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Aktivitet

Utveckla
förening

Strategi, kansli utveckla resurser

Arbete enligt visionplanen. Fortsätta arbetet
med översyn av verksamhet och resurser.

Styrelsekurs/ utveckling 2 ggr/år

Styrelsekurs och stöd för nya
styrelsemedlemmar. Uppdatera STEA och ev.
projekt till styrelsen.

Årsmöte mars/april

Plats: Nyland

Styrelsearbete, Möten 8 - 12 ggr/år

Möte och planeringsträffar. Styrelsen
representerar inom olika nätverk, bevaka
finsve tsp ärenden.

Webb, tryckmaterial

Mål att FST webbsida är updaterad.
Teckeneko direktsänder medlemsträffar.
Översyn av föreningens övriga
informationskanaler, behov av uppdatering.

TV, samhällsinformation

YLE: Följa upp nya program/nya tsp tolkningar
av program. Förslag till övriga
ålders/målgrupper. Bevaka och samarbete
med Teckenspråkiga biblioteket -mer finsve
tsp material.

FST egen tidning, information

FST medlemstidning, Finlandssvenska Dövas
Bladet 3 nr/år. Sprida aktuell information till
medlemmar i föreningens sociala media (FB,
Instagram) och internet sida.

Information

Intressebevakning

Språkarbete fisv tsp, nätverk
Familjer och barn kunskap om/i teckenspråk
stöds

Genomföra påverkansarbete med egna
Språkplan
Fortsätta projektarbete- synliggöra
finlandssvenskt teckenspråk
Informationsmaterial aktuellt från FST, ev
teckenspråkskurs för nybörjare

Samarbete FDF uppföljning projekt, kontakt
HUMAK uppföljning projekt och LIVS-III(?).
Undersöka möjlighet för ny projekt med fokus
på unga, familjer och teckenspråk.
Ny Språkplan informeras till medlemmar, olika
målgrupper,
myndigheter/nätverk/samarbetsgrupper.
Utreda möjlighet översättning fisv tsp.
Utforma ny projekt anknytning till unga, kultur.
Mål att ha projektarbetare och verkställs 2022.
Tspkurser på andra platser i Svenskfinland,
både på nybörjarenivå och fortsättning,
hybridversion (distans och fysiskt).

Bevaka forskning teckenspråk, kontakt
teckenspråksnämnd

Fortsätta samarbete, följa upp arbete med
universiteten för forskningen. Följa upp
översättningsarbete inom finlandssvenskt
teckenspråk.
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Aktivitet

Intressebevakning

Dövmedvetenhet stärkas till fisv döva, finsv
tsp historik spridas - på teckenspråk

Kampanjår för film som lanseras år 2022,
sprida och informera om filmen i olika
instanser.

Social
utbyte/stöd

Dövas rättigheter, kunskap spridas till
medlemmar

Fortsätta arbetet med information om
språkliga rättigheter och övriga rättigheter.
(Tsplag, CRPD m.fl.) Informera och starta
påverkansarbete kommande
regeringsprogram. Följa upp regionalt tspig
service.

Nätverk, partners

Samarbetsparter och målgrupper uppföljs
enligt visionsplanen för föreningen. Olika
åldersgrupper i verksamheten ses över med
möjliga samarbetsparter.

Medlemsverksamhet ordnas varje månad,
varierade platser

Medlemsträffar för finlandssvenska
teckenspråkiga ordnas regelbundet. Aktiviteter
i olika regioner, minst 2 gånger i Österbotten,
Östra Nyland. Möjlighet hybridversion.

Klubbträffar och information på finsv tsp ges
till äldre döva

Fortsättning med regionala träffar för äldre i
Österbotten / Nyland (STEA)

Kurs/evenemang vår och höst, i samarbete
med andra föreningar

Arrangera evenemang/kurs, aktiviteter med
finlandssvensk teckenspråk för alla åldrar.
Samarbete med andra föreningar.

Lära mer om historia och kultur, med guide

Utfärd till varierade platser. Vår och sommar
utfärd. Förslag bl.a. Mannerheim museum,
dövas museum och Svenska Teatern.

Tips till medlemmar, kulturaktivitet/kurs

Genomföra 1 - 2 kurser enligt medlemmars
egna förslag; mål att stöda hälsa, öka
kulturaktiviteter och stärka teckenspråkig
identitet.

Fisv döva kan använda digitala verktyg

Fortsätta med kurser och guidning kring hur
olika digitala tjänster används, följa vad som är
aktuellt. Samarbete med FDF/ICT team.

Service och boende för äldre teckenspråkiga,
på deras eget språk finsve tsp

Bevaka hur service för äldre teckenspråkiga
ser ut i landet, samarbete med FDF. Informera
boenden/äldreservice om finsve tsp och rätten
till eget språk. Forskning om demens/lätt tsp samarbete.

Gruppaktivitet med tsp för familjer, lågtröskel
verksamhet

Arrangera egen familjeträff/aktivitet minst en
gång/regionalt område

Genomföra sommarkurs/träff med föreläsning
och sociala aktiviteter

Samarbeta med FDF för deras
anpassningskurs för fisv teckenspråkiga.

Hålla kontakt med andra dövföreningar i
Södra Finland

Södra kretsen för dövföreningar - möjlighet för
FST medlemmar att delta ges.

Finl sve

Traditioner, fira egen kultur

Svenska tsp dagen: Österbotten/Nyland.

identitet

Julfest för medlemmar

Lillajul förslag plats:
Nyland/Åboland/Österbotten.

Sommarträff fisv döva

Sommarträff i Österbotten (Solsand) samarbete DHBS och Jakobstads dövförening.

Fira teckenspråkens dag

Teckenspråkensdag C.O. Malms dag 12.2.

Aktivt kulturarbete, stöda deltagande i
kulturuppvisning

FDF: Riksomfattande Kulturdagar, följa upp,
förbereda och ge möjlighet till medlemmar att
delta.

Fisv dövas historia blir mer känd till samhället

Fortsätta med filmkampanjen, ordna egna
visningar via besök hos dövföreningar och
skolor.

Tillgänglighet för döva - intressebevakning
och påverkan

Kontakt med YLE fortsätter, tolkning och
tillgänglighet till Lucia, Slottet och andra
traditionella händelser.

FST 20 år

Jubileumsår, uppmärksamma viktiga datum,
händelser och personer under året.
Jubileumstidning och program.

