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Ordförandes hälsning
Årets hälsning är unik med två hälsningar från dels vår förra ordförande Lena Wenman (2018–2020)
och nyvalda ordförande Robin Hänninen (fr.o.m. september 2020).

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. hade en god start på år 2020 med planerade
medlemsträffar och spännande program. I mars satte corona-epidemin stopp för planerna.
Styrelsen tillsammans med anställda försökte hitta nya lösningar för verksamheten till er
medlemmar, så att vi kunde göra den tillgänglig för er på annat sätt. Det blev olika digitala
lösningar, test av distanskontakter samt program både med direktsändning och
förhandsinspelat. Vi lyckades träffas med några medlemmar under sommaren och i samband
med årsmötet i september, före allt stoppades igen på grund av nya corona-begränsningar.
Detta år förlängdes styrelsearbetet, eftersom årsmötet i mars fick flyttas till hösten. Jag är glad
att vi lyckades ordna ett "hybrid"-årsmöte där medlemmar kunde delta både på distans och
på plats i Helsingfors. Det kändes bra i dessa nya tider och med nya möjligheter för
medlemskontakt att kunna lämna över klubban till föreningens nya ordförande Robin
Hänninen.
Jag önskar att särskilt få tacka de anställda under år 2020 för deras fina insatser och samarbete
med styrelse och medlemmar. Det blev många nya situationer, och ibland intensivt att försöka
hantera många händelser samtidigt. Det är stressigt att jobba för en förening som har många
"järn i elden" och bevaka vad som händer för finlandssvenskt teckenspråk!
Det är sist och inte minst samarbetspartner till föreningen som vi vill tacka! Vi behöver ert
stöd, också från våra vänner, för att kunna informera och påverka för våra språkliga
rättigheter. I detta arbete är framför allt personal på Finlands Dövas Förbund viktiga för oss –
med informationsutbyte till vår styrelse och anställda. Vi har inte möjlighet att själva hinna
med alla uppdrag, därför är Dövas förbunds resurser till stor hjälp. Tack till er!
/ Lena Wenman
Jag fick klubban som föreningens nya ordförande i en styrelse som nog är yngsta någonsin i
föreningens historia med flera styrelsemedlemmar som är under 40 år. Det är väldigt roligt att
vi tillsammans kan bilda ett nytt team. Precis som Lena har redan nämnt i sin hälsning fick vi
stoppa en del av våra evenemang pga. coronasmitta. Jag är glad att vi hann med en
familjeträff i en trafikpark så några av oss i styrelsen fick också möjlighet att träffa några
medlemmar, ett annat evenemang var Svenska teckenspråksdagen som blev i hybridform.
Lillajul fick vi utmanande och rolig uppgift att göra ett julprogram till Teckeneko, jag hoppas
ni hunnit se den. En del träffar och evenemang fick ordnas på distans eller flytta till år 2021.
Jag vill tacka alla medlemmar för ert fina samarbete med oss i styrelsen och gemensamma
övningar att träffas på distans. Att hitta lösningar för vår gemenskap, det är något jag tar med
till 2021!
/Robin Hänninen, ordförande 2020 – 2022.
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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
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

och föreläsningar samt studiecirkelverksamhet,
Bedriva verksamhet för ungdomar och barn i skolåldern i samarbete med
ungdomsklubbar med hänsyn även till flerhandikappade döva,
Bedriva seniorverksamhet,
Bedriva idrotts- och motionsverksamhet,
Ordna rekreationsverksamhet,
Bedriva informations-, publikations- och förlagsverksamhet,
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,
Ordna anpassningsträningsverksamhet och tolktjänster,
Delta i lokalt och regionalt samarbete med andra organisationer och myndigheter,
Samt vidta andra åtgärder som tjänar föreningens syften och förbättrar dövas
ställning.
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Verksamhet 2020
Medlemsträffar
Föreningen arrangerar regelbundet egna medlemsträffar. Det finns även andra program där
döva medlemmar deltar. År 2020 hölls sammanlagt xx träffar och evenemang, en del fysiskt,
en del på distans och digitalt. 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. Från och med
mars 2020 när olika begränsningar infördes pga COVID-19, coronaviruset, ordnades det främst
information och träffar på distans och digitalt. Enstaka träffar lyckades vi med under
sommaren och hösten där vädret var fint och vi var utomhus.

