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Jag avslutade min översikt i den 
föregående årsberättelsen med att 
det på grund av coronapandemin 
inte finns någon återvändo till det 
gamla och att det därför faller sig 
naturligt att vi härnäst fokuserar på 
att utveckla verksamhet och tjänster 
i virtuell och hybridform, vid sidan 
av de traditionella formerna. Precis 
så blev det under 2021: beroende 
på hur coronasituationen såg ut 
ordnades verksamheten antingen 
i hybridform, på distans eller som 
fysiska möten. Det här blev rätt fort 
ett naturligt sätt att driva verksam-
heten som en del av det så kallade 
nya normala. Vi hade livesändningar, 
medlemskvällar, handledningar och 
pratstunder på distans. Folkhög-
skolan gav när-, hybrid- och distans-
undervisning, personalen deltog i 
informationsmöten på distans och till 
och med förbundsmötet organisera-
des för första gången helt på distans. 
Eftersom arrangemangen inte var 
bundna till en viss plats präglades de 
av att känslan av likvärdigt delta-
gande och gemenskap förstärktes.

Sannings- och försoningspro-
cessen var ett av årets viktigaste 
teman och vi följde noga med dess 
framskridande. Under året diskute-
rade vi med olika sakkunniga för att 
få en djupare insikt om vilka slags 
element hela processen innehåller. 
Förbundets styrelse satte sig in i 
ärendet genom att dryfta proces-
sens innehåll, mål och villkor. Efter 
att forskningsprojektet Tecknade 
minnen publicerade sin slutrapport 
inleddes ett nytt skede, det vill säga 

Dövkulturens kontinuitet kräver tryggad  
livskraft för våra inhemska teckenspråk

VERKSAMHETSLEDARENS ÖVERSIKT

FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF
Grundat 1905
Medlemsföreningar 37
Medlemmar i föreningarna 3568

Publikation
Kuurojen lehti – Dövas tidskrift

Verksamhetsställen
•  Centralkansliet, Ljusa huset, Haga, Helsingfors
•  Regionkanslier: Jyväskylä, Helsingfors, Kouvola, 

Kuopio, S:t Michel, Uleåborg, Rovaniemi,  
Tammerfors, Åbo, Vasa 

Våra värden
•  Respekt för människovärdet 
•  Social rättvisa 
•  Kundcentrering 
•  Tillförlitlighet 
•  Gemenskap 
•  Dynamik

Vår mission
Finlands Dövas Förbunds uppgift är att garantera dövas 
mänskliga rättigheter och jämlika möjligheter.

Vår vision 
Teckenspråket är starkt livskraftigt i ett pluralistiskt, 
flerspråkigt och mångkulturellt samhälle. 
Finlands Dövas Förbund är en ledande intresse- och 
expertorganisation på sitt område både nationellt och 
internationellt.

1) Tillgången till information på de inhemska tecken-
språken har förbättrats.

2)  Alla åldersgrupper har tillgång till teckenspråkiga 
tjänster.

3)  Tolkningstjänsterna motsvarar teckenspråkiga  
kunders behov på olika livsområden.

4)  Teckenspråkiga är jämlika i förhållande till andra 
medborgare då det gäller att få arbete.  

5)  De nationella teckenspråkens och den tecken-
språkiga kulturens livskraft har stärkts genom en 
revitalisering av språken.

Finlands Dövas Förbunds 
gemensamma strategiska mål 
2021–2025  

att processen förs vidare mellan 
dövgemenskapen och staten.

Fjolåret var också det första 
året för våra nya strategiska mål 
2021–2025, då kommunikationen i 
nödsituationer lyftes fram som ett 
stort tema som en del av vårt mål 
att utveckla teckenspråkigas tillgång 
till information. Vi främjade också 
på olika sätt tryggandet av barnens 
språkliga rättigheter och informa-
tionen om dem. Förbundsmötets 
resolution betonade att barnen och 
familjerna måste få tillräckligt med 
stöd för att trygga språkutvecklingen, 
hemundervisningen i teckenspråk 
och en teckenspråkig lärostig.

I anknytning till strategimålet att 
främja sysselsättningen prioriterades 
tillgången till teckenspråkig informa-
tion om de egna rättigheterna. För-
bundet bekämpade fördomar och 
röjde sysselsättningshinder genom 
information och påverkansarbete 
samt rådgivning till kunder och före-
tag. Påverkansarbetet fokuserade 
också på kommunalvalet och i slutet 
av året inför det stundande välfärds-
områdesvalet. Den stora utmaningen 
i fortsättningen är att säkerställa 
den teckenspråkiga servicen också i 
välfärdsområdena.

Språkvitaliseringsarbetet främst 
för att trygga det finlandssvenska 
teckenspråkets livskraft fortsatte 
bland annat med projektet Språk-
styrka. Det behövs ett långsiktigt 
arbete som sträcker sig längre än 
strategiperioden för att också kom-
mande generationer ska ha möj-
lighet att använda och njuta av de 

H
eidi Koivisto Robertson

inhemska teckenspråken. Förbundet 
deltog mycket aktivt tillsammans 
med de andra inhemska språkmino-
riteterna i arbetet med det språkpo-
litiska programmet under ledning av 
Justitieministeriet. 

En central uppgift i vårt påver-
kansarbete under hela året var att 
följa upp de många skrivningarna i 
Sanna Marins regeringsprogram. Ett 
exempel är delegationen för teck-
enspråksärenden, som statsrådet 
tillsatte för fyra år som ett resultat av 
långvariga påverkningsinsatser. Den 
trista verkligheten är fortfarande att 
det är svårt att växa upp till en teck-
enspråkig person i Finland. Vi alla 
bär ett stort ansvar när det gäller att 
unna barnen full rätt till teckenspråk 
och teckenspråkighet. Framtiden 
för vår gemenskap och samhällets 
språkrikedom hänger på det.

I verksamhetsåret ingick också ett 
exceptionellt extraordinarie för-
bundsmöte, som enhälligt godkände 
planen för en försäljning av Ljusa 
huset och befullmäktigade förbun-
dets styrelse att gå vidare i ärendet.

MARKKU JOKINEN
VERKSAMHETSLEDARE
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Kommunikationen i nödsituationer 
var ett stort tema under verksam-
hetsåret. Förbundet diskuterade 
till exempel med rederierna hur 
kryssningsresenärernas säkerhet 
kan förbättras, vilket resulterade i 
både en blogg och en artikel i Dövas 
tidskrift. Pilotförsöket med nöd-
meddelanden på finskt teckenspråk 
inleddes 15.6 och en representant 
för förbundet deltog i styrgruppen 
för projektet. Även massmedierna 

Bevakning av rättigheter 
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Huvudsyftet med processen teck-
enspråks- och påverkansarbete är 
att stärka teckenspråkigas språkliga 
rättigheter och garantera deras lik-
värdiga rättigheter i vårt samhälle. 
Genom vårt utvecklingssamar-
bete eftersträvar vi detsamma för 
målländernas del. I processen ingår 
bevakning av rättigheter (Stea Ay), 
teckenspråksarbete (Stea Ak9 och 
UKM), utvecklingssamarbete (UM), 
biblioteks- och informationstjäns-
ten (självfinansiering) samt Tecken-

TECKENSPRÅKS- OCH 
PÅVERKANSARBETE

språkiga biblioteket (UKM). År 2021 
hade processen 16 anställda.

Under verksamhetsåret låg 
huvudvikten i vårt påverkansarbete 
på verkställandet av skrivningarna 
i Sanna Marins regeringsprogram. 
Statsrådet inledde beredningen 
av språk- och kulturgruppernas 
språkpolitiska program, som ska ges 
ut 2022. Utvärderingen av tecken-
språkslagen fortsatte, liksom också 
projektet för att revitalisera det 
finlandssvenska teckenspråket. Den 

visade intresse för hörselskadade 
människors ställning i nödsituatio-
ner: bland annat MTV, Iltalehti och 
Helsingin Sanomat gjorde artiklar 
och inslag, till vilka förbundets 
rättighetsbevakning bidrog med 
bakgrundsinformation.

Förbundet var aktivt i reformen 
av lagen om funktionshinderservice: 
specialsakkunniga gav flera utlåtan-
den, gjorde inlägg på diskussions-
möten samt skickade i samarbete 

med Kumpparit, nätverket för 
organisationerna på hela hörsel- och 
teckenspråkssektorn, en särskild 
vädjan till lagberedarna om att de 
språkliga rättigheterna för barn med 

nationella barnstrategin blev klar 
och vid sidan av den gjordes många 
påverkningsinsatser för att trygga 
den språkliga utvecklingen hos teck-
enspråkiga och hörselskadade barn.

De här åtgärderna stödde 
kraftfullt Finlands Dövas Förbunds 
strategiska målsättningar.    

KAISA ALANNE
DIREKTÖR

Utlåtanden på  
individnivå

Utlåtanden

Hederspriset Årets teck-
enspråksbragd 2020 gavs 
till statsrådets kansli, 
som har varit vägvisare i 
att ordna teckenspråkig 
tolkning av presskonferen-
ser under coronakrisen. 
Det här har på ett bety-
dande sätt underlättat 
teckenspråkigas tillgång 
till information. Med sitt 
handlande har statsrådets 
kansli föregått med gott 
exempel för andra aktörer 
och myndigheter.

10 st.58 st.

hörselskada måste tryggas. Ärendet 
tangerades också på ett möte med 
omsorgsminister Krista Kiuru.

En annan stor revidering gällde 
lagen om småbarnspedagogik, där 
frågan om att trygga småbarnspe-
dagogiken för teckenspråkiga barn 
fortfarande förblev öppen. Riksda-
gen påskyndade en korrigering av 
den här punkten. I februari 2021 
ordnades i samarbete med region-
förvaltningsverket ett webbinarium 
om teckenspråken för yrkesfolk 
inom småbarnspedagogik. För att 
öka kunskapen på området grun-
dades nätverk för både professio-
nella och familjer i samband med 

Kumpparit-gruppen och Jyväskylä 
universitet. Intervjuer med tecken-
språkiga skolelever sammanställdes 
till en analyserande artikel om deras 
erfarenheter och språkliga rättighe-
ter i barnombudsmannens publika-
tion Funktionshinder och barnens 
rättigheter.  

