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Ordförandes hälsning
2018 har varit ett år med både vanliga återkommande aktiviteter för medlemmar som
litet nya verksamheter hos föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Då vi
genomförde teckenspråkskurser i finlandssvenskt teckenspråk fick vi många nya
kontakter och gladdes åt att familjer och bekanta till döva/hörselskadade lärde sig
teckenspråk. Även språkbadsträffar i teckenspråk för små barn och deras föräldrar har
varit uppskattade och ett bra steg i vår strävan att sprida kunskap om teckenspråk
och att det är positivt att använda teckenspråk.
2018 var också ett mycket positivt år för föreningen då vi hade två anställda hela året.
En heltidsanställd verksamhetsledare som ansvarade för STEA-finansierade
verksamheten som fokuserar på medlemsverksamhet och stöd för teckenspråkiga
äldre finlandssvenskar; även för att stöda föreningens information och
intressebevakning i samarbete med styrelsen. En kulturarbetare som skötte om att
arrangera evenemang, kurser och verksamhet för familjer och hålla kontakt med
samarbetsparter för kulturverksamhet till teckenspråkiga.
Verksamhetsåret har inte varit helt utan utmaningar, positiva utmaningar. Vi kan ibland
behöva söka efter nya personer att arbeta med och för föreningens verksamhet,
hjälpa till med olika uppdrag. Det är inte lätt att hitta teckenspråkiga med bra svenska
kompetens att göra olika jobb som kräver både skrivuppgifter och att kunna umgås
med finlandssvenska döva. Därför är det roligt att vi har fått vikarie för
verksamhetsledare som hållit i arbetsuppgifterna med positiv resultat. Även
timanställda har varit till stor hjälp i verksamheten!
2018 gav oss nya och positiva samarbetsprojekt. För finlandssvenskt teckenspråk och
finlandssvenska döva är det viktigt att ha starka nätverk och goda samarbetspartner.
LIVS-utbildningen med teckenspråksinstruktörer har lett till LIVS 2 – tolk och
översättningsutbildning i finlandssvenskt teckenspråk. HUMAK yrkeshögskola och
Finlands Dövas Förbund har varit starkt stöd till denna framgång. Det är en stor grupp
personer som deltar i LIVS 2, vilket är fantastiskt roligt och ”coolt”!! Man kan läsa mer
och följa med om LIVS 2 genom deras egen webbsida. (http://livs.humak.fi/)
Vi har också ännu ett samarbetsprojekt, nytt från 2018 som handlar om teckenspråk
och information/kontaktspridning till icke-teckenspråkiga. Mer om detta projekt,
”Teckna Hej!” kan du läsa på annan plats i verksamhetsberättelsen. Här är också
HUMAK och Finlands Dövas Förbund samarbetspartner.
Jag har ett år kvar av min mandatperiod som ordförande, och har varit tacksam för en
aktiv och fin styrelse som arbetat tillsammans för föreningens och medlemmarnas
bästa. Vi har startat en utvecklingsprocess under året och tar fram de långsiktiga
målen tillsammans med er medlemmar genom olika diskussioner och workshops.
Styrelsen ser med tillförsikt framåt och välkomnar alla med i vår finlandssvenska
teckenspråksgemenskap!
/ 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
registrerades 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 2018:
Medlemsträffar
Föreningen arrangerar regelbundet medlemsträffar utöver andra program där döva
medlemmar deltar. År 2018 hölls sammanlagt XX 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
Föreningen genomförde medlemsträffar en gång i månaden, både vår och höst. Här
beskriver vi kort dessa träffar:
Januari – 20.1 Tolkservice förändring och förnyande information av specialsakkunnig
Annika Aalto från Finlands Dövas Förbund. (16 deltagare på plats)
Februari – 17.2 Teckenspråkiga bibliotekets nätsidor och innehåll, nytt på finlandssvenskt
teckenspråk presenterades av Riitta Vivolin-Karén från Finlands Dövas Förbund.
Information gavs av Teemu Lipasti-Sjöroos om de kommande riksomfattande kulturdagar
för döva program och anmälan. (10 deltagare)
Mars - Årsmöte 17.3 i Åbo. Även information av projekt Mutual Trust om räddningsarbete,
evakueringsutbildning om personer med olika funktionsnedsättningar till personal på stora
båtfärjor, brandkår mm. (23 deltagare)
April – 21.4 Information och cafebesök i Vasa, direktsändning till Helsingfors. (5+3
deltagare)
Maj – 16.5 Mors dag firande med besök på Heureka vetenskapsmuseum i Vanda. (20
deltagare)
Juni – 16.6 Sommarträff på Rastböle gård (Rastila) i östra Helsingfors. Varm och fin
sommardag, barnen lekte, vi njöt av sol och café lunch. (33 deltagare)
Juli – Solsand träff med program i samarbete med DHBS. Vi uppvaktade också Jakobstads
dövas förening som hade jubileum 95 år. (ca 30 deltagare)
Augusti – 18.8 Utfärd och rundvandring med tolk och guide på Fölisö utomhusmuseum i
Helsingfors. Gemensam kaffepaus/picknick efteråt. (18 deltagare)
September – Internationell matlagning med teckenspråkiga från olika länder
(Storbritannien, Australien, Vietnam och Indien), i stort undervisningskök på finska
Marthaförbundet i Helsingfors. (14 deltagare)
Oktober – 20.10, Diskussiondag om föreningens utveckling i FST lokaler, Tilkgatan 7. (20
deltagare)
November – 10.11, Firande av Svenska teckenspråksdagen i Fiskars, på restaurang
Kuparipaja. Prisutdelning till Årets medlem (Elin Westerlund) och Årets svenska service för
döva (Hufvudstadsbladet), samt festtal om media och teckenspråkiga av Mikaela
Tillander, nyhetsredaktör och ansvarig på YLE teckenspråkiga nyheter som firar 25 år. (30
deltagare)
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December – Lilla jul- firande med resa till Tallinn julmarknad, rundvandring med tolk och
lokalguide samt marsipanmålning. Gruppen åt på båten dit och tillbaka, njöt av
julstämning och umgås under resan. (19 deltagare