Januari: 18.1 - Jaana Tiainen var gäst och hon berättade om Zinzino och olika
vitaminer/fetter som är bra för människan. (18 deltagare)
Februari: 16.2 - En miljövänlig vardag: Cecilia Nyman från Finlands Svenska Marthaförbund
kom och berättade intressanta fakta. (15 deltagare)
April: 18.4, Informationstillfälle, diskussioner om hur coronaviruset har påverkat
verksamheten. Ordförande Lena Wenman och verksamhetsledare Magdalena KintopfHuuhka berättade och diskuterat. Direktsändning via Teckeneko och Facebook. (14 tittare)
Maj: 16.5, virtuell medlemsträff. Tema utomhusaktiviteter och hobbyn, geocaching.
Programledare var ordförande Lena Wenman och Cecilia Hanhikoski. Lena provade
på geocaching och en medlem berättade om fågelskådning. (11 tittare)
Juni: 13.6, Virtuell medlemsträff, Elin Westerlund gjorde en roadtrip till Terjärv och åt en
måsburgare där. (11 tittare)
Oktober: 17.10, Föreningens verksamhet under hösten. Direktsänt medlemsträff via
Teckeneko och Zoom. Robin Hänninen och Magdalena Kintopf-Huuhka. (5 deltagare + 8
tittare)
December: 12.12, Lillajul – videoprogram av styrelsen som sattes till Teckeneko och
Facebook. Programmet innehåller berättelse om symboler tro, hopp och kärlek,
julfrågesport, pyssel och julhälsningar från styrelsen. (11 tittare/Teckeneko, 15 via Facebook)

Evenemang
5.3.2020: “Frontrunners 15”-gruppbesök på FST kontor.
Verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka presenterade om finlandssvenskt
teckenspråk och föreningens historia till internationella unga döva studerande
från Castberggård (Danmarks dövas folkhögskola).
8.3.2020: Vinterdag på Tomtbacka gård 8.3 ordnade med samarbete med Viittovat Perheet
ry. Teckna Hej! projekt var huvudansvarig för att ordna vinterdagen. I Tomtbacka gård vi
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hade korvgrillning, lekar och hälsade på djuren. På plats fanns många familjer och dagen blev
flerspråkig. (45 deltagare) (Teckna Hej!)
30.3.2020: Informationstillfälle, direktsändning. Tema som togs upp var coronasituationen,
hur man kan följa olika information och hur situationen påverkar föreningens verksamhet.
Verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka och projektledare Cecilia Hanhikoski ledde
programmet. (14 tittare)
11.6.2020: Suomenruotsalainen viittomakieli - mitä se on? Teckna Hej! projekt ordnade
direktsändning till Teckeneko med tema “Suomenruotsalainen viittomakieli - mitä se on?”. I
direktsändningen hade vi gäst Janne Kankkonen och projektkoordinator Cecilia Hanhikoski
som diskuterade om finlandssvenskt teckenspråk och finlandssvenska dövas historia i
Finland. Målet med sändningen var att öka kunskapen om finlandssvenskt teckenspråk till
finska döva. (12 tittare) (Projekt Teckna Hej!)
8.8.2020: En dag på Högholmen som Teckna Hej! projekt ordnade i samarbete med Viittovat
Perheet ry. 16 familjer har bekantat sig med de flera olika djur som finns tillsammans med 4
teckenspråkiga barnledare. Under dagen bjöd vi också på mellanmål. Det var en fin dag i
Högholmen som blev flerspråkig teckenspråkig miljö för familjerna. (48 deltagare) (Teckna
Hej!)
12.9.2020: Årsmöte, Kulturcentrum Sofia i Helsingfors. Föreningen var tvungna att flytta
årsmöte från mars till september. Årsmötet genomfördes via en hybridlösning med
deltagare både på plats och på distans. Lena Wenman avtackades för hennes ordförandetid
och Robin Hänninen valdes till föreningens nya ordförande. (17 på plats och 8 på distans)
16.9.2020. Konstguidning i Konsthall. Netta Keski-Levijoki guidade en grupp för utställningen
av Patricia Piccinini. (7 deltagare)
24.9.2020: Barnens trafikpark. Teckna Hej! projekt ordnade familjeprogram för
finlandssvenska familjer. I trafikparken fick barnen lära sig om trafikreglerna med
teckenspråkiga barnledare. Barnen fick att köra runt på banorna med trampbilar och hade
roligt. 7 familjer och 11 barn deltog. (Teckna Hej!)
31.10.2020: Teaterbesök i Luckan, föreställning: Prinsessan som inte kunde tala. Luckan och
FST ordnade samarbete att erbjuda familjer flerspråkig föreställning. I föreställningen
användes det finlandssvenskt teckenspråk med svenska, finska och finskt teckenspråk.
7.11.2020 Familjeprogram med pajasen Pelle Totti via Zoom. Teckna Hej! Projekt ordnade
familjeprogram via distans. 5 familjer deltog. (Teckna Hej!)
7.11.2020 Svenska teckenspråksdagen, Greija, Tripla i Helsingfors.
Tema språkrättigheter. Teckenspråksdagen firades i hybridversion med några på plats och
direktsänt via Teckeneko. Årets medlem-pris gick till alla FST medlemmar och Årets svenska
service för döva pris gavs till Unga Teatern. 6 personer på plats, resten distans.
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Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har också under året 2020 stöttat en
projektidé med kombinerad musik och teater på fyra språk SI(G)N(G) som finns i Youtube.
Detta är ett samarbete mellan fyra artister och olika teaterkulturer, språken som finns är
finlandssvenskt teckenspråk, finskt teckenspråk, talad svenska och talad finska.