Under verksamhetsåret träffade 
förbundets representanter både 
ministrar och ministerietjänstemän 
och ordnade möten med olika 
nätverk och sakkunniga. Riksdags-
ledamöter fick experthjälp för sina 
skriftliga spörsmål. Samarbetet 
med föreningen Handikappforum 
intensifierades, vilket syntes i att 

Statsrådets kansli belönades för Årets teckenspråksbragd 2020 för sin  
exemplariska användning av tolkar på presskonferenser.
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• Utkastet till utbildningspolitisk 
redogörelse

• Utkastet till grunder för yrkes-
examen inom funktionshinder-
området

• Vårdreformspaketet  
RP 241/2020

• Delaktighetsarbetsgruppens 
slutrapport

• Utredningen om gymnasiedi-
plom 2020

• Reformen av lagstiftningen om 
funktionshinderservice

• Handikappforum rf:s ställnings-
tagande till stöd för inlärning

• Lagutkastet om det kommande 
Servicecentret för kontinuerligt 
lärande och sysselsättning

• Regeringens proposition om 
ändring av lagen om kontroll av 
brottslig bakgrund hos perso-
ner som arbetar med barn 

• Gemensamt Kumpparit-ut-
låtande: individuellt stöd i 
distansundervisning

• Regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till 
lagstiftning om inrättande av 
välfärdsområden och om en 
reform av ordnandet av social- 
och hälsovården och räddnings-
väsendet samt till lämnande av 
underrättelse enligt artiklarna 
12 och 13 i Europeiska stadgan 
om lokal självstyrelse

• Utkastet till tillgänglighetsplan 
för högskoleutbildningen och 
högskolan

• Utkastet till regeringens propo-
sition om TUVA-utbildningens 
finansiering

• Begäran om utlåtande om 
utkastet till en tillsynsmodell för 
audiovisuella innehållstjänsters 
tillgänglighet

• Utkastet till regeringens propo-
sition om ändring av lagen om 
småbarnspedagogik

• Regeringens proposition om 
ändring av lagen om grundläg-
gande utbildning, yrkesskolla-
gen och gymnasielagen

• Handikappforums rf:s utlåtande 
om social- och hälsovårdsfrågor

• Genomförandeplanen för barn-
strategin

• Regeringens berättelse om 
språklagstiftningen

• Regeringens propositionsutkast 
om hemvården av äldre

• Regeringens årsberättelse 2020
• Handikappbidraget för per-

soner under 16 år / FPA:s 
genmäle

• Nationella läskunnighets-
strategin

• Regeringens proposition om 
revidering av medborgarskaps-
lagen

• Delreformen av lagen om lika-
behandling / informationsmöte 
för organisationer

• Begäran om utlåtande om 
utkastet till klient- och patient-
säkerhetsstrategi och genom-
förandeplan 2022–2026 

• Beredning av det språkpolitiska 
programmet

• Grunderna för integrationsut-
bildningens läroplan

• Begäran om utlåtande om 
utkastet till regeringens propo-
sition till riksdagen med förslag 
till lag om Genomcentret och 
om förutsättningarna för hälso-
relaterade genetiska analyser

• Begäran om utlåtande om 
regeringens proposition om 
en skärpning av vårdgarantin i 
primärhälsovården

• Skriftligt utlåtande om bered-
ningen av Helsingfors stads 
jämställdhets- och likabehand-
lingsplan

• Social- och hälsovårdsministe-
riets enkät om prioriteringen 
av utvecklingsbehoven för 
digitaliseringen och informa-
tionshanteringen inom social- 
och hälsovården

• Statsrådets redogörelse om 
den riksomfattande trafiksys-
templanen för 2021–2032

• Förslag till statsrådets förord-
ning om minimihastigheten 
för en ändamålsenlig inter-
netförbindelse i anslutning till 
samhällsomfattande tjänster 
och om minimikraven för tjäns-
ter som tillhandahålls grupper 
med särskilda behov

• Revideringen av servicepro-
cessen för arbetssökande

• Grundandet av bolaget med 
specialuppgifter (Välittäjä Oy) 

• Socialskyddskommitténs doku-
ment om utveckling av kontinu-
erligt lärande och kompetens

• Kommunikationsministeriets 
intressegruppsmöte om till-
gänglighetslagstiftningen 17.11 

• Utkastet till Social- och hälso-
vårdsministeriets förordningar 
om åtkomsträtt till klientupp-
gifter inom social- och häl-
sovården och om ändring av 
förordningen om journalhand-
lingar

• Enkät: Föreslå förbättringar i 
FPA:s verksamhet

• Tillgänglighetsdirektivet
• Organisationerna som en del 

av det digitala familjecentret 

UTLÅTANDEN 2021

TECKENSPRÅKS- OCH PÅVERKANSARBETE

Besvär och ansökningar 
om besvärstillstånd till 
förvaltningsdomstolen

4 st.

teckenspråket beaktades bättre 
bland annat i utlåtanden.

I FPA:s tolktjänst inleddes en ny 
avtalsperiod 1.4.2021, och för-
bundet informerade om de nya 
förfarandena i sina kanaler. Många 
myndigheter kontaktade förbundet 
och bad om anvisningar i fråga om 
att organisera tolkning på kommun- 
eller sjukvårdsdistriktsnivå.

Förbundets rättighetsbevakning 
utövade också direkt kundarbete. 
Under året behandlades 65 olika 
ärendehelheter med familjer och 
myndigheter. Sammanlagt 55 kon-
takter handlade om tolktjänsten 
och drygt 50 kontakter om andra 
ämnesområden.

Ellinor W
esterlund

I projektet Språkstyrka inleddes distansundervisning från Pedersöre kommun till daghem och skolor runt om i Svenskfinland.

Projektet Sprinkler med verk-
samhet för barn med hörselskada 
och deras familjer avslutades på 
hösten.  Det ettåriga av förbundet 
samordnade Projektet Språkstyrka 
– revitalisering av finlandssvenskt 
teckenspråk erbjöd i sin tur småska-
lig utbildning för döva översättare 
av finlandssvenskt teckenspråk. I 
projektet inleddes dessutom dis-
tansundervisning i stödtecken, teck-
nat tal och teckenspråk, som sändes 
från Pedersöre kommun till daghem 
och skolor runtom i Svenskfinland. 
Undervisningen riktades för första 
gången också till codabarn.
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Den nya språkrådgivningen för 
teckenspråken fortsatte att växa 
i popularitet. Rådgivningen för 
finskt teckenspråk kontaktades 
280 gånger, varvid man bland annat 
utredde de tecknade motsvarighe-
terna och användningen i fråga om 
800 begrepp. Kontakterna kring det 
finlandssvenska teckenspråket var 
över 80 till antalet och gällde frågor 
om tecknen för sammanlagt 350 
olika begrepp. Frågornas ämnes-
områden var varierade stort. En del 
av de tecken som rådgivningen fick 
frågor om publicerades i webbord-
böckerna Suvi och SignWiki.

Teckenspråksarbete Utvecklingssamarbete 

TECKENSPRÅKS- OCH PÅVERKANSARBETE

År 2021 hade Finlands Dövas 
Förbund fem pågående utvecklings-
samarbetsprojekt tillsammans med 
partnerorganisationerna.
•  Stöd till det albanska dövförbun-

dets (ANAD) kurser i intressebe-
vakning och organisationsverk-
samhet, till teckenspråks- och 
tolkutbildning och utveckling av 
dövundervisningen (2017–2021)

• Stöd till det kosovanska dövför-
bundets (KAD) kurser i intres-
sebevakning, organisationsverk-
samhet, till teckenspråks- och 
tolkutbildning och utveckling av 
dövundervisningen (2017–2021)

• Stöd till det malawiska dövför-
bundets (MANAD) organisations-, 
intressebevaknings- och tecken-
språksarbete (2017–2021)

• Stöd till det kambodjanska döv-
förbundet för att stärka dövsam-
hället och dess ledarskap (Maryk-
noll Cambodia) (2017–2021) 

• Det ugandiska dövförbundets 
(UNAD) teckenspråks- och intres-
sebevakningsprojekt (2017–2021) 
Under verksamhetsåret bereddes 

fyraåriga projektplaner för fyra pro-
jekt (Albanien, Kambodja, Kosovo, 
Malawi) för Samverkan inom funk-
tionsnedsättnings följande program-
period 2022–25. Dessutom gjordes 
en reservering för ett nytt projekt 
som ska planeras och startas 2022. 
Samtidigt fortsatte beredningen av 
programdokumenten för följande 
period tillsammans med de andra 
medlemsorganisationerna i Samver-
kan inom funktionsnedsättning och 
organisationens kansli. Projekten 
beviljades finansiering i enlighet med 
beslutet i december.

Arbetet med nätpublikationen 
Conducting a Demographic Survey on 
Deaf Population – A Case Study blev 
färdigt före årsskiftet: det tekniska 
genomförandet, artikelskrivandet, 
översättningen och tecknandet av 
artiklarna samt sammanställningen av 
helheten. Nätpublikationen finns på 
adressen www.deafsurvey.info och i 
förbundets Teckenspråkiga bibliotek.  

Det främsta målet för partner-
samarbetet är att i målländerna öka 
dövas språkmedvetenhet och rätt 
till medverkan och att partnerorga-
nisationerna fungerar som starka 
intressebevakare. Kapaciteten hos 
våra samarbetspartner i projek-
ten har stärkts genom resursering, 
kamratstöd och rådgivning. Många 
partnerorganisationer har kunnat 
delta i och påverka beredningen av 
lagstiftning, politiska program och 
handlingsprogram som rör personer 
med funktionsnedsättning. 

Coronan påverkade arbetet fort-
farande och alla planerade verk-

I ordboken Suvi för finskt teck-
enspråk publicerades cirka 100 nya 
teckenartiklar, bland annat om de 
olympiska grenarna samt växter 
och örter. I fråga om ordboken 
för finlandssvenskt teckenspråk 
satsade man på samarbetet med 
teckenspråkscentret vid Jyväs-
kylä universitet. Resultatet av 
satsningen tjänar som material för 
följande års arbete med Suvi. Inom 
projektet TegnTube riktat till Nor-
dens teckenspråkiga unga arrang-
erades fyra digitala verkstäder 
som resulterade i den tiospråkiga 
webbplatsen Nordisk TegnTube.

Ordboksarbetet SignWiki ord-
nade sex olika verkstäder på båda 
teckenspråken, där deltagarna dis-
kuterade tecken och olika språkliga 
element. Fyra verkstäder organi-
serades på distans och två som 
liveträffar i Kuopio och Helsingfors. 
Dessutom ordnade SignWiki två nya 
temaverkstäder med ämnena ”mat-
lagning” och ”bilresa”. Videomateri-
alet från verkstäderna editerades 
för SignWiki, och betonar särskilt 
situationsbundna sätt att använda 
teckenspråk. För barnfamiljer 
ordnades ett eget dagsevenemang 
som gav barnen tillfälle att öva sina 
uttrycksfärdigheter.