Evenemang:
10.2.2018: Föreningarnas diskussionsdagar Finlands Dövas Förbund / Ljusa huset i
Helsingfors: Lena Wenman och Elin Westerlund representerade FST
9-11.3: Gruppresa till Sappee, vinterveckoslut med övernattning stuga och lek i backar
och skidspår samt varm badtunna på kvällen ute. Flera barnfamiljer var med, totalt cirka
20 personer. Maja Andersson var ansvarig ledare och Lena Wenman deltog som stöd.
14.4: Författarbesök, bokpresentation av två döva författare Juhana Salonen och Isabell
Engwall. Arrangerades i samarbete med Helsingfors Dövas förening, Esbo teckenspråkiga
och Vanda Dövas förening, i hyrd lokal av Marthaföreningen i Helsingfors.
4-5.5 Regionala forum om service och föreningars samarbete för finlandssvenska
teckenspråkiga, Finlands Dövas Förbund, Borgånejdens dövas förening och FST
samarrangemang, i Borgå. Ca 15 finlandssvenska teckenspråkiga deltog.
26-27.5: Riksomfattande kulturdagar för döva, Tavastehus. Finlands Dövas Förbund ordnar
stort evenemang för alla döva vartannat år. Det fanns frivilliga finlandssvenska döva
arbetare på plats under kulturdagar och flera deltog i publiken.
12.9: Pysselkväll på finlandssvenskt teckenspråk, för barn och familjer. FST höll liten
språkbadkväll på föreningens lokal i Tilkgatan 7, Helsingfors. 17 personer deltog.

Kurser:
Teckenspråkskurser
Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har fått många frågor om kursmöjlighet för
personer som vill lära sig grunder i teckenspråk på svenska. Styrelsen beslöt att göra på
prov en kurs under våren. Det blev ett stort positivt gensvar, med nästan 30 deltagare.
Sedan hölls en kurs på hösten, med nästan 15 deltagare. Kursledare har varit Maja
Andersson och Lena Wenman med stöd av bland annat Elin Westerlund och Janne
Kankkonen.
Teckenspråkskurs del 1 2018: 5 kursträffar med 29 elever. Kursen anpassades till dels
nybörjarnivå och dels för de som hade lite förhandskunskaper. Deltagarna fick lära sig
finlandssvenskt teckenspråk och olika sätt att samtala, tips om svenska uttryck. De mer
avancerade som redan kunde en del tecken fick öva att göra bland annat
presentationer, berättelser. Eleverna var motiverade och aktiva. De tyckte att kursen
kunde haft fler träffar/lektioner och mer övningsmaterial.
Teckenspråkskurs del 2 2018: Hösten 2018 ordnades igen en kurs i finlandssvenskt
teckenspråk, med 8 kursträffar och14 aktiva deltagare. Kursen hade 2 grupper, för
nybörjarnivå och mer avancerad nivå.
Kursen hölls i större hyrda utrymmen på Annegatan i Helsingfors för båda grupper. Med fler
kursgånger hann deltagarna öva mer och fick lite större tecken-förråd. Vi hade också
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besök av gäst Annika Aalto från Finlands Dövas förbund som förklarade om
teckenspråk/kommunikationssätt och hur dövas vardag kan se ut.
Deltagarna gav gott betyg till kursens undervisning, lärare och plats.
Deltagarna har fått intyg för kurserna då man närvarat minst 75% av kursträffarna.

