
Riksomfattande tävling i 

kunskaper och 

färdigheter för döva 

husmödrar  

17.10.2015 

Peltolan koulu, Näckrosvägen 27 b 

Dickursby, Vanda 

emantakisat@gmail.com 

 
 

 

  

 
-affisch 

-tävlingsinbjudan 

-program 

-möteskallelse 

-anmälning 

-tävlingsregler 

 

 

 

 



Vantaan Kuurot – Vanda Döva ry har nöjet att hälsa er alla 

hjärtligt välkomna till den riksomfattande tävlingen i kunskaper 

och färdigheter för döva husmödrar.  

 

Vi kan utlova en intressant, utmanande och rolig tävling!  

 

Tävlingens tema: ”KREATIVITET, MOD OCH TIDSENLIGHET!” 

 

 

PROGRAM 
 

09.30 - 10.00 Morgonkaffe 

10.00 Tävlingen invigs, hälsningstal  

12.00 - 13.00 LUNCH (observera förhandsanmälan) 

13.00 - 15.00 Tävlingen fortsätter 

15.00 - 15.45 KAFFE 

15.30 - 16.00 Prisutdelning och lotteri  

16.15 -17.00 Gemensamt möte 

17.30 Programmet avslutas 

 

 

 

Tävlingsinbjudan  
 

Vantaan Kuurot – Vanda Döva ry inbjuder de kvinnliga 

medlemmarna i alla dövföreningar (t.ex. kvinnoklubbar, 

kvinnokretsar) att delta i tävlingen i kunskaper och färdigheter 

för döva husmödrar, som ordnas i Vanda 17.10.2015 klockan 

10.00.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Om tävlingen 

 

1. Till tävlingen kan anmälas en döv kvinnlig medlem per 

dövförening, klubb eller kvinnokrets. 

 

2. Tävlingen ordnas om minst fem deltagare anmäler sig.   

 

3. Efter tävlingen hålls ett gemensamt möte. Mötets 

dagordning är bifogad.  

 

4. Tävlingsavgiften är 15 e / person 

 

Till publiken: 

 

Alla är välkomna att följa med tävlingen. 

 

1. Inträdesbiljetten kostar 10 e/ person 

2. Barn gratis.  

 

Mat och kaffe  

 

Morgonkaffe/te + semla 2,50 e 

Lunch + dessert, vuxna 10-12 e/barn 5 e (observera förhandsanmälan)  

 

Kaffe/te, med sött eller salt dopp 2,50 e 

 

 

I caféet, som är öppet kl. 9.30–18.00, får man köpa kaffe, te, saft, 

godbitar, salt tilltugg och frukt.   

 



Obs! Kom ihåg att ta med dig kontanter. INGEN BETALNING MED 

BANKKORT. Alla inköp betalas på platsen. 

 

Anmälning och anvisningar 
 

Anmälning före 11.9.2015 per e-post till: emantakisat@gmail.com 

 

I anmälan ska följande uppgifter finnas:  

 

-namn 

-kontaktuppgifter 

-tävlingsdeltagarens förening/klubb/krets  

-förhandsanmälan för lunch – ange samtidigt om du behöver 

specialkost  

-meddelande om du deltar i det gemensamma mötet efter 

tävlingen  

 

 

Även publiken måste lämna förhandsanmälan om lunchen så 

att vi vet hur många personer som vill äta.  
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GEMENSAMT MÖTE 

 

Efter tävlingen i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar 

hålls ett gemensamt möte klockan 16.15  i Peltolan koulu, 

Näckrosvägen 27, Dickursby.   

 

Mötets dagordning 

 

1. Mötet öppnas 

2. De närvarande konstateras  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

4. Val av protokolljusterare för mötet  

5. Fastställande av tävlingsresultatet  

6. Respons gällande tävlingsarrangemangen   

7. Val av arrangör för nästa tävling  

8. Övriga ärenden 

-tävlingens namn 

-ändring av reglerna 

9. Mötet avslutas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tävlingen i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar  

 

Syftet med tävlingen i kunskaper och färdigheter för döva 

husmödrar är att främja döva kvinnors praktiska färdigheter i 

hushållsarbete och kunskaper om kvinnors samhällsställning. 

 

TÄVLIGSREGLER 
 

 

1. Som arrangör för tävlingen kan stå en registrerad 

dövförening eller annan registrerad dövorganisation, som 

Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse har godkänt som 

medlem av förbundet. Om föreningen har en kvinnoklubb 

fattar kvinnoklubben för föreningens del alla beslut som rör 

tävlingen. 

2. Tävlingen ordnas vartannat år i oktober månad.  

3. På det gemensamma möte som hålls efter tävlingen 

fastställs vem som arrangerar tävlingen nästa gång. 