Eva M
äkinen

Ordboksarbetet SignWiki ordnade en temaverkstad om matlagning.

Nätpublikationen Conducting a Demographic Survey on Deaf Population – A Case 
Study blev färdig i slutet av året.

samheter i projekten kunde inte 
genomföras i full skala. Processerna 
för intressebevakning var långsamma 
eller delvis avstannade. Coronain-
formationen i projektländerna hade 
stora brister, vilket slutligen ledde 
till att förbundets samarbetspart-
ner i praktiken helt svarade för den 
teckenspråkiga informationen om 
pandemin till döva i partnerländerna. 

Å andra sidan fick projekten 
finansiering från annat håll på grund 
av pandemin, och erfarenheten av 
nya och annorlunda aktörer och 
finansiärer bidrog till att stärka part-
nerorganisationernas planerings- och 
projektcykelkompetens. Finlands 
Dövas Förbund står fortsättningsvis 
för det största stödet och det utgör 
en utmaning för utvecklingen att den 
övriga finansieringen är kortvarig 
eller består av punktinsatser. De 
andra finansiärerna erbjuder inte 
heller expert- eller kamratstöd, eller 
annan hjälp vid behov.
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Biblioteks- och  
informationstjänsten 

Texttelefontjänsten 

Teckenspråkiga biblioteket

År 2021 förlöpte alltjämt i corona-
restriktionernas tecken. Distansar-
betet och -studierna syntes fortfa-
rande i att antalet boklån minskade, 
men utöver coronan berodde 
minskningen också på att använd-
ningen av e-böcker ökade kraftigt.

På grund av renoveringen av Ljusa 
huset flyttade dövförbundets och 
Humaks gemensamma biblioteket till 
tillfälliga lokaler på sommaren. Under 
första halvåret hade biblioteket 

Finlands Dövas Förbund övertog ansvaret för texttelefontjänsten i början av 2020. Målet är att texttele-
fontjänsten, eller motsvarande service, efter en övergångsperiod på tre år ska övertas av myndigheterna. 

Texttelefontjänstens styrgrupp träffades sex gånger för att dryfta utvecklingen av tjänsten. På våren 
diskuterades tjänstens framtid med riksdagsledamoten Merja Mäkisalo-Ropponen, som stod i kontakt med 
Kommunikationsministeriet och Finansministeriet. Hon lämnade ett skriftligt spörsmål om ärendet 29.4.2021.

I juni skickade förbundet en gemensam e-post till Social- och hälsovårdsministeriet, Kommunikations-
ministeriet och Finansministeriet med en inbjudan till ett rundabordssamtal. Även Stea och FPA bjöds in. 
Samtalet hölls 16.9.2021, och alla deltagare var ense om att fortsätta utveckla tjänsten och diskutera dess 
framtid. Finlands Dövas Förbund kontaktade Finansministeriet i november och bad det samordna den 
fortsatta diskussionen. I sitt svar förde ministeriet över ansvaret på Social- och hälsovårdsministeriet.   

Antalet texttelefonsamtal fortsatte att minska 2021 men samtalen var längre än tidigare. Eftersom de 
debiteras per minut har det varit svårt att hålla styr på budgeten och därför förkortades tjänstens öppet-
tider återigen i maj. Responsen på förändringen har varit mestadels negativ. Enligt en kundenkät (6/2021) 
strider förändringen mot rätten till likabehandling och har försvagat känslan av trygghet. De svarande var 
speciellt bekymrade över hur de under veckslut ska lyckas larma hjälp i situationer, där samtalet inte är 
sådant som nödcentralsväsendet ska ta hand om.

självbetjäning och efter flytten hade 
det öppet enligt överenskommelse 
fram till mitten av september. Efter 
det var öppettiden klockan 9–15 
på vardagar. 

På våren kom Humak överens om 
att ta över samlingen i Biblioteket 
för ungdomsforskning och placera 
den i samband med FoUI-centrets 
bibliotek på Humak. Det innebar att 
bibliotekets informatiker gick igenom 
hela samlingen tillsammans med en 

TECKENSPRÅKS- OCH PÅVERKANSARBETE

År 2021 var fullt av stora utmaningar 
på grund av coronarestriktionerna. 
Planerade produktioner måste stäl-
las in, flyttas eller omarbetas för att 
kunna genomföras utan hälsorisker.  

Biblioteket publicerade 113 nya tit-
lar, av vilka 47 var egen produktion 
och 21 var material som framställts 
med samarbetspartner. 45 titlar 
var helt och hållet producerade 
av utomstående. De populäraste 
videorna berättade om dövas liv 
och vardag. Säkra favoriter var 
materialet för barn och ordböcker. 
Den överlägset populäraste var Hej, 
vi tecknar! Babyåret, som handlar 
om tre teckenspråkiga familjers 
iakttagelser och erfarenheter.

Jämfört med året innan mins-
kade bibliotekets kunder en aning 

(-0,2 %) och också antalet visningar 
på webbplatsen gick ner lite (-2 %). 
Minskningen beror sannolikt på att 
de nya publikationerna var färre 
(-23 %) och att fysiska möten ställ-
des in, vilket i sin tur var en följd av 
att särskilt kulturevenemangen föll 
bort. De har varit bra tillfällen för 
biblioteket att spela in mycket nytt 
material till samlingarna och också 
marknadsföra bibliotekets tjänster 
och samla in kundrepsons.

Biblioteket hade fortsättningsvis 
ett gott samarbete med företag i 
teckenspråksbranschen, tecken-
språkiga kulturaktörer och Yles 
barnredaktion. Biblioteket ökade 
också sin kompetens i att produ-
cera och spela in direktsändningar. 
Största delen av bibliotekets mate-

praktikant, varefter en del av böck-
erna flyttades till lagerbiblioteket. 
Även lagersamlingen utvecklades 
under året.

Finlands Dövas Förbunds infor-
matiker bytte arbetsgivare i slutet 
av året och biblioteks- och informa-
tionstjänstens verksamhet lades om 
vid årets slut. I fortsättningen köper 
dövförbundet bibliotekstjänster av 
Humak, men förbundet äger alltjämt 
sin egen bibliotekssamling.

Teckenspråkiga biblioteket och Yle producerade tillsammans serien Vi tecknar med Maisa och Laura.

H
eidi Koivisto Robertson

rial textades och barnprogrammen 
försågs med finskt tal. Nättjänsten 
och i synnerhet dess tillgänglighet 
utvecklades med hjälp av ett särskilt 
verktyg med goda resultat. 

Biblioteket samlade in respons 
under året genom att följa med 
och delta i diskussioner i sociala 
medier. Gamla smalfilmer som 
biblioteket digitaliserat, och videor 
med hågkomster om gamla händel-
ser eller personer, väckte speciellt 
livlig diskussion.
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Av webbplatsens sidor hade de 
som handlade om teckenspråkiga 
och teckenspråksstudier flest besö-
kare. Även evenemangskalendern 
ökade i popularitet.

I en jämförelse mellan fakta för 
olika målgrupper noterades den 
största besökartillväxten (+48 %) 
för den faktahelhet på webbplatsen 
som var avsedd för arbetsgivare. 
Årets nyhet var en egen sida för 
seniorer. Chatten, där kommunika-
tionen sker både i textform och på 
teckenspråk, blev en bestående del 
av webbtjänsten. Kommunikationen 
och informationen producerade 
nio direktsändningar och testade 
dessutom för första gången live-
sändningar på Facebook (3 st.).

Webbesökarjuryn konstaterade i 
sin respons att den teckenspråkiga 
kommunikationen upplevs förbättra 
gemenskapens tillgång till infor-
mation och stärka medlemmarnas 
självförtroende och kulturella iden-
titet. Förbundets webbplats sågs 
som en teckenspråkig tidskrift, som 
informerar på läsarnas eget språk 
och ger ett positivt perspektiv på 
språket och kulturen. I en näten-
kät för kartläggning av hur nöjda 

användarna är sade de flesta att de 
blir välinformerade om frågor som 
rör teckenspråksgemenskapen. När 
de tillfrågades om vad som skulle 
hända om förbundets kommuni-
kation och information inte fanns 
svarade många de att de i så fall 
skulle bli utan information: 

”Jag skulle inte veta ett skvatt, utan 
teckenspråkig information skulle jag 
inte veta någonting.”

”Om tjänsten lades ner skulle vi 
vara verkligt illa ute.”

Responsen i förbundets coronaen-
kät var likartad: cirka 68 % var nöjda 
med informationen under coronan.

Till verksamhetsårets satsningar 
både på webbplatsen och i sociala 
medier hörde också valkampanjerna: 
kommunalvalet på våren och i slutet 
av året det stundande välfärdsom-
rådesvalet. I samband med välfärds-
områdesvalet satsade man speciellt 
på teckenspråkigas deltagande i 
samhällspåverkan (810 kampanjvi-
deor). Inom sociala medier notera-
des en tillväxt på alla plattformer, 
med Instagram som etta – där ökade 
antalet följare med cirka 45 %. 

Dövas tidskrift upplevdes som 
en viktig länk till teckenspråksge-

menskapen. Enligt enkäten hade 
tidningens betydelse som informa-
tionskälla vuxit. Tidningen fördju-
pade olika teman och producerade 
också mycket material som skapats 
i växelverkan med gemenskapen 
samt det populära journalistiska 
liveevenemanget ”Mellan raderna”.

Tillsammans med bevakningen 
av rättigheter bedrev kommunika-
tionen fortsättningsvis ett starkt 
påverkansarbete. Man lyckades få 
fram budskap till beslutsfattarna 
och publicitet för förbundets 
strävanden. Förbundet debatterade 
i offentligheten och medverkade i 
evenemang (Finlandsarenan), där 
också beslutsfattare deltog. För-
bundet lyckades öka allmänhetens 
kännedom om bland annat tecken-
språkig identitet, diskussionerna om 
sannings- och försoningsprocessen, 
utbildning, sysselsättningsfrågor 
samt vårdstjänsternas bristfällighet. 
Förbundet fick också ökad synlighet 
för sina mål: antalet medieträffar 
gick upp med hela 21 % jämfört med 
2020. I en enkät riktad till förbun-
dets samarbetsparter betonades 
särskilt vikten av kommunikations-
samarbete och expertis.

A
nnika Posti

Redaktörerna på 
Dövas tidskrift upp-
trädde på "Mellan 
raderna", ett evene-
mang som ordnades 
för första gången 
i direktsändning i 
februari.

