
Ordförandes hälsning 
 

Året 2021 inleddes med hopp om att det skulle vara bättre och lugnare situation efter första 
året med coronaepidemin och ”corona-verksamhet”, tyvärr var det fortfarande svårt under 
året i perioder. Jag har sett att det var nya situationer både för styrelsen och föreningen att 
bekanta sig med, samt för medlemmar. Jag är tacksam för allas tålamod genom året där vi 
tillsammans gick genom svåra perioden. Trots det har föreningens mål varit att kunna ordna 
verksamheter, både på distans och fysiskt. Jag måste tacka de anställda som kämpat under 
året att få allt att rulla på. Eftersom vi lyckades ha träffar under sommaren och sedan fira det 
finlandssvenska teckenspråket tillsammans under november månad. Stor respekt från mig 
som ordförande. Det har varit viktigt för oss också att få träffa er medlemmar. Styrelsen har 
haft mesta möten på distans, enstaka gång lyckades vi mötas fysiskt och märkte att det är så 
viktigt med just fysiska träffar. Att kunna se och prata med varandra utan att ha en skärm 
emellan, underlättar både kommunikation och förståelse för varandra.  

Det finlandssvenska teckenspråket har synts mycket i sociala medier på olika sätt, det gläder 
mig att se medlemmar som också tar aktivt del. Medlemmar som också kämpar för det 
gemensamma modersmålet. Vi behöver varandra, styrelsen behöver medlemmarna och våra 
samarbetspartners. Att tillsammans kunna informera och påverka för våra rättigheter. Under 
året har det varit mycket just kring detta med ”Tecknade minnen” projektet kring de 
kränkningar och diskriminering döva fått utstå. Vi har också deltagit i möten kring nya 
språkpolitiska programmet och tagit upp det finlandssvenska teckenspråkets ställning och 
områden som behöver förbättras. ”Bakgrund till språkplan för finlandssvenskt teckenspråk” 
är ett viktigt dokument samt kommande Språkplan att använda i vårt arbete. Teckna Hej! 
projektet samt informationspaketet som den producerade har varit en viktig del av 
föreningens verksamhet, som avslutades under året och vi tackar så mycket för det arbete 
som projektledaren lagt ned! 

Föreningen har en grund att arbeta med och framåt, för min del blir det snart dags att lämna 
över ordförandeklubban till nästa person. Blir spännande att se över nästa person som tar 
över den att leda föreningen.  

Tack för året och tack för allt ert stöd och samarbete! 

Robin Hänninen, ordförande åren 2020 - 2022 

 

 

 

 



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.   

Verksamhet 2021 
Under året har vi ordnat medlemsträffar samt olika evenemang, en del på distans och en del 
på plats. I vissa fall har vi ordnat hybridversion, detta då COVID-19 epidemin ännu 
påverkade verksamheten.  



Medlemsträffar 
 
Februari: 20.2, Dövundervisning 175 år.  
Inspelat program på Teckeneko, 10 min om dövundervisningen i Finland. Det avslutades 
med minnesstund för Alf Bjong och Åke Engman. Videon finns ännu kvar i Teckeneko.  

 
Mars: 20.3, Konst och identitet på distans.  
Information från föreningen via Zoom och Facebook, sedan drog Petra Juva en spännande 
föreläsning om hur identitet kan uttryckas genom konst, på ett positivt eller negativt sätt. (9 
deltagare) 

Maj: 22.5, Frågesport via Zoom.  
Vi träffades via Zoom, och hade frågesport om sommaren. (13 deltagare) 
 
Augusti: 21.8, Båtsightseeing i Helsingfors.  
Vi samlades i Salutorget för en gemensam båtutfärd. Det var en rutt som for via Sveaborg, 
Hevossalmi och genom den mysiga Degerö kanalen. Båtutfärden hade teckenspråkstolkning 
ordnat av föreningen. (13 deltagare)  

 
September: 18.9, Konstworkshop i Kuutio.  
Liisa Syväsalmi ledde workshopen. Det blev en grupp med alla i olika åldrar och både finska 
och finlandssvenska döva. (9 deltagare) 
 
Oktober: 16.10, Positiv psykologi.  
Ulrika Lukasczyk höll en föreläsning om positiv psykologi i föreningens lokal på Tilkgatan 7 i 
Helsingfors. (8 deltagare). 