Kurser
Teckenspråkskurser i finlandssvenskt teckenspråk
Intresset för finlandssvenskt teckenspråk är positivt, flera personer har deltagit i kurs och
önskar gärna fler kurser och fortsättningskurser. Vi har ordnat fortsättningskurs under hösten.
Trots corona situation fanns det intresserade deltagare och kursen genomfördes först på
föreningens lokal och sedan på distans då myndigheterna förde in restriktioner.
Höstens kurs hade 7 deltagare och 8 träffar. Deltagarna var nöjda med kursens undervisning,
lärare och plats. Deltagarna har fått intyg enligt sitt önskemål då man närvarat minst 75% av
kursträffarna.
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STEA-verksamhet
STEA – riktat verksamhetsbidrag (AK-stöd) för äldre finlandssvenska döva
Vi fick godkänt fortsatt stöd för år 2020 till föreningens AK-ansökan; som är ett särskilt
verksamhetsinriktat bidrag. STEA finansierade verksamhet är fokuserad på ett avgränsat
område av föreningens hela verksamhet. År 2020 återkom Magdalena Kintopf-Huuhka från
sin föräldraledighet och jobbade som verksamhetsledare. Cecilia Hanhikoski bytte roll till att
understöda verksamhetsledaren och ha kontakt med främst Österbotten.
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 även fungera som stöd till föreningens styrelse.
Under 2020 fortsatte arbetet med fokus på att upprätthålla stödaktiviteter för målgrupp, se
över verksamhet och utveckling och planera kommande aktiviteter. Coronaepidemin
påverkade verksamheten stort då vi inte kunde genomföra fysiska träffar och det varierade i
landet. Vi var tvungna att hitta andra lösningar, en av dessa var att ordna direktsända
tematräffar med delvis inspelade program som hittas på www.teckeneko.fi
26.2.2020 Tilkgatan, tematräff om digital säkerhet med digihandledare David Barber och Heli
Mikkola från Finlands Dövas Förbund.
Direktsända tematräffar från Tilkgatan 7, programmen hade också inspelade avsnitt. De som
ledde programmen var Magdalena Kintopf-Huuhka och Cecilia Hanhikoski med gäster.
5.5.2020 Direktsänt tematräff, presentation av ämnen och idé, Magdalena Kintopf-Huuhka
och Cecilia Hanhikoski.
12.5.2020 Direktsänt tematräff med gäst Nelli-Sofia Tarvajärvi från Finlands Dövas
Idrottsförbund (SKUL) som visade hur kan ordna hemmagympa.
19.5.2020. Direktsänt tematräff med gäst Maria Kursi från Dövas servicestiftelse som tog
upp ämnen om välmående och positiva tankar.
26.5.2020. Direktsänt tematräff med gäst Janina Rintala, om hur kan ordna fotvård hemma
och vad man ska tänka på.
2.6.2020. Direktsänt tematräff med gäst Nelli-Sofia Tarvajärvi Finlands Dövas Idrottsförbund
(SKUL) som visade hur kan gympa ute med enkla rörelser.
9.6.2020. Direktsänt tematräff med gäst Nanna Jessen Venøbo från “Tegn På Sundhed” som
berättade om näring och kost, hur kan läsa olika symboler på matförpackningar.
16.6.2020. Direktsänt tematräff med gäst Maria Kursi från Dövas servicestiftelse som
berättade om minnesövningar och gav tips på övningar.
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Vi ordnade ett par gånger träff via Zoom men det har varit utmaningar också då inte alla är
vana vid nya tekniken och har olika förutsättningar. Från tematräffarnas program fick vi positiv
respons och önskemål på kommande teman.