I processen för kommunikation och 
kamratstöd ingår kulturproduk-
tionen (Taike), ungdomsarbetet, 
kamratkurserna (Stea Ak15), Dövas 
tidskrift och dövas tillgång till 
information (Stea Ak14) och Dövas 
video (kommunerna). Processen 
arrangerade under året många 
läger, kurser och kampanjer, gav 
teckenspråkig information och 
hade hand om annan kommunika-
tion och ordnade möjligheter för 
människor att mötas, vilket var vik-
tigt också under coronaperioden. 

Processen hade 12 anställda i 
slutet av året. Det förekom en viss 

Under det andra coronaåret måste 
fortfarande liveevenemang ställas 
in, men i fråga om webbinarier och 
andra sammankomster på nätet 
gick arrangemangen redan på rutin. 
Webbpartyt var fortsättningsvis 
årets populäraste evenemang, som 
samlade uppskattningsvis 3 200 
tittare i hemmasofforna och i döv-
föreningarnas lokaler.

Under verksamhetsåret satsade 
man speciellt på att varje vecka 
sammanställa en nyhetsöversikt på 
finskt och finlandssvenskt tecken-
språk, på att göra direktsändningar 
och förbättra tillgängligheten 
genom att undertexta videorna. 

omsättning av personalen, och 
vikarier togs då in för att sköta de 
uppgifter som berördes.  

Coronapandemin påverkade fort-
sättningsvis verksamheterna inom 
kommunikation och kamratstöd, 
även om många evenemang sändes 
live med god rutin. Också en stor 
del av kurserna kunde genomföras 
i enlighet med myndigheternas 
försiktighetsdirektiv. De teckensprå-
kiga nyhetsöversikterna fortsatte 
enligt den beprövade modellen.

Beredningen av sannings- och 
försoningsprocessen fortsatte och 
förbundet följde noga med hur 

den framskred under året. I slu-
tet av året blev resultatet klart av 
det forskningsprojekt som staten 
beställt. Det visade på orättvisor 
och diskriminering som döv- och 
teckenspråksgemenskapen utsatts 
för. Forskarna gav också rekommen-
dationer angående den fortsatta 
processen. Bakgrundsarbetet blev 
därmed färdigt under året och 
härnäst väntas statens riktlinjer för 
hur processen ska gå vidare och om 
fortsatta åtgärder. 

LAURA PAJUNEN
DIREKTÖR 

Kommunikation och information

KOMMUNIKATION 
OCH KAMRATSTÖD 

Webbpartyt var fortfarande årets populäraste evenemang.

H
eidi Koivisto Robertson 
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Finlands Dövas Förbund ordnade i samarbete med 
Nationella centret för utbildningsutvärdering ett 
diskussionstillfälle på Finlandsarenan i juli. I diskus-
sionen som handlade om utbildning och drömmar 
deltog bland andra undervisningsminister Li Anders-
son och youtubaren Herbalisti. De tog upp till exem-
pel teckenspråkiga barns ställning i planeringen och 
genomförandet av utbildning. Diskussionen strea-
mades på MTV:s webbplats och upptagningen lades 
senare ut också på dövförbundets och utbildnings-
värderingscentrets webbplats.

Livligaste dagen:
Teckenspråksdagen 12.2. 

visningar
4 524

Populäraste faktasidan:
Teckenspråkiga

visningar
8 453 

Årets komet:
Till arbetsgivare-sidan

+48 %

Statistik för webbplatsen

Dövas tidskrift utkom med fyra num-
mer under året, och upplagan var 879 
ex. Som brukligt översattes en del av 
sidorna till svenska. Tidningen skrev 
om aktuella ämnen, såsom revitalise-
ringen av det finlandssvenska tecken-
språket, hatretorik, vardagen under 
coronatiden, gemenskapens mångfald 
samt sannings- och försoningspro-
cessen. En serie på fyra artiklar 
belyste förbundets medelanskaffning 
och serien om familjerelationer fick 
en fortsättning. 

I början av året genomfördes en 
läsarenkät som besvarades av hela 
233 läsare, antingen per brev eller 
med webbformuläret. De vanligaste 
orsakerna till att de läser Dövas tid-

Dövas video (Kuurojen Video) är förbundets 
teckenspråkiga programtjänst och ”varumärke”, 
som redan i över 35 år har specialiserat sig på 
teckenspråkigt material och programverksam-
het som förbättrar dövas tillgång till infor-
mation. Programproduktionen koncentrerar 
sig bland annat på aktuella teman och på att 
ge bakgrundsfakta till andra ämnen som rör 
teckenspråkiga. Programmen produceras med 
stöd av kommunala betalningsförbindelser och 
publiceras i kundkanalen www.kuurojenvideo.fi 
och till ett 30-tal prenumeranter som dvd-ut-
skick. Under verksamhetsåret producerades 
sex timmar program för 406 prenumeranter. 
Kundresponsen visade att dövas berättelser 
om deras eget liv, aktuella samhällsteman och 
teckenspråksgemenskapens evenemang var de 
ämnen som intresserade tittarna mest.

Med programstöd från Utrikesministeriets 
Europainformation producerades tre program: 
Europas regnbågsunga, Asylsökande i EU och 
EU:s ekonomi efter coronan. Programmen är 
på finskt teckenspråk, har finska undertexter 
och finns fritt tillgängliga i Teckenspråkiga 
biblioteket. 

Under verksamhetsåret genomfördes också 
en videokampanj för att få kommunerna att 
bevilja fler betalningsförbindelser. De årliga 
kommunbreven postades också.

DÖVAS TIDSKRIFT 

DÖVAS VIDEO

KOMMUNIKATION OCH KAMRATSTÖD

Ti
in

a 
V

ih
ra

 

skrift är att få information om tecken-
språkigas liv och rättigheter. Läsarna 
skrev bland annat att de är stolta över 
sin tidning och att det känns som att 
komma hem när man läser den.   

I februari direktsändes det första 
teckenspråkiga evenemanget med 
livejournalistik kallat Mellan raderna 
tillsammans med kulturproduktionen 
och Ursa Minor. Enligt tittarresponsen 
gav redaktörernas framträdanden och 
intervjuer framförallt ny information 
och underhållning. Alla responsgivare 
önskade att evenemanget fortsätter. 
Evenemanget marknadsfördes särskilt 
i Dövas tidskrifts Facebookgrupp, vars 
medlemsantal sakta ökade och var 
1 013 personer vid årets slut.

En viktig del av kommunikationens 
och informationens påverkansarbete 
var rådgivningen om tillgänglighet, och 
under verksamhetsåret gavs konsult-
hjälp åt flera myndigheter och andra 
instanser. Förbundets kommunika-
tions- och informationsenhet verkar 
dessutom i Yles tillgänglighetsgrupp.

Informationen till medlemsför-
eningarna skedde främst i Fören-
ingsrummet och sociala medier. 

Coronapandemin påverkade fören-
ingsverksamheten negativt, vilket 
syntes också i antalet besökare på 
nätet, men i sociala medier noterades 
ändå en något större aktivitet än tidi-
gare. Anställda vid kommunikationen 
och informationen besökte förenings-
handledningens föreningskväll som 
ordnades på distans och samlade 
in önskemål för utvecklingen av 
föreningskommunikationen. Direkt-

sändningarna från föreningsdagarna 
och förbundsmötena stärkte den 
regionala jämlikheten.

Personalkommunikationen lyckades 
trots distansarbetandet. Informa-
tionstillfällena på distans (5 st.), som 
alla hade likvärdig tillgång till, var de 
populäraste. Enligt responsenkäten 
stärkte de både tillgången till informa-
tion och samhörigheten i arbetet.

Tarja A
alto

Programmet “Muistojen aarrearkku – Tuomo Lahtinen” spelades in i 
Kankaanpää.

563 144 89
Offentlig service, 
del 1 (Kommun-
finans Abp)

Mänskliga rättig-
heter inom Euro-
peiska unionen 
– teckenspråkigas 
rättigheter i Europa                                  
(EU-finansierad)

Liisi, mobbad
(Kommun- 
finans Abp)

Antal visningar:

Årets mest populära program (tre-i-topp)
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Kamratverksamhet
De teckenspråkiga kamratkurserna 
främjar det sociala välbefinnandet 
genom att ge teckenspråkiga i olika 
åldrar, inklusive familjer, råd och 
träning på olika livsområden. Under 
verksamhetsåret ordnades elva 
kurser och en öppen kursdag runt 
om i landet. En kamratkurs ställ-
des in eftersom så få hade sökt till 
den. En utbildningsdag för kursle-
darna hölls inte heller på grund av 
coronasituationen.

Sammanlagt ansökte 274 per-
soner till kamratkurserna (2020: 
332 sökande), av vilka 180 antogs. 
Coronan orsakade en liten svacka 
i antalet sökande. Enligt kundre-
sponsen nådde inte förbundets 
egna informationskanaler alltid 
ut till hela målgruppen; i fråga om 
kurserna var vännerna den bästa 
informationskällan.

En ny kurs för året var en egen 
kamratkurs för personer med en 
kronisk sjukdom. Arrangörerna var 
lyhörda också när det gällde män-
nens distanskurs: på deltagarnas 
önskan hölls den som en fysisk kurs.    

Enligt responsen får förbundets 
kurser det allmänna vitsordet 
berömlig. Kursdeltagarna är nöjda 
och känner att de har fått mycket 
information på sitt eget modersmål. 
Kamratkurserna ökade såväl olika 
färdigheter som välbefinnandet i 
vardagen. Speciellt kamratstödet 
från personer i samma livssituation 
var en stor källa till kraftresurser. 

Genomförda kamratkurser 2021: 

• Pappa och barn-kurs
• Kurs för att stärka coda-identiteten (coda i åldern 13–17 år)
• Kurs för finlandssvenska unga (18–30 år) 
• Kurs för familjer med döva eller hörselnedsatta, teckenspråkiga barn 
• Öppen kursdag för familjer
• Kurs för familjer med döva eller hörselnedsatta barn
• Kurs för män (40–60 år) 
• Kurs för seniorer
• Digikurs för nybörjare
• Kurs för personer med kronisk sjukdom
• Kurs för ensamstående föräldrar
• Invandrarkursen Bli bekant med Finland

I samarbete med Solaris-Lomat rf arrangerades också två understödda 
semestrar för teckenspråkiga: en för familjer och en för vuxna.