 
Evenemang 

Zoom Kafé. 
Har ordnat 4 träffar under året, 10.2 (18 deltagare), 24.2 (14 deltagare), 10.3 (5 deltagare) 
och 24.3 (8 deltagare). 

30.3 2021: Konstworkshop på distans.  
Petra Juva ledde workshopen. Alla deltagare fick ett materialpaket på förhand via posten. 
Petra började med att berätta om primär- och sekundärfärger, deltagarna fick prova blanda 
färgerna och måla med motsattsfärger. Det blev en lyckad workshop då alla deltagare tyckte 
det var jättekul.  (8 deltagare) 

 
17.4 Årsmöte på distans.  
Vi höll en “övnings årsmöte” två gånger före riktiga årsmötet (7.4 och 14.4). På plats fysiskt 
var endast årsmötets ordförande Janne Kankkonen, en del av styrelsen, Magdalena Kintopf-
Huuhka, Cecilia Hanhikoski och Johan Hedrén som teknisk ansvarig. (34 personer deltog i 
Zoom) 



19.6 Familje- och medlemsträff på Tomtbacka gård.  
Program för barn och vuxna. Det bjöds på korv, kanelbullar och annat gott. (21 deltagare) 
 
22.6 Ungdomsträff i Vasa - Pizza och Escape room.  
Program med Escape room och gemensam pizza, föreningen ordnade 2 ledare. (8 deltagare)  

 
16.8 Distansträff för unga via Zoom.  
Vi diskuterade om vad de unga har för önskemål inför nästa träff. (8 deltagare) 
 

2.12 och 20.12 Sång med Sandra.  
Sång- och sagostund med Sandra Westerholm via Zoom med jul som tema. Vid första 
tillfället 2.12 deltog 4 familjer med totalt 6 barn. Vid andra tillfället 20.12 deltog 2 familjer 
med totalt 4 barn.  
 

11.12 Lillajul.   
Lillajul i Tolkishuset i Borgå. Julgröt, luciatåg, frågesport.  (31 deltagare) 
 

Svenska veckan pop-up:  

Måndag 1.11 
Informationsstund: Magdalena Kintopf-Huuhka och Maja Andersson höll en direktsändning 
via Facebook.  
Teckenspråkskurs: på kvällen hade Maja Andersson kort teckenspråkskurs för nybörjare. (6 
deltagare) 

  
Tisdag 2.11  
Lunchtid Zoom-träff som Maja Andersson ansvarade för. 
På kvällen ordnades Zoom kafé med tre gäster; Lycke Karlsson, Bror-Erik Majors och Brita 
Peura. Cecilia Hanhikoski ledde diskussionen med gästerna om tema livet som 
finlandssvensk teckenspråkig.  
 
Torsdag 4.11  
Temadag - Vadå forskning? 
I Kuutio samt direktsändning. Presentationer om pågående forskningar samt paneldebatt 
som leddes av Maria Andersson-Koski med deltagarna Karin Hoyer, Maija Koivisto, Janne 
Kankkonen och Hanna Lindberg.  
På kvällen: Teckna med Sandra. Sago- och sångstund via Zoom för barnfamiljer.  
 
Lördag 6.11  
Svenska teckenspråksdagen i Hörselföreningens lokal i Helsingfors.  
Svenska teckenspråksdagen startade för 20 år sedan. Årets medlemspris gick till Maja 
Andersson. (32 deltagare) 



 
Söndag 7.11  
Guidning i Sveaborg. Temat var Ljus och Död. Promenad i Sveaborg. Det blev en liten grupp 
deltagare.  

Konstworkshop 20.11  
Ordnades på Tilkgatan i Helsingfors, tema var att rita med kol och kontraster. Målades även 
med akryl. (4 deltagare)  
 

Kurser 
Teckenspråkskurser på finlandssvenskt teckenspråk 
Teckenspråkskurser på distans. Två kurser ordnades under våren 2021; 11.3–29.4 och 11.5–
8.6. Läraren var Maja Andersson. 