Regional verksamhet:
Under året lyckades Cecilia Hanhikoski med besök till Jakobstad innan nya restriktioner trädde
i kraft. För övrigt informerade vi våra medlemmar via videomeddelanden.

Intressebevakning:
Intressebevakning för finlandssvenska döva och äldres service hör också till
verksamhetsledarens arbete. Under år 2020 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 2020 var det
största ärendet i intressebevakningen tillgänglig information om coronapandemin då
språkgruppen snabbt blev utanför. Vi följde även upp upphandlingen av tolktjänsten för att
försöka säkerställa service till döva finlandssvenskar.
Verksamhetsledaren deltog också i olika teckenspråkiga nätverk och var aktivt med i
FPA
tolktjänstens
samarbetsnätverk
för personer med funktionsnedsättning
och
i
Justitieministeriets samarbetsgrupp för teckenspråksfrågor.
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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 sökte också finansiering från
andra fonder till projektet. Under året 2020 var Cecilia Hanhikoski projektkoordinator.
Under året 2020 har coronapandemin påverkat projektets verksamhet en hel del eftersom det
mesta av projektets verksamhet skulle genomföras via fysiska träffar. Projektet blev tvungen
att annullera flera planerade verksamheter, till exempel träffar för familjer som har döva,
hörselskadade eller CI barn i Österbotten, språkträffar mellan finlandssvenska teckenspråkiga
och andra språkgrupper, och flyttat dem till 2021. Projektet lyckades ändå genomföra flera
evenemang under 2020 och har skapat bra samarbete med andra föreningar. Under 2020 har
projektet lyckats ordna verksamhet för barnfamiljer och erbjuda flerspråkig miljö för
barnfamiljer och öka kunskapen och synlighet om finlandssvenskt teckenspråk. Under
coronapandemin var vi tvungna att prova olika lösningar, till exempel har projektet testat
direktsändning och ordnat distansträffar för barnfamiljer.
Under året 2020 projekt har ordnat dessa evenemang:
- 8.3.2020 Vinterdag i Tomtbacka gård
- 11.6.2020 “Suomenruotsalainen viittomakieli - mitä se on?” direktsändning
- 8.8.2020 En dag på Högholmen
- 24.9.2020 Barnens trafikpark
- 7.11.2020 Familjeprogram med pajasen Pelle Totti (distans)
Under året 2020 projekt var med i dessa evenemang:
- 1.3.2020 HELsign
o Cecilia Hanhikoski berättade om finlandssvenskt teckenspråk och föreningen
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. som hade eget presentations bord.
- 7.3.2020 Barnfest
o Maja Andersson deltog för projekt och FST. Maja lärde ut finlandssvenska
tecknen till deltagare och de har fått bekanta sig med finlandssvenskt
teckenspråk.
- 10.7.2020 Dövas Förbunds finlandssvenska anpassningskurs
