
Servicehandledning
Servicehandledningen består av individuell 
vägledning och stöd i olika livssituationer.  
Det kan gälla  råd eller stöd beträffande små-
barnspedagogik, social- och hälsovård, boende, 
arbete eller äldreomsorg. Det är viktigt för 
kunden att kunna tala om de här sakerna på 
sitt eget modersmål. Vi kan också tipsa om 
kamratverksamhet som kunden kan gå med i. 

I fråga om myndighetsärenden hänvisar vi  
kunden till rätt myndighet och hjälper vid be-
hov till med att sköta ärendet. Regionpersona-
len kan även bistå olika myndigheter, som ofta 
har bristande kännedom om teckenspråkiga 
och teckenspråken. 

Föreningshandledning
Föreningshandledningen betjänar dövförbun-
dets alla medlemsföreningar över hela landet 
och också andra teckenspråkiga kamrat- och 
hobbygrupper. Föreningsinstruktörerna ger 
anvisningar och handledning i föreningsfrågor 
och bedriver regionalt påverkansarbete kring 
språkliga rättigheter. 

Föreningsinstruktörerna hittar man via förbun-
dets webbplats på adressen  
www.kuurojenliitto.fi/yhdistyshuone. 

Digihandledning
Digihandledarna ger råd om digitala tjänster 
och ordnar grupphandledning och andra kur-
ser kring temat. De deltar också i utvecklingen 
av teckenspråkiga digitala tjänster. Den övriga 
regionpersonalen kan också ge råd eller hänvi-
sa till rätt person. 

It-kamrathandledningen inleddes 2018. Frivil-
liga runt om i landet deltog i verksamheten. 
Kontakta Finlands Dövas Förbunds digihand-
ledare om du är intresserad av att på frivillig 
basis arbeta med digirådgivning. 

Finlands Dövas Förbund r.f. 
PB 57, 00401 Helsingfors 

www.kuurojenliitto.fi

Regionarbetet

Finlands Dövas Förbunds regionala tjänster 
för teckenspråkiga och kamratgrupper 
Finlands Dövas Förbunds regionpersonal tillhandahåller teckenspråkig service-
handledning, råd och stöd till döva i alla åldrar. Till kundkretsen hör t.ex. döva  
vuxna, döva barns familjer och teckenspråkiga kamratgrupper. Vi gör också regio-
nalt påverkansarbete och samarbetar med lokala myndigheter. 

Regionpersonalens kontakt- 
uppgifter på baksidan. 

Regionpersonalens uppdaterade kontaktupp-
gifter finns på dövförbundets webbplats och 

på Yles text-tv, s. 797 (på finska s. 560).



Regionarbetet

Servicehandledning 
(också ärenden som rör barn) 

Rita Auroila
+358 400 257 974 
rita.auroila@kuurojenliitto.fi

Digihandledning

David Barber
+358 40 840 4977 
endast sms
david.barber@kuurojenliitto.fi 

Servicehandledning

Marita Björn
+358 400 593 999
marita.bjorn@kuurojenliitto.fi

Organisationsplanerare

Iina Uhlenius
+358 44 752 5256,
endast sms 
iina.uhlenius@kuurojenliitto.fi

Servicehandledning

Anni-Mari Kurth
+358 400 203 533
anni-mari.kurth@kuurojenliitto.fi

Servicehandledning (också finlands- 
svenska teckenspråkiga) 

Sirpa Kallio  
+358 40 587 2721
sirpa.kallio@kuurojenliitto.fi

Servicehandledning

Reetta Laiho
+358 400 823 528  
reetta.laiho@kuurojenliitto.fi

Digihandledning, servicehandledning

Heli Mikkola
+358 400 476 127
heli.mikkola@kuurojenliitto.fi

Servicehandledning (också finlands- 
svenska teckenspråkiga) 

Mervi Nevalainen
+358 40 592 4769
mervi.nevalainen@kuurojenliitto.fi

Servicehandledning
(också ärenden som rör barn) 

Juha Oksanen
+358 400 670 110 
vain tekstiviestit
juha.oksanen@kuurojenliitto.fi

Föreningshandledning,  
servicehandledning 
Asta Tikkanen
+358 50 5488 165 
asta.tikkanen@kuurojenliitto.fi

Direktör för regionarbetet

Helena Torboli
+358 50 595 1842 
endast sms
helena.torboli@kuurojenliitto.fi
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Föreningshandledning,  
servicehandledning
(fram till 31.3.2021)
Janita Lätti
+358 44 752 5257
janita.latti@kuurojenliitto.fi