Svampkurs
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. föreningen höll svampkurs med tolk för medlemmar 3
och 10 september. Kedare var rådgivare från finlandssvenska Marthaförbundet. Första
träffen hade vi teori med presentation av olika svampar och gick genom dem. Därefter
deltog vi i matlagning med flera olika svampar. Nästa träff hölls ute i Sibbo skog, där vi fick
fråga och veta mer om olika sorter och om de går att äta.
Deltagarna var ganska få den här kursen, men det var roligt att genomföra svampkurs
som medlemmar önskat.

Stea-verksamhet
STEA – riktat verksamhetsbidrag (AK-stöd) för äldre finlandssvenska döva
År 2017 i december fick vi godkänt fortsatt stöd för år 2018 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 kan
föreningen anställa en verksamhetsledare på heltid. På grund av föräldraledighet
arbetade Magdalena Kintopf-Huuhka som verksamhetsledare fram till 31.8.2018 och
vikarie Cecilia Hanhikoski började 1.8.2018.
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/ 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 2018 året fortsatte arbetet med fokus på att upprätthålla stödaktiviteter för
målgrupp, se över verksamhet och utveckling och planera kommande aktiviteter.
Verksamhetsledare uppgifter och ansvarsområden har fått tydligare former under året.

Regional verksamhet:
Verksamhetsledaren har gjort besök på våren och hösten för att träffa teckenspråkiga
finlandssvenskar som bor i Österbotten. 3 gånger i Vasa och 3 gånger i Jakobstad. Under
dessa besök genomförde verksamhetsledare gruppträffar och informerade om
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. aktiviteters, 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
nyhet på det egna språket. Verksamhetsledaren hade samarbete med Vasa döva
föreningens senior klubb, Finlands dövas förbund regionala arbetare, Sirpa Kallio, samt
finlandssvenska dövpräst, Maria Lindberg.
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I södra Finland ordnades två olika aktiviteter för målgruppen; teman var handarbete och
gemenskap på eget språk.
De äldre hade efterfrågat möjlighet att syssla med händerna. Artesan Katja Merentie
anlitades som grupp/kursledare. Först ordnades en sy-grupp på våren 2018, som gjorde
två djurdockor (ugglor) som kan ”teckna”. Dockorna ställdes ut till kulturdagar i Tavastehus
och gruppen vann! 🙂 På hösten hölls en Stick- och virkningsgrupp som provade på olika
tekniker. Gruppen gjorde flera yllesockor som donerades till Finlands Dövas kampanj för
julgåvor till ensamma äldre teckenspråkiga i Finland.
En särskild Minnesdag arrangerades på hösten i samarbete med Dövas servicestiftelse för
äldre teckenspråkiga finlandssvenskar. Man fick information för hälsostöd och träning av
minnet.
För alla dessa aktiviteter har en viktig del varit att ta kontakt med enskilda äldre personer,
informera om aktiviteterna och erbjuda hjälp med personlig transport till aktiviteterna. Det
kan ofta vara svårt för äldre döva att ta reda på kollektivtrafik och ta sig över längre
avstånd i Nylandsregionen/Österbotten. Vi vill särskilt stöda personer som riskerar att bli
utanför/isolerade. Transporterna (med bil/gruppresor) genomfördes med anställda
timarbetare eller i samarbete med LIVS II studerande.