o Cecilia Hanhikoski besökte Dövas Förbunds finlandssvenska anpassningskurs
som ordnades i Vasa. Cecilia ledde olika teckenspråkiga lekar till
kursdeltagarna.
- 11.7.2020 DHBS dagsprogram i Solsand
o DHBS ordnade dagsprogram i Solsand. Cecilia Hanhikoski berättade kort om
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. föreningen och Teckna Hej! projektet.
Cecilia ledde också några lekar.
I Åland sommar (augusti 2019) har gjort flera sagovideor på finlandssvenskt teckenspråk.
Under svenska veckan år 2020 publicerades videorna i teckenspråkiga biblioteket. Projektet
har också sett att det finns behov av informationspaket om finlandssvenskt teckenspråk så
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slutet av året 2020 har projektet börjat göra ett informationspaket om finlandssvenskt
teckenspråk. Informationspaketet ska publiceras under 2021.
Förre projektkoordinator Maja Andersson inledde kontakt och samarbete med Arbis under
2019 som under året 2020 genomförde evenemang och aktiviteter.
• Finlandssvenskt teckenspråkskurs
o Projekt gjorde ett samarbete med Arbis och genomförde grundkurs
på finlandssvenskt teckenspråks. Kursen bestod av 3 kursträffar och 1,5
timmar per träff. 12 deltagare med i kursen. Maja Andersson var kurslärare.
• Föreläsning om finlandssvenskt teckenspråk
o Projekt fick möjlighet att få föreläsa om finlandssvenskt teckenspråk på plats
samt ha direktsändning så att hela Finland kunde följa med. Maja Andersson
och Liisa Halkosaari höll tillsammans föreläsning. Föreläsning handlade om
teckenspråksuppbyggnad, kort om historia, språk idag, dövkultur, hur man
bemöter en döv och så lärde vi dem lite teckenspråk
också. Vi erbjöd dessutom möjlighet för frågor för dem som följde
direktsändning via textmeddelande. Det blev en del frågor som besvarades
via direktsändning. Mitt i corona situation blev det 2 gäster på plats och 84
tittarna på videon som fanns i Youtube kvar inom 24 timmar.
• Arbis julkalender 2020
o Vi blev inbjudna att delta i en av Arbis julkalenders lucka där vi visade tecken
på jul tema. Totalt var det 14 tecken. Lina Karlsson var teckenaktören och
visade de olika tecken.
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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 var ansvarig utgivare samt chefredaktör av två nummer och sedan ordförande
Robin Hänninen from 12.9.2020, 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.
Information om årsmöte och material länkas dit, för övrigt har sidan inte uppdaterats under
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 T
eckenekos egen Facebooksida.
Videoklipp har inspelats och redigerats med Moxio Ab utrustning och tjänster i samarbete,
då studiorum finns på Tilkgatan 7, i FST kontorsutrymmen.

