf-Huuhka har deltagit i ett möte under senhösten.   
 
Samarbetsnätverk för tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning, FPA:  
Gruppen ser över kundernas och servicens situation, hur olika kundgrupper upplever 
tolktjänsterna och hur man kan förbättra information mm. Finlands Dövas Förbund och 
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. är båda med i samarbetsgruppen. Verksamhetsledare 
från FST har huvudsaklig kontakt och representerar FST i gruppen. Styrelsemedlemmar har 
gett stöd och kommentarer till verksamhetsledare inför gruppmöten.   
 
LIVS II - tolk- och översättarutbildning 2018–2020: Styrgrupp:  
I styrgruppen ingår Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., HUMAK, Finlands dövas förbund. 
Verksamhetsledare Cecilia Hanhikoski och ordförande Lena Wenman för FST representerar i 
styrgruppen. LIVS II startade i juni 2018 och avslutas i slutet av året 2020 varav utbildningen 
avslutades i början av året 2020.  
 
SAMS Intressentnätverk:  
Samarbetsgrupp för svenskspråkiga funktionshindersorganisationer och föreningar som 
behandlar olika funktionshinderärenden t ex för lagstiftning och politik. SAMS juridiska 
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ombud koordinerar och sprider information inom nätverket. Möten hålls ca 4–6 gånger per 
år.   
FST verksamhetsledare följer med informationen och deltar i möten om möjlighet finns. 
Finlands Dövas Förbund specialsakkunnig Annika Aalto samarbetar med FST om bevakning 
av ärenden genom nätverket.  
 
Teckenspråksnämnden:  
Vik. Verksamhetsledare Cecilia Hanhikoski och verksamhetsledare Magdalena Kintopf-
Huuhka har deltagit på ett möte som berörde forskning och ansvar av finlandssvenskt 
teckenspråk.  
  
Samarbetsgruppen för teckenspråkfrågor, Justitieministeriet   
Vik. verksamhetsledare Cecilia Hanhikoski har varit kontaktperson med Justitieministeriet 
under året. Justitieministeriet har tillsatt en ny samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor med 
mandattid 27.5.2019-31.12.2020 då den dåvarande gruppens mandattid slutade 
31.12.2018. Magdalena Kintopf-Huuhka deltog vid nya samarbetsgruppens möte och är 
fortsatt representant från FST.  
 

Arbetsgrupper:  
För verksamheten i föreningen kan styrelsen tillsätta arbetsutskott, vid behov.  
 
År 2019 har utskott som planering, finansiering ansökningar och kontakter för  

• Ålands sommarträff 2019 (Julia Småroos, Lena Wenman, verksamhetsledare 
Cecilia Hanhikoski, admistrativ assistent Ellen Wenman)   
• Dokumentärdrama historiska Filmprojekt (Robin Hänninen, Emmy Nyström, Johan 
Hedrén, Lena Wenman) planering. Den utskott fortsätter arbetet 2020.  
 

Tidningen Finlandssvenska Dövas Bladet har haft ett mediautskott som hållit i planeringen 
och produktionen av innehållet för nr 1, 2 och 3 under år 2019. Personerna i tidningsutskott 
har varit styrelsemedlemmar Robin Hänninen, Elin Westerlund, Lena Wenman och FST 
anställda.  
 

Organisation:  
Styrelse 2019:  
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF: S STYRELSE ÅR 2019 FÖRE ÅRSMÖTE  
• Lena Wenman, ordförande  
• Robin Hänninen, vice ordförande  
• Elin Westerlund, sekreterare  
• Julia Småroos, kassör  
• Åke Uusimäki, medlemsansvarig  
 
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF: S STYRELSE ÅR 2019 EFTER ÅRSMÖTE  
• Lena Wenman, ordförande  
• Elin Westerlund, vice ordförande  



Sida | 13  
 

• Julia Småroos, kassör  
• Emmy Nyström, styrelsemedlem (nyval 2år)  
• Rolf Westerlund, styrelsemedlem (nyval 2år)  

Styrelsen har haft totalt 10 möten under året, de flesta på föreningens kansli, Tilkgatan 7 i 
Helsingfors.  
 