Intressebevakning:
Intressebevakning för finlandssvenska döva och äldres service hör också till
verksamhetsledares arbete. Under 2018 fortsatte samarbetet och informationsutbyte om
finlandssvenska teckenspråkiga situation och språkfrågor med specialsakkunniga Annika
Aalto på Finlands Dövas Förbund. Samarbetet är viktig för FST intressebevakning.
Verksamhetsledare deltog också i olika teckenspråkiga nätverk och var aktivt med i FPA
tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning samarbetsnätverk, Justitieministeriets
samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor och riksdagens teckenspråkiga nätverk.
Verksamhetsledare har också under året följt med vad som sker med SOTE, landskap- och
vårdreformen och berättat för döva medlemmar. Föreningens verksamhetsledare var
med i arbetet för planering av Finlands Dövas förbunds teckenspråkiga regionala forum i
Borgå för finlandssvenska döva,

Projekt – Teckna Hej!
Det nya projektet Teckna Hej! inleddes hösten 2018 vid FST. Projektets målsättning
är att öka kunskap om finlandssvenskt teckenspråk inom olika språkgrupper och i
majoritetssamhället. Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och utgör en del
av fondens strategiska program Hallå! som har ”en levande flerspråkighet i Finland
2018−2021” som primär målsättning.
Under hösten kom projektplaneringen igång genom att FST utnämnde en
styrgrupp för projektet. Styrgruppen deltar regelbundet i planeringen och följer
upp Teckna Hej!-projektet. I gruppen ingår Maja Andersson, Liisa Halkosaari,
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Annika Aalto, Elin Westerlund och Maria Andersson-Koski. Under hösten
sammanträdde gruppen två gånger för att bland annat diskutera tidtabell,
kommande händelser och projektets interna kommunikation. Därtill slog
styrgruppen fast att det officiella projektnamnet är Teckna Hej! som tecknas
”TECKNA HEJ”.
I oktober deltog Annika Aalto som representant för Teckna Hej! i Svenska
kulturfondens Kick off-evenemang för alla som deltar i Hallå!-programmet.
Evenemanget gav viktig information och konkreta råd för hur man genomför ett
lyckat projekt.
Från början av 2019 fungerar Maja Andersson som (50 %) projektkoordinator för
Teckna Hej! Maria Andersson-Koski är timanställd som konsult och språkstöd för
projektkoordinator.

Informationsverksamhet
Finlandssvenska Dövas Blad
Under året har Bladet producerats med 3 nummer, upplaga är 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 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. Webbsidan har påbörjat förändringar, som på grund av
resursbrist inte blivit färdiga 2018. Styrelsen har planerat för mer resurser/personal att
fortsätta med hemsidan uppdateringar enligt plan år 2019.
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Webb-Tv
Föreningen har en webb-tv där det finns nyheter 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 2018 har många medlemsträffar kunnat direktsändas med Moxio Ab tjänster i
Teckenekos egen webbsida. Det är mycket positivt att kunna titta på internetsändningen
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 kommer fortsätta med
direktsändningar/bandningar framöver från olika medlemsträffar och evenemang.

Sociala media
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har egen Facebooksida där vi publicerar aktuella
program och även information från andra organisationer. FST har även en 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.

Vykort
Vykort med handalfabetet (det finska) delades ut på olika platser där föreningen deltagit i
arrangemang och även i samarbete med andra. Ett nytt vykort kommer prodcueras med
det finlandssvenska handalfabetet (gamla alfabetet i Finland) år 2019. Janne Kankkonens
bilder av handalfabetet används för detta vykort.

Representation / Samarbeten:
Finlands Dövas förbund överläggningsdagar 2018: Helsingfors
-

Elin Westerlund och Lena Wenman deltog för FST.

Finlands Dövas Förbund förbundsmöte 2018: Lahtis
-

Robin Hänninen och Julia Småroos representerade FST.

Riksdagens nätverk för teckenspråken:
-

Finlands Dövas Förbund och Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har båda varit
representerade vid möten som hållits under år 2018. Verksamhetsledare
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Magdalena Kintopf-Huuhka/vik Cecilia Hanhikoski har haft huvudsaklig kontakt och
representation vid nätverkmöten, samt ordförande Lena Wenman och
styrelsemedlem Elin Westerlund har vid enstaka tillfälle närvarat.
Samrådet för språkärenden, Justitieministeriet:
-

Verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka /vik Cecilia Hanhikoski har
representerat och hållit kontakt med Samrådet. Minoritetsspråken i Finland
behandlas hos detta Samråd.