 

 

 

Övrigt 
13.6.2021, Liten gest insamling.  
Liten gest insamling för kommunvalet, i lilla parlamentet i Helsingfors. Magdalena Kintopf-
Huuhka och Cecilia Hanhikoski ansvarade med frivilliga. Stort tack till de frivilliga! 

 
 
STEA – riktat verksamhetsbidrag (AK-stöd) för äldre finlandssvenska döva  
Vi fick godkänt fortsatt stöd för år 2021 till föreningens AK-ansökan; som är ett särskilt 
verksamhetsinriktat bidrag. STEA finansierade verksamhet är fokuserad på ett avgränsat område 
av föreningens hela verksamhet.  
 
År 2021 präglade ännu av COVID-19 epidemin samt olika restriktioner vilket försvårade för 
denna del av verksamheten att genomföras utifrån tidigare mål. Verksamheten begränsades 
mer till att kombinera med föreningens övriga verksamhet. 
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 året jobbade Magdalena Kintopf-Huuhka som verksamhetsledare och Cecilia 
Hanhikoski som assistent under våren.  

Två tematräffar ordnades på distans via Zoom, 
26.5.2021 då vi hade socialt samvaro och fritt tema 
20.12.2021 med fokus på tolktjänsten med vår gäst Annika Aalto från Finlands Dövas 
Förbund.   



24.8 Tematräff - Språkplan  
Temat för dagen var Språkplanen tillsammans med Elin Westerlund. Vi samlades i Ode för 
en fysisk träff, det blev en liten grupp med seniorer. Vi diskuterade kort om Språkplanen och 
också hur vår vardag fungerar idag. 

 
 
Regional verksamhet 

Under året ordnades det inte verksamhet i andra regioner, förutom ungdomsträff som 
lyckades genomföra i Österbotten.  

 
Rättsbevakning och påverkansarbete 

Rättsbevakning och påverkansarbete för finlandssvenska döva och äldres service hör till 
föreningens arbete. Både styrelsemedlemmar samt verksamhetsledaren deltar i olika 
samarbetsgrupper. Under år 2021 fortsatte samarbetet och informationsutbyte om 
finlandssvenska teckenspråkiga situation och språkfrågor med specialsakkunniga Annika 
Aalto på Finlands Dövas Förbund. Samarbetet är viktigt för föreningens rättsbevakning och 
påverkansarbete. Föreningen har också kontakt med förbundets ledningsgrupp och andra 
avdelningar. 

År 2021 var det flera nätverksgrupper och samarbeten som var aktiva. Vi har även haft möte 
med Svenska YLE för att diskutera deras utbud samt tillgänglighet med teckenspråk i fokus. 
Detta efter då Johan Hedrén som privatperson uppmärksammade via sociala medier hurdant 
utbud det fanns och det visuella formatet. Detta samarbete fortsätter år 2022. 

 

 

Projektet Teckna Hej! 
 
Projektet Teckna Hej! har rullat på sedan hösten 2018 och avslutades hösten 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 2021 var Cecilia Hanhikoski projektkoordinator.  

Under året har Teckna Hej! genomfört flera olika evenemang och träffar för projektets 
målgrupper. Projektet har ordnat distansträffar för Österbotten och Nyland, olika 
familjeträffar samt flerspråkiga familjeträffar. Projekt har varit också med en del av FST 
verksamhet till exempel medlemsträffar och annan verksamhet, med mål att stärka 
språkgruppens identitet och ökar samtidigt kunskap om eget språk. Ett stort projekt som 
avslutades var informationspaketet på fyra språk som beskrivs nedan. Projektkoordinator 
Cecilia Hanhikoski har även sammanställt material till slutseminarium som bandades in, 
samt skickat in redovisning till Svenska kulturfonden som gett understöd till oss.  