Kulturproduktion

KOMMUNIKATION OCH KAMRATSTÖD

För kulturproduktionen var året fyllt 
av utmaningar, men trots det lyck-
ades personalen uppfylla målet att 
ordna ett mångsidigt teckenspråkigt 
kulturutbud för alla åldrar. Ett sätt 
var att direktsända evenemangen 
och framförandena på nätet.

Alla planerade tillställningar 
kunde dock inte genomföras på 
grund av pandemin; det teckensprå-
kiga evenemanget HELsign för hela 
familjen flyttades till följande år och 
seniorernas kulturevenemang sköts 
fram från maj till september.

Seniorevenemanget genomför-
des till slut som en kultursänd-

H
eidi Koivisto Robertson

Seniorernas kulturevenemang sändes på nätet med Liisa Kauppinen som programvärd.

Vuxenkursen hade 

Deltagarnas  
allmänna vitsord:

Familjekursen hade 

Barnkursen hade 

sökande

sökande 
familjer

sökande

69

4/5

52

37

ning på nätet. Publiken fick se sju 
olika programnummer – det ena 
mer imponerande än det andra – 
i direktsändning. Den legendariska 
Liisa Kauppinen var programvärd 
för sändningen, som sågs av tittare 
på sammanlagt 326 IP-adresser. 
På enskilda adresser var det 
sannolikt flera tittare som följde 
med programmet.

I slutet av året kunde kulturpro-
duktionen genomföra tre evene-
mang: internationella dövveckans 
Webbparty, teckenspråkiga filmfes-
tivalen och lillajulsfesten för familjer 
i organisationerna i teckenspråks-

branschen. Webbpartyt arrange-
rades som en samproduktion med 
kommunikationen och Teckensprå-
kiga biblioteket, och kulturpro-
duktionen producerade festens 
programnummer. Webbpartyt har 
fått en stark och etablerad ställ-
ning i teckenspråksgemenskapen i 
Finland – sändningen sågs av cirka 
3 200 tittare.

Teckenspråkiga filmfestivalen 
ordnades på Logomo i Åbo den 13 
november, av förbundets personal 
och ett flertal frivilliga. Festivalen 
ordnades nu för sjunde gången och 
lockade hyfsat med publik: filmerna 
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sågs av cirka 200 personer. Pro-
grammet bestod av sjutton filmer, 
av vilka två var inhemska. I publik-
omröstningen valdes ”Last Apple” 
till den bästa inhemska filmen och 
”Signing Black in America” till den 
bästa utländska.

Teckenspråksorganisationernas 
familjejulfest kunde arrangeras, men 
i form av en livesändning på grund 
av de återinförda restriktionerna. 
Programmet med julgubben och en 
tomte som givna värdar sågs 200 
gånger på sändningsdagen och cirka 
375 gånger efteråt.

Trots coronabegränsningarna 
lyckades kulturproduktionen bra i 
sina strävanden, även om det ibland 
behövdes kreativa lösningar för 
arrangemangen. Lyckligtvis möj-
liggör dagens teknik till exempel 
livesändningar som ett medel för att 
erbjuda teckenspråkig kultur för en 
stor publik. 

H
eidi Koivisto Robertson

Tiina V
ihra

På Teckenspråkiga filmfestivalen visades två finländska filmer, av vilka “Last Apple” 
var publikens favorit.

Internationella dövveckans webbparty sågs av omkring 3 200 tittare.

KOMMUNIKATION OCH KAMRATSTÖD

Finlands Dövas Förbunds ungdoms-
arbete arrangerar teckenspråkig 
kamratverksamhet för döva barn och 
unga från hela landet. 

Under verksamhetsåret arrange-
rades sammanlagt fyra läger, av vilka 
en del var samarbeten, och ett eve-
nemang. För ungdomar som bor på 
olika håll runt om i Finland är lägren 
och evenemangen viktiga sätt att 
träffas. På lägren får barnen vistas i 
en teckenspråkig miljö, där de också 
får kamratstöd och nya vänner.
• Äventyrsläger, 13–17 år
• Lantgårdsläger, 7–12 år
• Idrottsläger för unga, 13–17 år
• Idrottsläger för barn, 7–12 år 
• Ungdomsutskottets höstjippo på 

Merimaja, 7–17 år
På grund av pandemiläget tving-

ades ungdomsarbetet ställa in eller 
flytta fram fem evenemang eller 
läger. Nästan alla internationella 
läger blev framskjutna med ett år.

Ungdomsarbetet besökte också 
fyra finskspråkiga skolor: Hietalah-
den koulu i Vasa, Pitäjänmäen koulu 
i Helsingfors, Valteri i Tammerfors 
och Valteri Onervan koulu i Jyväs-
kylä. Ett sjuttiotal elever deltog i de 
teckenspråkiga träffarna och fick 
information om ungdomsarbetets 
tjänster och kommande läger. 

Ungdomsdagarna ordnades i 
Tammerfors på hösten i samarbete 
med Tammersign rf. Sammanlagt 48 
ungdomar deltog. I samband med 
ungdomsdagarna hölls ungdoms-
mötet med tolv unga deltagare från 
åtta föreningar. På mötet valdes ett 
nytt ungdomsutskott för 2022.

Ungdomsutskottet sammanträdde 

Ungdomsarbetet
fem gånger under året. På mötena 
behandlades bl.a. ungdomsarbetets 
evenemang och utskottsmedlem-
marnas representationsuppdrag 
både i Finland och ute i världen. 
Ungdomsarbetet genomförde 
livesändningar på Zoom i samarbete 
med ungdomsutskottet:  
• Liveintervju med Saku-Petteri 

Lehtonen som tilldelades ung-
domsarbetets hederspris (693 
besökare)

• Paneldiskussion om rasism och 
diskriminering. Upptagningen av 
livesändningen sågs av cirka  
2 300 tittare på Facebook.
Ungdomsarbetet bedrev också 

ett aktivt påverkansarbete och 
samarbetade bland annat med 
andra organisationer inom hörsel- 
och teckenspråkssektorn. På de 
gemensamma mötena diskuterades 
organisationernas samarbetseve-
nemang och kommande planer. 
Dövförbundets ungdomsutskott och 
Finska Hörselförbundets ungdom-

sverksamhet hade dessutom en 
egen träff där de fördjupade sin 
samverkan inför 2022. 

Ungdomsarbetet bedrev inter-
nationellt samarbete med Dövas 
nordiska ungdomsråd (DNUR) 
och European Union of the Deaf 
(EYDY). Inom det nordiska nät-
verket deltog ungdomsarbetet, i 
samarbete med förbundets tecken-
språksarbete, i projektet TegnTube. 
Det riktade sig till nordiska barn och 
unga mellan 12 och 20 år, och hade 
fem unga finländska deltagare. 

Med bidrag inom projektet Plat-
sen är ledig anställde ungdomsarbe-
tet en assistent fram till 23.2.2021. 
Stea beviljade inte nytt understöd 
för projektet. 

Glad samvaro på ungdomsdagarna i Tammerfors.

Ungdomsutskottet 2021: 
Monika Hämälä, Laura 
Laht, Roberta Rajala, 
Maija Lindström och 
Teresa Tiainen
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Regionarbetet (Stea Ak6) avser att 
stödja teckenspråkiga i deras vardag 
och främja teckenspråksgemenska-
pens sociala välbefinnande.

År 2021 låg fokus i verksamheten 
på att
• tillhandahålla egenspråkiga 

tjänster för dem som behöver 
stöd samt att öka närståendes, 
tjänsteproducenters och myndig-
heters kännedom om dövhet och 
teckenspråkighet 

• förbättra förståelsen av förfaran-
den som främjar barns och ungas 
jämlikhet och språkliga rättigheter 
bland annat i förskoleundervis-

Servicehandledningen gav kundo-
rienterad handledning och informa-
tion på teckenspråk till behövande 
i hela landet (c. 700 personer). 
Alla som tog kontakt fick utgående 
från sina egna behov handledning, 
stöd eller en möjlighet att disku-
tera frågan på teckenspråk. Under 
verksamhetsåret arrangerades 
också kamratträffar för smågrupper 
och samarbetstillställningar runtom 
i Finland.

Servicehandledningen behövs för 
det finns fortfarandes stora brister 
i tillgängligheten av många tjäns-

REGIONARBETE
ningen och den grundläggande 
utbildningen

• tillhandahålla kamratstöd och 
kompetens för teckenspråkiga 
förenings- och kamrataktiva 

• lära ut digitala färdigheter och 
kunskaper i att använda smarta 
enheter och elektroniska tjänster

• stödja teckenspråkigas arbets-
livsfärdigheter och öka deras 
kännedom om sina rättigheter i 
arbetslivet

• tillhandahålla stödpersoner för 
teckenspråkiga som känner sig 
ensamma eller behöver stöd

Verksamheten inbegriper också 
koordinering av Steas medlemsorga-
nisationsunderstöd. Regionarbetet 
hade 14 anställda under verk-
samhetsåret; koordinatorerna för 
frivilligverksamheten och sysselsätt-
ning fördes över till processen för 
regionarbete på senvåren 2021.

Dessutom arbetade 54 frivilliga 
bland annat som kamrathandledare 
i digitala färdigheter, stödpersoner i 
den teckenspråkiga frivilligverksam-
heten Viva, i kvinnoarbetsgruppen, 
seniorarbetsgruppen och eVänkret-
sen (i samarbete med Centralför-
bundet för de gamlas väl). 

ter. En del kunder har inte heller 
tillräckliga språkliga kunskaper och 
kan inte söka information på egen 
hand. Regionarbetets språkstöd och 
hjälp med att uträtta olika ärenden 
spelar en viktig roll för att under-
lätta människors vardag.

Förbundets påverkansarbete 
riktade sig bland annat till myndig-
heter och kommuner. Till exempel 
tjänsten med återuppringning är 
inte tillgänglig för döva och den 
teckenspråkiga informationen är 
blygsam eller obefintlig. En del 
kommuner tog fasta på responsen 

Servicehandledning
och kompletterade återuppring-
ningen med en sms-tjänst. Som ett 
social- och hälsovårdssamarbete 
med bland annat Päijänne-Tavast-
lands välfärdssamkommun utveck-
lade förbundet sms-tjänster och i 
hemvården inom Essote och Sosteri 
började man arbeta på att förena 
distansvården med tolkningstjänst. 
Med hjälp av servicehandledning 
lärde sig kunder i olika åldrar 
använda distansförbindelser och 
tolk-/distanstolktjänsten samt att 
teckna nödmeddelanden, vilket 
underlättade deras vardag.