Samarbetsgruppen för teckenspråksfrågor, 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 2018-2019: Styrgrupp;
-

I styrgruppen ingår Finlandssvenska teckenspråkiga r.f., HUMAK, Finlands dövas
förbund. Verksamhetsledare och ordförande för FST representerar i styrgruppen.
LIVS II startade i juni 2018 och avslutas i slutet av år 2019.

SAMS Intressentnätverk:
-

-

Samarbetsgrupp för svenskspråkiga funktionshindersorganisationer och föreningar
som behandlar olika funktionshinder ärenden t ex för lagstiftning och politik. SAMS
juridiska 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.

-

Arbetsgrupper:
För verksamheten i föreningen kan styrelsen tillsätta arbetsutskott, vid behov.
År 2018 har skapats utskott som börjat med planering, finansiering ansökningar och
kontakter för 1) Ålands sommarträff 2019 (Julia Småroos, Lena Wenman) samt 2)
Dokumentärdrama historiska Filmprojekt (Robin Hänninen, Johan Hedren, Lena Wenman)
planering. Dessa utskott fortsätter arbetet 2019.
Tidningen Finlandssvenska Dövas Bladet har haft ett mediautskott som hållit i planeringen
och produktionen av innehållet för nr 1, 2 och 3 under år 2018. Personerna i tidningsutskott
har varit styrelsemedlemmar Robin Hänninen, Elin Westerlund, Lena Wenman och FST
anställda.
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Organisation:
Styrelse 2018:
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF: S STYRELSE ÅR 2018 FÖRE ÅRSMÖTE
•
•
•
•
•

Lena Wenman, ordförande (fyllnadsval 1 år)
Robin Hänninen, vice ordförande
Maja Andersson, sekreterare
Julia Småroos, kassör
Åke Uusimäki, medlemsansvarig

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF: S STYRELSE ÅR 2018 EFTER ÅRSMÖTE
•
•
•
•
•

Lena Wenman, ordförande (nyval 2år)
Robin Hänninen, vice ordförande
Elin Westerlund, sekreterare
Julia Småroos, kassör
Åke Uusimäki, medlemsansvarig

Styrelsen har haft totalt 12 möten under året, de flesta på föreningens kansli, Tilkgatan 7 i
Helsingfors.

Anställda 2018:
Verksamhetsledare: Magdalena Kintopf-Huuhka arbetade som ordinarie
verksamhetsledare till 31.8.2018. Vikarie under föräldraledighet anställdes från 1.8,2018,
Cecilia Hanhikoski.
Kulturarbetare: År 2018 har Maja Andersson varit anställd hos föreningen på 80% för att
sköta om kurser och medlemsevenemang, medlemsträffar, kultursamarbete samt stöda
verksamhetsledaren med praktiska administrativa uppgifter.

Administration:
Kontor: Föreningens kansli finns på Tilkgatan 7, 00300 Helsingfors.
Antal medlemmar: Föreningen hade år 2018 sammanlagt 159 medlemmar.

Föreningstecknare:
Förtroendevalda föreningstecknare före årsmötet 2018 var ordförande Lena Wenman,
vice ordförande Robin Hänninen, sekreterare Maja Andersson och kassör Julia SmåroosHirvelä och särskilt tillstånd för underteckning som gäller tillsammans med någon av
styrelsen gavs till anställda verksamhetsledaren Magdalena Kintopf-Huuhka.
Förtroendevalda föreningstecknare efter årsmötet 2018 var ordförande Lena Wenman,
vice ordförande Robin Hänninen, kassör Julia Småroos-Hirvelä och verksamhetsledare
Magdalena Kintopf-Huuhka/Cecilia Hanhikoski (tillsammans med en annan utnämnd
föreningstecknare).

Revisor
Frej Lobbas CGR-samfundet Nexia Oy och Christer Antson CGR-samfundet Nexia Oy
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Slutord:
Tack för samarbetet!
Föreningen arbetar för att stöda och utveckla kunskap om finlandssvenskt teckenspråk
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 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. Medlemmar är bra stöd när
ni ger förslag, praktisk hjälp och deltar i aktiviteterna. 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:
STEA, SAMS, Svenska Folkskolans vänner, Konstsamfundet, Stiftelsen Tre Smeder, William
Thurings Stiftelse, Svenska Kulturfonden, Brita Maria Renlunds stiftelse, Gesellius fond,
Hackman fond, Sparbankstiftelsen i Esbo-Grankulla, Sparbankstiftelsen i Vanda.
Föreningen vill särskilt tacka för betydande bidrag från Krematoriestiftelsen och 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!