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
Vid evenemang har vi delat ut våra vykort med det finlandssvenska handalfabetet. Kansliet
har både det äldre vykortet med finska handalfabetet och det nyare från 2019 kortet med
finlandssvenska handalfabetet.
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Representation / Samarbeten
Finlands Dövas förbund föreningsdagarna 31.1-1.2.2020 i Helsingfors
Julia Småroos och Elin Westerlund deltog för FST.
Teckenspråkets dag seminarium 12.2.2020 i Ljusa huset
Lena Wenman och Cecilia Hanhikoski deltog för FST.
Justitieministeriets hörande om utredning av möjligheter att anteckna flera språk i
befolkningsregistret 13.2.2020
Justitieministeriet presenterade sin utredning om antecknande av flera språk i
befolkningsdatasystemet. Lena Wenman och Elin Westerlund representerade föreningen.
LIVS slutseminarium 15.2.2020
LIVS 2 tolkutbildning hade ett slutseminarium med presentation av studenternas slutarbeten
och utställningar av studenters arbete, gästerna hade möjlighet att läsa mer och ställa frågor
till studenterna. Avslutades med examenutdelning. Cecilia Hanhikoski deltog från
föreningen.
HELsign i Stoa 1.3.2020
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. deltog med i HELsign för första gången. FST hade ett
bord och Teckna Hej! projektkoordinator Cecilia Hanhikoski var på plats. Cecilia berättade
om finlandssvenskt teckenspråk och om föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.
Barnfest i Arbis huset, Helsingfors 7.3.2020
Barnfest som ordnas i samarbete med andra organisationer deltog Finlandssvenska
teckenspråkiga r.f. med eget program där Maja Andersson ledde. Programmet innehöll
bland annat ”prova på teckenspråk”. Detta via projektet Teckna Hej!.
Finlands Dövas Förbund förbundsmöte 19.9.2020
Elin Westerlund representerade föreningen på årsmötet. Årsmötet genomfördes i
hybridform: en del representanter var på plats i Åbo, andra på distans genom videolänk.
Tecknade minnen, seminarium 22.9.2020
Öppningsseminarium för projektet med olika representanter på plats, Magdalena KintopfHuuhka höll ett tal på seminariet.
Finlands Dövas Förbunds ungdomsutskott årsmöte 17.10.2020
Lina Karlsson och Elin Westerlund representerade föreningen. Årsmötet var först tänkt att
hållas på Sveaborg men på grund av coronapandemin hölls den på distans genom Zoom.
”Lyckade insatser för små språk i Norden”, Institutet för språk och folkminnen 21.10.2020
Ett forskar- och expertworkshop som ordnades under två dagar, 21-22.10.2021.
Magdalena Kintopf-Huuhka från FST och Maria Andersson-Koski från Finlands Dövas
Förbund höll kort föreläsning om Att stärka finlandssvenska teckenspråket – utmaningar och
förutsättningar. Intressanta diskussioner.
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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 Magdalena Kintopf-Huuhka och ordförande Lena Wenman för FST
representerar i styrgruppen. LIVS II startade i juni 2018 och avslutas i slutet av året 2020,
under 2020 var det avslutningsmöten och uppföljning av resultat.
SAMS Intressentnätverk:
Samarbetsgrupp för svenskspråkiga funktionshindersorganisationer och föreningar som
behandlar olika funktionshinderärenden tex 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.
Samarbetsgruppen för teckenspråkfrågor, Justitieministeriet
Verksamhetsledaren Magdalena Kintopf-Huuhka har deltagit i möten under året, både
fysiskt och på distans där tema också har behandlat bland annat förslag om egen delegation
för teckenspråksärenden.
Dokumentation av finlandssvenskt teckenspråk
Inledning på samarbete mellan föreningen, Finlands Dövas Förbund och Svenska
Litteratursällskapet (SLS) gällande dokumentation av finlandssvenskt teckenspråk till SLS´s
arkiv. Från föreningen deltar verksamhetsledaren Magdalena Kintopf-Huuhka på möten och
planering.
Viittomakielen keskuksen valtakunnallisen neuvottelukunnan

Verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka är ordinarie medlem i gruppen och Cecilia
Hanhikoski reserv. Gruppen sammanträder 1–2 gånger per år och har representanter från
olika områden där teckenspråkigt arbete förs.
Undervisnings- och kulturministeriets informella möten – forskningsansvar
Föreningen har under året deltagit i möten tillsammans med andra instanser för att
diskutera om forskningsansvaret för finlandssvenskt teckenspråk, detta som en del av
regeringen Marins regeringsprogram gällande revitalisering av finlandssvenskt teckenspråk
och att fastställa forskningsansvar.

Utlåtanden som föreningen skickat under 2020
•

Justitieministeriet, Utlåtandebegäran om utredningen om antecknandet av flera
språk i befolkningsdatasystemet. Inskickat 29.5.2020.
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•
•