REGIONARBETE

  Servicehandledningen gav 
familjer stöd i olika livssituationer 
och gav myndigheter konsulthjälp 
i frågor som gällde barns och 
ungas språkliga rättigheter. Bland 
annat personal inom förskola och 
bildningssektorn fick information 
och kontakter rörande fostran och 
undervisningen av teckenspråkiga 
barn. Yrkesmänniskornas medve-
tenhet om språk- och kulturfrågor 
och användningen av tolk ökade. Ett 
fungerande nätverk byggdes upp 
med familjerna, och enligt respon-
sen blev barnens identitet starkare.

Under verksamhetsåret under-
söktes också kundnöjdheten: en 
socionomstuderande intervjuade 
regionarbetets kunder för sitt lär-
domsprov. De intervjuade (utlottat 
slumpmässigt urval 7/700) betonade 
att regionarbetets teckenspråkiga 
servicehandledning är viktig. De 
såg arbetet som en positiv och 
betydelsefull egenspråkig service. 
Enbart FPA:s tolkningstjänst är inte 
tillräcklig. De intervjuade uppskat-
tade regionarbetets hjälp med att 
reda ut myndighetsbrev eller ge 
närmare information när de ansökte 

Ögonpolikliniken och internmedicinska polikliniken i Åbo fick blommor på teckenspråksdagen som tack för tolkningsarrangemang 
och beaktande av språkliga rättigheter.

om förmåner eller tjänster, liksom 
också stödet i krissituationer och 
vid tekniska utmaningar. Svarsgi-
varna lyfte också fram bevakningen 
av att rättigheter tillgodoses och 
informationen om dövhet och teck-
enspråk till tjänsteproducenter och 
samarbetsinstanser.    

H
anna Keskim

äki
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Föreningshandledningens målgrupp 
är förbundets 37 medlemsfören-
ingar och deras klubbar. 

Föreningshandledningen ordnar 
stöd, handledning och olika evene-
mang på teckenspråk för föreningar-
nas ansvariga frivilliga och kamra-
taktiva. Under verksamhetsåret 
organiserades åtta riksomfattande 
föreningskvällar på distans och två 
utbildningar för frivilliga i samarbete 
med Finlands Dövas Idrottsförbund 
(SKUL). Den första kursen hand-
lade om hur var och en genom sitt 
handlande kan påverka föreningens 
verksamhet och stärka samhörig-
heten. Den andra kursen gällde 
föreningens kommunikation.

Av kursdeltagarna ansåg 81 % att 
de hade lärt sig nya saker och kan 

Föreningshandledning

använda sig av dem i sitt frivilligar-
bete. Dessutom ansåg 75 % att det 
teckenspråkiga kamratstödet på 
kurserna gav dem styrka. Detsamma 
uppgav också deltagarna i fören-
ingskvällarna på distans.

Föreningarnas nyhetsbrev var ett 
nytt koncept som infördes under 
verksamhetsåret med omedelbar 
positiv respons. En annan nyhet var 
ett eget teckenspråkigt distanseve-
nemang för seniorer. De kunde delta 
hemifrån eller från någon annan lokal 
tillsammans med andra. Distanseve-
nemanget ordnades sammanlagt fyra 
gånger i samarbete med förbundets 
seniorarbetsgrupp. Förbundets 
kvinnoarbetsgrupp organiserade tre 
distansföreläsningar som sändes live 
på Facebook.

Responsen visade att förenings-
handledningen har gett de fören-
ingsaktiva viktig kamratstöd: 94 % 
av alla som besvarade kundenkäten 
upplevde förbundets arbete som 
nyttigt. Svarsgivarna ansåg att för-
bundet hade förbättrat underhållet 
och den tekniska kompetensen i 
den teckenspråkiga verksamheten. 
Vidare uppgav 75 % att de fått 
nya idéer till föreningsaktiviteter. 
Det som upplevdes som speciellt 
betydelsefullt var att dela informa-
tion och erfarenheter med andra 
frivilliga. Tre föreningar sade att 
förbundets föreningsprogram hade 
gett dem ny inspiration och pro-
grammet sågs som ett bra verktyg 
för att utveckla verksamheten.

Tiina V
ihra

Föreningsdagarna ordnades samtidigt i två kanaler: föreningarnas representanter deltog på Zoom och andra följde direktsänd-
ningen på nätet.

Teckenspråkigas eVänkrets 

Även 2021 medverkade Finlands Dövas Förbund i den teckenspråkiga gruppverksamheten Vänkretsen, 
som leds av Centralförbundet för de gamlas väl. Verksamheten lindrar äldre människors ensamhet, och 
på grund av coronan ordnades verksamhetsårets träffar på distans.

Inom Vänkretsen-verksamheten fick ledarna (två regionarbetare och fyra frivilliga) utbildning och men-
torstöd. De organiserade i sin tur tre teckenspråkiga eVänkretsar, som lockade tolv äldre döva deltagare. 
Förbundets regionarbete svarade för de praktiska arrangemangen (antagningsintervjuer, tekniskt stöd), 
programinnehållet, de frivilliga och marknadsföringen till målgruppen.

Enligt responsen fick deltagarna kamratstöd och nya vänner och de kände sig mindre ensamma. Många 
sade att deltagandet på distans dessutom hade lärt dem nya it-färdigheter.

REGIONARBETE

Digihandledning 
Digihandledningen gav egenspråkig 
it-handleding i hela landet. Samman-
lagt 261 personer (2020: 150) fick 
stöd och handledning. Handledarna 
hade kontakt med dem sammanlagt 
771 gånger (2020: 407). Antalet 
kunder nästan fördubblades under 
verksamhetsåret.

Av handledningen utfördes 80,5 %  
hemma eller genom fysiska träffar 
på andra platser, resten på distans.

Fyra smågrupper med sammanlagt 
60 deltagare kunde ordnas. Fören-
ingsmedlemmar kunde också boka 
tid för individuell handledning. Dis-
tanshandledningen underlättades 
av att folk tagit till sig Zoom-plattfor-
men; de hade blivit klart skickligare 
på att använda distansprogrammet.

Många utnyttjade också de videor 
som handledarna hade producerat: 
elva videor med anvisningar, av vilka 
sex handlade om datasäkerhet. En 
del kunder behövde också hjälp 
med att skaffa apparater.

De äldres digitala färdigheter för-
bättrades och gav dem möjlighet att 
delta i aktiviteter på distans, bland 
annat träffarna inom eVänkretsen 
och andra distansverksamheter för 
seniorer.

År 2021 genomfördes en 5-års-
kartläggning. Den visade att använd-
ningen av videosamtal hade ökat 
med 20 % och blivit mångsidigare. 
På grund av språkproblem behöver 
en del av kunderna fortfarande ett 
visst mått av hjälp. Användningen av 

sociala medier, som är viktiga med 
tanke på information och socialt 
umgänge, ökade med cirka 13 %. 

Jämfört med den kartläggning 
som gjordes 2020 är dövas situ-
ation fortfarande något sämre än 
hörandes. I kundresponsen beto-
nades särskilt att den egenspråkiga 
handledningen är nödvändig.

Under verksamhetsåret beslutade 
man att specificera namnet på tjäns-
ten och kalla den digistöd.  
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Sysselsättning Teckenspråkig  
frivilligverksamhet Sysselsättningskoordinatorerna har 

som mål att undanröja svårigheter 
och fördomar som utgör hinder för 
döva att få arbete. Det här gör man 
bland annat genom information, 
påverkansarbete och rådgivning till 
föreningsmedlemmar och företag. 
Kontakterna under året handlade 
bland annat om studier, arbete eller 
jobbsökning, diskrimineringsmiss-
tankar, arbetsavtal samt anställ-
ningar.

Den teckenspråkiga informatio-
nen om rättigheter är viktig, för 
efter att ha fått råd kunde personen 
ofta själv föra sitt ärende vidare till 
exempel med fackförbundet. De 
flesta fick tillräckligt med rådgivning 

I den teckenspråkiga frivilligverk-
samheten koordinerades frivilliga 
stödpersoner till 28 kunder. Tolv nya 
kunder, av vilka fyra fick en betal-
ningsförbindelse av kommunen, kom 
med i Viva-verksamheten under 
året.

Viva ordnade dessutom med prat-
sällskap åt fem teckenspråkiga, som 
blev utan egenspråkigt umgänge 
bland annat för att den teckensprå-
kiga mötesplatsen var stängd på 
grund av pandemin. En av distan-
skunderna bodde på anstalt, där 

under den första kontakten, med 
andra avhandlades deras ärende 
flera gånger. Vid misstankar om 
diskriminering vid jobbsökning 
utredde koordinatorerna ärendet 
upprepade gånger med kunden och 
kontaktade också arbetsgivaren. 
Arbetsgivarna fick också rådgivning 
om arbetslivstolkning. 

Det webbinarium om syssel-
sättning som ordnades på hösten 
och olika informationsvideor gav 
teckenspråkiga möjlighet att lära 
sig mer om arbetslivsfrågor på eget 
språk, bland annat med anknytning 
till kommunförsöket. Sysselsätt-
ningskoordinatorerna gav också 
föreläsningar för döva invandrare 

det inte fanns andra teckenspråkiga, 
och tack vare stödpersonsverksam-
heten inleddes teckenspråksunder-
visning för personalen.

Viva-verksamheten förbättrade 
de stödbehövandes och ensam-
mas livskvalitet då de kunde vists 
utomhus med stödpersonen och 
diskutera på teckenspråk eller till 
exempel få kontakt med en gam-
mal vän. Med den teckenspråkiga 
stödpersonen uppmuntran hittade 
kunderna nya positiva sidor och nya 
resurser i sin vardag. Kamratstödet 

om rättigheter och skyldigheter i 
arbetslivet. Kännedomen om lagen 
om likabehandling och om rimliga 
anpassningar gjorde dem bättre rus-
tade för att söka arbete i framtiden. 
Under verksamhetsåret producera-
des dessutom en tredelad videose-
rie riktad till invandrare om bland 
annat studiemöjligheter, TE-byråns 
tjänster och en döv invandrares 
karriärberättelse.

Förbundet bedrev även påver-
kansarbete i fråga om planeringen 
av tjänster för partiellt arbetsföra, 
bland annat då bolaget Työkanava 
Oy grundades. Förbundet påtalade 
att teckenspråkiga och deras behov 
ska beaktas i tjänsterna. 

på eget språk minskade känslan av 
ensamhet och kunderna blev prat-
sammare och kände sig stärkta.

Två utbildningar ordnades för de 
nya frivilliga (6 personer). Dessutom 
arrangerades en rekreationsdag 
för alla förbundets frivilliga, som 
jobbade som personliga stödper-
soner, samtalssällskap, gruppledare 
(Vanda/vardagsrumsträffarna Olo-
tila) och som kamratdigihandledare.