Under året 2021 ordnade projektet dessa evenemang: 
 
27.3 Pysselstund för barnfamiljer med Liisa Boll Syväsalmi 
9.4 Sago- och sångstund med Sandra Westerholm 
18.4 Pyssel med Maja Andersson 
24.4 Teckenspråkig pajas från Teatteri Totti 
26.5 Teckenspråkskurs för familjer via Zoom (6 familjer deltog) 
15.8 Familjeträff - Cirkustema. Samarbete med DHBS r.f. och Viittovat Perheet ry (8 familjer 
deltog, totalt 26 deltagare) 
23.9 Familjeträff - Äventyrsparken Korkee. Det ordnades i samarbete med DHBS r.f. (fem 
familjer deltog, varav 10 barn.) 

Projektet har också varit med på dessa verksamheter: 

19.6, Familje- och medlemsträff på Tomtbacka gård. 
21.8, Båtsightseeing i Helsingfors.  
18.9, Konstworkshop i Kuutio.  
 

Informationspaket om finlandssvenskt teckenspråk 
Informationspaketet publicerades 27.5 och gjordes på fyra olika språk; finlandssvenskt 
teckenspråk, svenska, finskt teckenspråk och finska. Den finns att se på www.dova.fi samt 
via Teckenspråkiga biblioteket. Informationspaket ingår 5 videor, en är introduktion och 4 är 
med eget tema. Samtidigt har vykort med QR kod trycks upp så att dessa kan delas ut vid 
olika evenemang. Vykort med QR kod underlättar att snabbt hitta informationspaketets 
videor.  

 

Informationsverksamhet 

Finlandssvenska Dövas Blad 
Under 2021 har Bladet producerat 3 nummer, upplaga på 190 exemplar. Tidningen ges ut 
med finansiellt stöd från Konstsamfundet.  

Den sänds till medlemmar, kontaktpersoner i olika finlandssvenska organisationer och till     
anställda i Finlands Dövas Förbund. Styrelsemedlem Emmy Nyström och föreningens 
verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka ansvarar för insamling av material samt 
utformande av Bladet. Ordförande Robin Hänninen är ansvarig utgivare och chefredaktör i 
samarbete med verksamhetsledaren. Vi beställer layout tjänst av Kristiina Fee.  

 

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. 
Under året 2021 har det beslutats om att inte fortsätta med denna verksamhet from 2022. 



Hemsidan 

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har egen nätsida (hemsida) på adressen www.dova.fi. 
Information om årsmöte och material länkas dit, för övrigt har sidan inte uppdaterats under 
2021. 

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.  
Videorna har filmats och redigerats med Moxio Ab utrustning och tjänster i samarbete, 
då studiorum finns på Tilkgatan 7, i FST kontorsutrymmen.  

Sociala medier 

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

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. Under utvecklingen av informationspaketet har föreningen gjort 
ett nytt vykort med finlandssvenska handalfabetet och på baksidan finns QR koder till 
informationspaket videor. 

Representation / Samarbeten  
 
Finlands Dövas förbund föreningsdagarna 5-6.2 2021  
Robin Hänninen och Maja Andersson representerade FST.  

Delegationen för teckenspråksärenden 8.4 2021 
Magdalena Kintopf-Huuhka och Robin Hänninen representerade FST. 
 
“Jag som föreningsaktör” 24-25.4 2021 
Robin Hänninen och Maja Andersson representerade FST.  
 
Finlands Dövas Förbund förbundsmöte 12.6 2021 
Robin Hänninen och Maja Andersson representerade FST.  

 
Finlands Dövas Förbunds ungdomsutskott årsmöte 23.10 2021  
Elin Westerlund och Lina Karlsson representerade FST.  



 
Kurs för finlandssvenska unga teckenspråkiga 16-18.7 2021. 
Samarbete med FDF. Det ordnades för första gången och 11 unga deltog.  

Svenska YLE 12.11.2021 

Magdalena Kintopf-Huuhka representerade föreningen, på mötet deltog också Elin Westerlund 
samt Johan Hedrén.  

Delegationen för teckenspråksärenden, Justitieministeriet 
Mandatperiod 1.1.2021 – 31.12.2024 
Ordinarie representant: Magdalena Kintopf-Huuhka 
Suppleant: Robin Hänninen 
Har haft 1 möte under året. 