Justitieministeriet, delegationen om teckenspråksärenden. Inskickat 11.6.2020.
Justitieministeriet, bedömning av teckenspråkslagen. Inskickat 6.10.2020.
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Arbetsgrupper:
För verksamheten i föreningen kan styrelsen tillsätta arbetsutskott, vid behov.
År 2020 har utskott som planering, finansiering ansökningar och kontakter för
• Dokumentärdrama historiska Filmprojekt. Utskottet fortsätter sitt arbete från år
2020 till 2022. Deltagare i utskottet från föreningen är: Emmy Nyström som from hösten
2020 ersattes av Maja Andersson, tillförordnad ansvarig Lena Wenman och Johan
Hedrén.
Tidningen Finlandssvenska Dövas Bladet har haft ett mediautskott som hållit i planeringen
och produktionen av innehållet för nr 1, 2 och 3 under år 2020. Personerna i tidningsutskott
har varit styrelsemedlemmar Robin Hänninen, Elin Westerlund, Lena Wenman och FST
anställda.
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Organisation:
Styrelse 2020:
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF: S STYRELSE ÅR 2020 FÖRE ÅRSMÖTE
• Lena Wenman, ordförande
• Elin Westerlund, vice ordförande
• Julia Småroos, kassör
• Emmy Nyström, styrelsemedlem
• Rolf Westerlund, styrelsemedlem
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF: S STYRELSE ÅR 2020 EFTER ÅRSMÖTE
• Robin Hänninen, ordförande
• Elin Westerlund, vice ordförande
• Oscar Lönnholm, kassör (nyval 2 år) fram till 30.11.2020
• Maja Andersson, styrelsemedlem (nyval 2år) och kassör from 30.11.2020
• Emmy Nyström, styrelsemedlem
• Rolf Westerlund, styrelsemedlem
Styrelsen har haft totalt 10 möten under året, mötena har varit på föreningens kansli,
Tilkgatan 7 i Helsingfors och på distans.

Anställda 2020:
Verksamhetsledare: Magdalena Kintopf-Huuhka.
Teckna Hej! och administrativ assistent: År 2020 har Cecilia Hanhikoski varit anställd hos
föreningen på 50% som projektkoordinator och som administrativ assistent på 50% för att
samt stöda verksamhetsledaren med praktiska administrativa uppgifter.

Administration:
Kontor: Föreningens kansli finns på Tilkgatan 7, 00300 Helsingfors.
Antal medlemmar: Föreningen hade år 2020 sammanlagt 158 medlemmar.

Föreningstecknare:
Förtroendevalda föreningstecknare före årsmötet 2020 var ordförande Lena Wenman, vice
ordförande Elin Westerlund, kassör Julia Småroos och verksamhetsledare Magdalena
Kintopf-Huuhka (tillsammans med en annan utnämnd föreningstecknare).
Förtroendevalda föreningstecknare efter årsmötet 2020 var ordförande Robin Hänninen,
vice ordförande Elin Westerlund, kassör Oscar Lönnholm och verksamhetsledare Magdalena
Kintopf-Huuhka (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. Detta
har varit särskilt utmanade under året 2020 och vi har blivit erfarenhet rikare för att utveckla
föreningens verksamhet under 2021 så att den når fler och är coronasäkert.
Finlandssvenska teckenspråkiga r f:s styrelse tackar särskilt er medlemmar och de
samarbetspartners som aktivt stöttat föreningens verksamhet, särskilt under detta år. Ni
våra medlemmar är ett viktigt kugghjul i föreningens verksamhet och styrelsen tackar för ert
tålamod och stöd i vår utveckling. Ett stort tack också till samarbetspartners som också har
kämpat under året, där vi tillsammans fördelat våra olika kamper för att få resurser att räcka
och orka till så att vardagen ändå kunde bli lite lättare och tillgängligare. Vi tar nya tag och
ser fram emot ett gemensamt år 2021.

Tack till följande fonder och stiftelser för ert understöd 2020:
STEA, SAMS, Svenska Folkskolans vänner, Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden,
Gesellius fond, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Stiftelsen 7.nde Mars Fonden,
Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Vanda och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.
Föreningen vill särskilt tacka för betydande bidrag från G. I. Sjöholms minnesfond och
Barnens by!
Med bidragen kan vi erbjuda våra medlemmar och målgrupper, finlandssvenska
teckenspråkiga och barnfamiljer, aktiviteter och evenemang på finlandssvenskt teckenspråk
som är guld värt för oss. Kamratstöd och öka våra kunskaper är också viktigt, att bevaka
ärenden och samarbeta med andra blir möjligt via era bidrag.
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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