Informationsvideon som lades ut på förbundets webbplats information om rimliga anpassningar för arbetstagare och arbetsgivare. Två nya stödpersonskurser arrangerades för nya frivilliga under verksamhetsåret.

REGIONARBETE
N

ina Lehti
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STEA-understöd 43,8 %
Övriga understöd 30,7 %
Insamlingsintäkter 13,7 %
Övriga intäkter 11,1 %
Dividendavkastning 0,8 %
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ADMINISTRATION

År 2021 var Finlands Dövas För-
bunds intäkter 6,6 miljoner euro och 
utgifterna 6,5 miljoner euro. Resul-
tatet visade ett överskott på 0,1 
miljoner euro. Personalutgifterna, 
3,7 miljoner, var den största utgifts-
posten. Motsvarande siffror 2020 
var intäkter 6,6 miljoner, utgifter 6,3 
miljoner och resultater +0,3 miljoner 
euro. 

Finlands Dövas Förbunds intäkter 
består främst av understöd från 
Social- och hälsoorganisationer-
nas understödscentral Stea och 
Undervisnings- och kulturministe-
riet respektive Utrikesministeriet, 
statsandelar, medelanskaffningens 
insamlingsintäkter och videopro-
duktionens intäkter. År 2021 sänkte 
Stea understödet till regionarbete 
med 270 000 euro, det allmänna 
understödet med 100 000 euro, 
understödet till kommunikationen 
med 23 000 euro och understödet 
till kamratstödet med 6 760 euro. 
Projektet Platsen är ledig beviljades 
inget understöd alls.

Finansieringen 2021 underlättades 
dock av de STEA-understöd som 
blivit oanvända 2020 i huvudsak på 
grund av coronasituationen. Det här 
beloppet på sammanlagt 208 000 
euro tilläts förbundet använda 2021 
i stället. Ur dotterbolaget KL Sup-
port lyftes dividender på 50 000 
euro för att säkerställa förbundets 
finansiering. 

År 2020 konkurrensutsattes 
revisionsbyråtjänsterna för hela 
Finlands Dövas Förbunds koncern, 
och den 1.4.2021 inledde Econia Oy 
som ny revisor. Bokföringen görs 
fortsättningsvis med programmet 
Netvisor.  

Då budgeten för 2021 gjordes upp 
väntades coronasituationen lätta. 
Personalen antogs kunna återvända 
till sina arbetsplatser senast på 
sommaren, men måste tvärtom 
jobba på distans nästan hela året. 
Under den period då pandemiläger 
såg ljusare ut kunde en del kurser 
inom ungdomsarbetet och kamrat-
stödet genomföras som planerat. 
Också under 2021 medförde dis-
tansarbetandet besparingar jämfört 
med det som budgeterats. Förbun-
det fick dessutom 50 000 euro som 
testamentsdonation.   

Våren 2020 erhöll förbundet 
Steas rapport om laglighetsgransk-
ningen, där man förutsatte en mer 
detaljerad fördelning för olika 
kostnadsställen och finansierings-
former än tidigare. De genomfördes 
i bokföringen från och med 2021. 

Renoveringen av Fastighets 
Ljusa huset Ab inleddes våren 2021 
med renovering av maskinsalen 
och under sommaren reparerades 
husets restaurang i grunden. Fastig-
hetsbolaget har tecknat ett banklån 
för att finansiera renoveringspro-
jektet. I slutet av året vidtog redan 

Ekonomi 
arbetets andra skede. Samtidigt 
med renoveringen inledde husets 
ägare, av vilka Finlands Dövas För-
bund och Finska Hörselförbundet 
är de största, processen för att sälja 
fastigheten. År 2021 beslutade ägar-
förbundens högsta organ att Ljusa 
huset sätts till försäljning under 
2022. En delorsak är det kostnad-
stryck som beror på neddragningen 
av ägarförbundens understöd för 
sin verksamhet. Ägarförbundens 
styrelser gick vidare med säljpro-
cessen.   

Stea meddelade i sina under-
stödsbeslut för 2022 att stödet till 
regionarbetet skärs ned med 120 
000 euro och det allmänna under-
stödet med 100 000 euro. Det här 
trots att regeringen hade meddelat 
om oförändrade bidragsnivåer. För-
bundets övriga finansiärer gjorde 
inga ändringar av understödsnivån. 
Tvärtom bidrog Undervisnings- och 
kulturministeriet med pengar till 
projektet Språkstyrka – revitalise-
ring  finlandssvenskt teckenspråk, 
som fortsätter 2022. 

Finlands Dövas Förbunds 
intäkter 2021

Finlands Dövas Förbunds 
kostnader 2021

STEA-understöd Övriga understöd Insamlingsintäkter Övriga intäkter Dividendavkastning

miljoner 
euro

miljoner 
euro
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Trots undantagsförhållanden 
uppnådde, och rentav överträffade, 
förbundets medelanskaffning de mål 
som satts upp för verksamhetsåret. 
Resultatet förbättrades jämfört med 
2020: privatpersoner – engångs- och 
månadsdonatorer – skänkte 906 286 
euro till vår verksamhet 2021, vilket 
utgör 13,7 % av förbundets totala 
intäkter. Engångsdonationer som 
kom genom de sex brevkampanjerna 
var den mest betydande inkomst-
källan. Även en anmärkningsvärd 
testamentsdonation bidrog till det 
positiva resultatet.

I juni kopplades medelanskaff-
ningens Donera-sajt till en del av 
Finlands Dövas Förbunds huvud-
webbplats. I och med omläggningen 
förbättrade Donera-sajtens synlig-
het och doneringsfunktionerna för-
des närmare de sidor som berättar 
om förbundets verksamhet. Två 
animationer om hur man donerar 

Medelanskaffning 
till förbundet producerades för 
Facebook-sidan ”Tue työtämme”, 
och videorna marknadsfördes 
synligt i samband med förbundets 
julkampanj.

De allt vanligare smarttelefonerna 
och nya sätten att donera märktes 
tydligt i mobildonationernas intäk-
ter. I synnerhet donationerna till för-
bundets MobilePay-nummer växte 
och de två nya beloppen, 20 och 30 
euro, som lagts till i sms-donationen 
fick ett gott mottagande.

Våren 2021 gick medelanskaff-
ningen med i webbplatsen Lahjoit-
tamo för nätdonatioer. Den är ny 
och söker ännu sina former, och 
därför var intäkterna tillsvidare 
blygsamma. Under slutet av verk-
samhetsået medrev medelanskaff-
ningen också företagssamarbete. 
Under kampanjperioden (12.11–31.12) 
donerade Silva Belghiti Productions 
en euro till förbundets ungdoms-

arbete för varje såld produkt i 
kollektionen Fingerspell it. Desig-
nern Silva Belghiti och den grafiska 
formgivaren Olga Green – båda 
döva företagare – svarade för att 
designa kollektionen.

En lyckad medelanskaffning 
stärker förbundets ekonomiska sta-
bilitet, och under verksamhetsåret 
skapades en grund för en genom-
gående förnyelse av medelanskaff-
ningens funktioner. En ny strategi 
för medelanskaffningen utarbetades 
för att styra planeringen och utveck-
lingen av arbetet de kommande 
åren.

Det är ett långsiktigt arbete att 
uppnå lika rättigheter och möjlighe-
ter för teckenspråkiga. Arbetet är 
möjligt tack vare donationerna, och 
därför är våra donatorer värdefulla 
för oss.

Vi tackar alla för att ha understött 
vårt arbete.

M
aija Lindström

Tack vare mede-
lanskaffningens 
företagssamar-
bete fick ung-
domsarbetet en 
del av försälj-
ningsintäkterna 
av Silva Belghiti 
Productions kläd-
kollektion.

I slutet av 2021 var Finlands Dövas 
Förbund rf:s personal, Dövas 
folkhögskola inkluderad, två per-
soner större än föregående år, 
dvs. 66 personer. Koncernbolaget 
KL Support sysselsatte därtill två 
personer och Fastighets Ab Ljusa 
huset sex personer. Största delen av 
personalen var fortsättningsvis fast 
anställda: vid årets slut var cirka 12 
% visstidsanställda. Antalet tim- eller 
korttidsanställda var kring 135. Det 
fanns fortfarande klara skillnader i 
könsfördelningen och i fördelningen 
i döva och hörande anställda: av 
männen var en allt större andel döva 
– 87 procent – medan majoriteten av 
kvinnorna, 63 procent, var hörande.

I liket med året innan påverkade 
den fortsatta coronapandemin verk-
samheten. Övergången till distans-
jobb och normaliseringen av det gav 
dock förbundet goda möjligheter att 
börja utarbeta allmänna spelregler för 

Personaladministration

4952 %

48 %

Döva respektive hörande  
i personalen 31.12.2021

Medelålder

Döva 

Hörande 

Antal anställda i Finlands Dövas Förbunds koncern 

75
anställda

Kvinnor 

78%
Män

22
%

Könsfördelning

Finlands Dövas Förbund 54
Folkhögskolan 13
KL Support 2
Fastighets Ab Ljusa huset 6

sätten att jobba och hybridarbeta i 
framtiden. Utgående från en persona-
lenkät gjordes ett förslag till förbun-
dets gemensamma riktlinjer för dis-
tansarbete och närvaro. Riktlinjerna 
diskuterades inom alla verksamheter 
för sig och godkändes därefter i slutet 
av 2021. Eftersom distansjobbandet 
blev en varaktig praxis för en stor del 
av personalen inledde förbundet i 
slutet av året en kartläggning av hur 
funktionella arbetsförhållandena är 
på ”hemmakontoren”, och gjorde 
förbättringar i mån av möjlighet.

Personaladministrationen 
påverkades av att revisionsuppdra-
get konkurrensutsattes, varefter 
löneräkningen togs över av en 
annan firma. Flytten förbereddes 
under början av året och efter att 
den nya revisionsbyrån startat i april 
vidareutvecklades samarbetet som 
börjat bra. Personaladministratio-
nen samordnade olika flyttoperatio-

ner som berodde på renoveringen 
av Ljusa huset. Under sommaren 
flyttade Dövas folkhögskola och Fin-
lands Dövas Förbunds och Humanis-
tiska yrkeshögskolans gemensamma 
bibiliotek till tillfälliga lokaler, och 
undervisningen på Humak flyttade 
från de lokaler som ska renoveras till 
tillfälliga klassrum. Personalen fort-
satte att tömma lager och uppdatera 
arkiveringen under hela året.