Anställda 2019:  
Verksamhetsledare: Vikarie verksamhetsledare under föräldraledighet anställdes 
Cecilia Hanhikoski.  

Teckna Hej!: År 2019 har Maja Andersson varit anställd hos föreningen på 50% som projekt 
koordinator.  

Administrativ assistent: Ellen Wenman har varit anställd under 15.4-31.8.2019 som 
administrativ assistent på 50% för att sköta om Åland sommarträff, teckenspråkskurs våren 
2019 samt stöda verksamhetsledaren med praktiska administrativa uppgifter.  

Administration:  
Kontor: Föreningens kansli finns på Tilkgatan 7, 00300 Helsingfors.  
 
Antal medlemmar: Föreningen hade år 2019 sammanlagt 162 medlemmar.  
 

Föreningstecknare:  
Förtroendevalda föreningstecknare före årsmötet 2019 var ordförande Lena Wenman, vice 
ordförande Robin Hänninen, kassör Julia Småroos och verksamhetsledare Cecilia  
Hanhikoski (tillsammans med en annan utnämnd föreningstecknare).   
 
Förtroendevalda föreningstecknare efter årsmötet 2019 var ordförande Lena Wenman, vice 
ordförande Elin Westerlund, kassör Julia Småroos och 
verksamhetsledare Cecilia Hanhikoski (tillsammans med en annan utnämnd 
föreningstecknare).  
 

Revisor  
Christer Antson CGR-samfundet Nexia Oy och Johanna Hildén CGR-samfundet Nexia Oy  
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Slutord:   
Tack för ert stöd och samarbete!  
Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. målsättning är att öka 
medvetenheten om finlandssvenskt teckenspråk och stärka språkets ställning i samhället. Vi 
vill förbättra döva finlandssvenskars rättigheter i olika livsområden. Föreningens vision för en 
stark gemenskap och delaktighet i det finlandssvenska teckenspråkets språk och 
kultur ger styrelsen och de anställda ledning i arbetet. Föreningen vill erbjuda medlemmarna 
meningsfulla och positiva upplevelser tillsammans i olika aktiviteter med andra 
teckenspråkiga finlandssvenskar.  

Finlandssvenska teckenspråkiga r f:s styrelse tackar särskilt er medlemmar och de 
samarbetspartners som aktivt stöttat föreningens verksamhet, särskilt med 
utvecklingsprocessen för visionen och den långsiktiga verksamhetsplanen. Medlemmarnas 
insatser med förslag, praktisk hjälp och deltagande i aktiviteterna är väldigt värdefullt! Ni 
partners som ger styrelsen respons, information, nya perspektiv samt idéer och stöd till 
utveckling av FST är också viktiga!  

Tack till följande fonder och stiftelser för ert understöd 2019:  
STEA, SAMS, Svenska Folkskolans vänner, Konstsamfundet, Svenska 
Kulturfonden, Gesellius fond, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Aktiastiftelsen i 
Vasa, stiftelsen Brummerska Hemmet, Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse, Eugène, 
Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelse, Otto A. Malms donationsfond. Föreningen vill särskilt 
tacka för betydande bidrag från G. I. Sjöholms minnesfond!  

Med bidragen kan vi planera och genomföra teckenspråkig information, aktiviteter på 
finlandssvenskt teckenspråk, bevaka ärenden och samarbeta med andra. Medlemmarna 
uppskattar verksamheten och att delta i aktiviteter där vi får umgås på vårt eget språk, träffa 
vänner och stärka vår egen självkänsla och språkmedvetande.  

Vi döva och teckenspråkiga finlandssvenskar behöver en gemenskap där vi kan få styrka att 
påverka och stå upp för våra egna rättigheter som finlandssvensk teckenspråkig.  

Vi riktar varmt tack till ert stöd och samarbetsvillighet till vår verksamhet under året!  
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