Beredningsgrupp för språkpolitiska programmet, Justitieministeriet 
Mandatperiod 1.1.2021 – 31.12.2021 
Ordinarie representant: Robin Hänninen 
Suppleant: Magdalena Kintopf-Huuhka 
Har haft 7–8 möten under året.  

 

Viittomakielen keskuksen valtakunnallisen neuvottelukunta  
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.  

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. 

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. 
Insamlingen skedde under hösten 2021. 

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 2021 
Inga utlåtanden har skickats under 2021. 
 

Arbetsgrupper: 

För verksamheten i föreningen kan styrelsen tillsätta arbetsutskott, vid behov. År 2021 har 
utskott som planering, finansiering ansökningar och kontakter för  
 

• Dokumentärdrama historiska Filmprojekt. Utskottet fortsätter sitt arbete från år 
2020 till 2022. Ansvarig kontaktperson från styrelsen är Maja Andersson, övriga med i 
utskottet är Lena Wenman. 

 

• Tidningen Finlandssvenska Dövas Bladet har haft ett mediautskott som hållit i 
planeringen och produktionen av innehållet för nr 1, 2 och 3 under år 2021. 
Personerna i tidningsutskottet har varit styrelsemedlem Emmy Nyström och 
Magdalena Kintopf-Huuhka som FST anställd.  

Organisation:  
Styrelse 2021:  
FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF: S STYRELSE ÅR 2021 FÖRE ÅRSMÖTE  

• Robin Hänninen, ordförande 
• Elin Westerlund, vice ordförande 
• Maja Andersson, styrelsemedlem 
• Emmy Nyström, styrelsemedlem 
• Rolf Westerlund, styrelsemedlem  

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA RF: S STYRELSE ÅR 2021 EFTER ÅRSMÖTE  

• Robin Hänninen, ordförande 
• Elin Westerlund, vice ordförande 
• Emmy Nyström, styrelsemedlem 
• Maja Andersson, styrelsemedlem 
• Lina Karlsson, styrelsemedlem 

Styrelsen har haft totalt 10 möten under 2021, mötena har varit i föreningens kansli, 
Tilkgatan 7 i Helsingfors och på distans.  

 

Anställda 2021:  
Verksamhetsledare: Magdalena Kintopf-Huuhka har arbetat under året på 80%.  



Cecilia Hanhikoski har jobbat som koordinator för Teckna Hej projektet till september 2021. 
Oktober - december 2021 har Cecilia Hanhikoski varit deltidsanställd som 
evenemangskoordinator.  

Elin Westerlund har varit anställd på deltid från maj – november 2021 som 
projektkoordinator för Språkstyrka - Språkplanen.  

 

Administration:  
Kontor: Föreningens kansli finns på Tilkgatan 7, 00300 Helsingfors.  

Antal medlemmar: Föreningen hade år 2021 sammanlagt 152 medlemmar.  

 

Föreningstecknare:  
Förtroendevalda föreningstecknare före årsmötet 2021 var ordförande Robin Hänninen, 
vice ordförande Elin Westerlund, kassör Maja Andersson och verksamhetsledare Magdalena 
Kintopf-Huuhka (tillsammans med en annan utnämnd föreningstecknare).  

Förtroendevalda föreningstecknare efter årsmötet 2021 var ordförande Robin Hänninen, 
vice ordförande Elin Westerlund, kassör Maja Andersson 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
var fortsatt utmanande under 2021 p g a coronaepidemin. 

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 2022.  

 

Tack till följande fonder och stiftelser för ert understöd 2021:  
STEA, SAMS, Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden, Svenska frimurare Ordern, Stiftelsen 
Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Stiftelsen 7.nde Mars Fonden, Stiftelsen Tre Smeder, 
William Thurings stiftelse, Aktiastiftelsen i Vanda, Barnens By, Svenska litteratursällskapet i 
Finland och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Föreningen vill särskilt tacka för 
betydande bidrag från G. I. Sjöholms minnesfond. 

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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