4. Den medlemsförening som ansvarar för arrangemangen 

tillsätter en arrangörskommitté. Kommittémedlemmar kan 

inte delta i tävlingen.  

5. Arrangörskommittén beslutar om var tävlingen ordnas 

samt sköter de praktiska tävlingsarrangemangen, 

informerar övriga medlemsföreningar om tävlingen samt 

utarbetar tävlingsfrågorna och tävlingsuppgifterna. 

6. Inbjudan till tävlingen publiceras i Dövas tidskrift minst två 

(2) månader före tävlingen och skickas till 

föreningarna/kvinnoklubbarna minst en (1) månad före 

tävlingen. Till tävlingsinbjudan fogas kallelse till det 

gemensamma möte som hålls efter tävlingen. 

7. En döv kvinnlig medlem från varje medlemsförening får 

delta i tävlingen. 

8. Tävlingen består av fem (5) kunskapsfrågor och tre (3) 

reservfrågor samt fem (5) uppgifter som mäter praktiska 



färdigheter. Frågorna och de praktiska uppgifterna 

framställs skriftligt på finska och svenska. I 

tävlingssituationen presenteras de både skriftligt och 

översatta eller tolkade till teckenspråk. I tävlingssituationen 

kan frågor varvas med praktiska uppgifter. Om 

poängställningen är lika efter fem frågor och fem 

praktiska uppgifter tar man till reservfrågorna. 

9. Tävlingen har två (2) poängdomare och en 

tävlingssekreterare, som inte deltar i bedömningen. Vid 

behov kan den ena eller båda poängdomarna vara 

experter som inte ingår i arrangörskommittén. Om en 

person som inte kan teckenspråk verkar som 

poängdomare anlitas teckenspråkstolk. Tolken skaffas av 

arrangörskommittén. 

10. Tävlingen är öppen för publik. 

11. Till det gemensamma mötet efter tävlingen kan varje 

förening utse 1-2 kvinnliga representanter. På mötet har 

varje representerad förening två (2) röster. Vid röstning 

sker avgörande genom enkel majoritet. Om rösterna faller 

lika avgör ordförandes röst. På mötet behandlas följande 

ärenden: 

-mötet öppnas (arrangörsföreningens utsedda 

representant)   

-de närvarande konstateras  

-val av ordförande och sekreterare (den ena eller båda 

kan vara utomstående) 

-val av protokolljusterare (2)  

-fastställande av tävlingsresultatet  

-val av arrangör för nästa tävling  

-respons om tävlingsarrangemangen  

-övriga ärenden (vid behov t.ex. ändring av regler, pris, 

eller annat)  

-mötet avslutas  

 

Till mötesprotokollet fogas tävlingsdokumenten 

(tävlingsinbjudan, frågorna, uppgifterna samt resultaten). 



Mötesordföranden ser till att kopior av det justerade 

mötesprotokollet jämte bilagor skickas till de på mötet 

företrädda föreningarna inom ett halvår efter mötet. 

Originalprotokollet arkiveras på Finlands Dövas Förbunds 

serviceavdelning. 

 

12. Arrangörsföreningen svarar för kostnader som uppstår i 

samband med tävlingen.   

 

Regler beträffande vandringspriset  

 

13. Vandringspriset är instiftat av Finlands Dövas Förbund rf. 

14. Vinnarföreningen i den i punkterna 1-12 definierade 

tävlingen får en inteckning i priset och behåller priset i två 

år.   

15. Vinnarföreningen ser till att vandringspriset blir graverat 

och att priset levereras till nästa tävling. 

16. Finlands Dövas Förbund rf:s serviceavdelning upprätthåller 

en förteckning över vinnarna, där tävlingsår, tävlingsort, 

den segrande föreningens namn och föreningens 

tävlingsrepresentants namn framgår. 

17. En förening som fått tre inteckningar i vandringspriset får 

det slutgiltigt i sin ägo. 

18. Dessa regler samt vinnarförteckningen åtföljer 

vandringspriset. 

 

Som tävlingens beskyddare står Finlands Dövas Förbunds 

serviceavdelning som a) sänder en representant för att övervaka 

tävlingen b) avgör eventuella tvister. 

 
Dessa regler har fastställts på det gemensamma möte som hölls efter tävlingen i kunskaper 

och färdigheter för döva husmödrar i Muurame15.10.2005. I fortsättningen kan ändringar av 

reglerna göras på mötet som hålls efter tävlingen, förutsatt att detta ärende har nämnts i 

möteskallelsen som bifogats tävlingsinbjudan. I fall av oklarheter gällande reglerna och 

tolkningen av dem hänvisas till Finlands Dövas Förbund rf:s serviceavdelning.    

 

Tävlingens arrangörskommitté kan vid behov be serviceavdelningen om hjälp för att få 

tävlingsfrågorna och -uppgifterna översatt till finska eller svenska.  