Renoveringen av Ljusa huset och 
distansjobbandet påverkade också 
förbundets kontorslokaler: lokalerna 
minskades med 20 % och sambruket 
av rummen utökades.

Personaladministrationen samar-
betade med kommunikationen i att 
informera om aktuella ärenden på 
intranätet och på personalmöten; de 
anställda fick information på finska, 
svenska och teckenspråk. personalen 
hade också fortfarande tillgång till 
läroplattformen Wistec på intranätet.
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Finlands Dövas Förbunds tolkar 
förmedlade och producerade 
tolkningstjänster för organisatio-
nens behov. Under 2021 gjordes 
607 tolkbeställningar (totalt 1 520 
timmar, som krävde en tolkningsre-
surs på 3 018 timmar). Merparten 
av beställningarna gällde tolkning 
på distans. Anpassningen till 
distansarbete förkortade tydligt 
de enskilda tolkningsuppdragens 
längd: det vanligaste var 1,5 timme. 
De flesta tolkningsuppdragen gällde 
språkparet finska och finskt teck-
enspråk men också finlandssvenskt 
teckenspråk, svenska och engelska. 
Förbundet stolkar tolkade i totalt 
986,5 timmar, vilket var 33 % av alla 
beställda tolkningstimmar. För cirka 
2 % av beställningarna gick det inte 
att ordna med tolkning.

Tolkningsarbetet koncentrerades 
fortsättningsvis på uppdrag som 
krävde särskilt substanskunnande, 
till exempel gällande bevakningen 
av rättigheter samt ledandet av 
förbundet, dess verksamhet och 
sakkunnigarbete. Utöver tolkning-
arna hade förbundets tolkar hand 
om tolkningsarrangemangen och 
att orientera tolkarna i uppdragen. 
Utvecklingsarbetet för att hitta de 
bästa lösningarna för distanstolk-
ning och för att trygga likvärdiga 
möjligheter att delta fortsatte.

Då förbundspersonalen hade 
uppdrag i arbetslivssammanhang 
sköttes tolkningsarrangemangen av 
tolkteamet, vilket gav personalen 
möjlighet att koncentrera sig på sitt 
egentliga arbete. Organisationens 
medlemmar och de andra närva-

Stödtjänster
rande kunde bidra med sin expertis 
på ett språkligt likvärdigt sätt.

Översättning
Genom sin översättningstjänst 
säkerställer förbundet att finlands-
svenska döva får information så att 
de kan delta dels i olika evenemang 
och dels i beslutsfattandet och 
bevakningen av sina egna rättig-
heter. Informations- och nyhets-
material på svenska publicerades 
i förbundets egna kanaler och för-
eningsforum. Materialet omfattade 
både viktiga samhälleliga frågor 
och teman som specifikt berör 
döva. Den svenska delen av Dövas 
tidskrift omfattade cirka 12 sidor 
per nummer. Utöver de översatta 
nyheterna på förbundets webb-
plats producerades i liten skala 
eget nyhetsmaterial på svenska, 
bland annat om projekten för att 
revitalisera det finlandssvenska 
teckenspråket. För att säkerställa 
att finlandssvenska döva kan delta 
i beslutsfattandet såg översättaren 
till att t.ex. förbundsmötesmateri-
alet fanns på svenska. 

Assistenttjänster 
Assistenterna inriktade sig under 
året framför allt på att effektivt 
planera, organisera och genomföra 
ledningsgruppens och styrelsens 
möten. Ledningsgruppen samman-
trädde 36 gånger och styrelsen 13 
gånger. Assistenterna ansvarade 
också för att planera och genomföra 
förbundsmötet och föreningsda-
garna. Dessutom ordnades extraor-
dinarie förbundsmötet i november. 

De flesta möten och evenemang 
ordnades på distans. Nya elektro-
niska system togs i bruk för bland 
annat dokumentering och röstning.

Utöver att organisera möten och 
evenemang ingick det i assistentar-
betet att bistå verksamhetsledaren 
i hans arbete. Vid behov utbildade 
assistenterna personalen i använd-
ningen av olika program (t.ex. 
arbetstidsredovisningssystemet 
Timecon samt IMS, Netvisor, Zoom 
och Visma). Till stödtjänsterna 
hörde också att sköta olika arkiv 
samt kund-, prenumerant- och för-
eningsregister (KILTA och Netvisor).

Finlands Dövas Förbunds förbunds-
möte sammanträdde 12.6.2021, för 
första gången helt och hållet på 
distans. På mötet företräddes 32 
dövföreningar av sammanlagt 43 
delegater. 

I sin resolution framhöll för-
bundsmötet sin oro för de teck-
enspråkiga barnens och ungas 
situation. Signaler från tecken-
språksgemenskapen ger vid handen 
att en stor del av barnen och 
ungdomarna inte får tillräckligt stöd 
för sin språkutveckling i tjänsterna 
för personer med funktionsned-
sättning, i småbarnspedagogiken, i 
förskoleundervisningen och i den 
grundläggande utbildningen. För-
bundsmötet påpekade att familjen 
ska erbjudas hemundervisning i 
teckenspråket så att barnets får 
stöd för sin tvåspråkighet. Dess-
utom ska barnets möjlighet till skol-
gång och studier på teckenspråk 
tryggas genom att det inom små-
barnspedagogiken, förskoleunder-
visningen och den grundläggande 
utbildningen anställs personal som 
behärskar teckenspråken.

Förbundsmötet krävde att barn 
och unga inom både småbarns-
pedagogiken, förskolan och den 
grundläggande utbildningen ska få 
stöd i att växa in i teckenspråkighe-
ten och bli teckenspråkiga.  

Med anledning av den eventuella 
försäljningen av Ljusa huset hölls 
ett extraordinarie förbundsmöte i 
Helsingfors 6.11.2021 . I det deltog 

Förbundsmötet och extra-
ordinarie förbundsmötet

LEDNINGSGRUPP OCH  
FÖRTROENDEORGANISATION

H
eidi Koivisto Robertson

Extraordinarie förbundsmötet godkände enhälligt planen för försäljning av Ljusa 
huset.

30 delegater från 23 dövföreningar, 
som enhälligt godkände försälj-
ningsplanen och befullmäktigade 
förbundets styrelse att gå vidare i 
ärendet. 
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Styrelsen Ledningsgruppen 

Ledningsgruppen bestod av direktören för tecken-
språks- och påverkansarbetet Kaisa Alanne, direktören 
för kommunikation och kamratstöd Laura Pajunen 
och direktören för regionarbetet Helena Torboli samt 
verksamhetsledaren Markku Jokinen. Jokinen ansvarar 
också för förbundets administrationsprocess.

Ledningsgruppen sammanträdde 36 gånger under 
året.

LEDNINGSGRUPP OCH FÖRTROENDEORGANISATION 2021

Finlands Dövas Förbunds styrelse sammanträdde 13 
gånger under verksamhetsåret. Tre av mötena kunde 
ordnas normalt, de övriga som antingen distans- eller 
e-postmöten. 

På förbundsmötet i juni invaldes som nya medlemmar 
i styrelsen textilartesanen Heidi Joffel från Kotka, pensi-
onären Leila Kankkonen från Lehtimäki och universitets-
studeranden Milla Pitkänen från Jyväskylä.  

Styrelseordförande i Finlands Dövas Förbund är 
pedagogie magister Jaana Aaltonen från Åbo och vice 
ordförande är frilansskådespelaren Ronja Tammisara 
från Vanda.

De övriga styrelsemedlemmarna är fabriksarbetaren 
Taina Helenius från Borgå, närvårdaren Merja Leppänen 
från Jämsänkoski, Terhi Lappinen från Lahtis, bowling-
hallsskötaren Bror-Erik Majors från Vasa och pedagogie 
magister Mari Virtanen från Nousis.

Ti
in

a 
V

ih
ra

H
eidi Koivisto Robertson

Förbundets styrelse fick tre nya medlemmar. Helena Torboli, Laura Pajunen, Kaisa Alanne och 
Markku Jokinen

Representation 2021
Abilis-stiftelsen

Aspa-stiftelsen

Bibliotekskanalen.fi

Centralförbundet för barnskydd

Centralförbundet för de gamlas väl rf

Centralförbundet för folkligt nordiskt

samarbete

Delegation för likabehandlingsärenden

Delegationen för språkärenden

Delegationen för teckenspråksärenden

DFA-verkosto

Dövas nordiska råd (DNR)

Dövas nordiska ungdomsråd (DNUR)

Dövas folkhögskola

Dövas Servicestiftelse

En liten gest

Ensitietoverkosto

European Deaf Students’ Union (EDSU)

European Society for Mental Health and

Deafness

European Union of the Deaf (EUD)

European Union of the Deaf Youth (EUDY)

Fastighets Ab Ljusa huset

FDPI ry

Fimeas arbetsgrupp för utveckling

av läkemedelsinformation för

läkemedelsanvändarna

Finlands audiologiska förening rf 

Finlands folkhögskoleförening

Finlands ungdomssamarbete Allians

Finska Hörselförbundet rf

FPA:s samarbetsnätverk

Hilma-nätverket

Handikappforum

Handikapporganisationernas kvinnonätverk

Handikapporganisationernas

ungdomsarbetsgrupp VNY

Humanistista yrkeshögskolan

Institutet för de inhemska språken

Jyväskylä universitet/Teckenspråkscentret

KL-Support Ab

Nätverket Kumpparit

Kvinnoorganisationernas centralförbund

Människorättscentret

Människorättsnätverket (Förbundet för 
mänskliga rättigheter)

Nordisk Audiologisk Selskab

Nordiska teckenspråksnätverket

Nätverket för mänskliga rättigheter

Pohjola-Norden

Riksdagens samarbetsgrupp för

handikappärenden (VAMYT)

Riksdagens nätverk för teckenspråken

Rådet för specialbiblioteken

Utskott 2021
Arbetsgruppen för försoningsprocessen

Arbetsgruppen för uppföljning av

seniorarbetet 2021

Arrangörskommittén för dövas riksomfat-
tande kulturdagar 2022

Internationella utskottet

Kulturpolitiska arbetsgruppen

Sateenvarjoverkosto

Samverkan inom funktionsnedsättning rf

Selkokeskus-delegationen

Skattebetalarnas centralförbund

Sininauhaliitto

Social- och hälsoorganisationernas

understödscentral Stea

Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto

SOSTE, Finlands social och hälsa rf

SOVATEK-stiftelsen

Suomi.fi-portalens användargrupp

Tidskrifternas förbund

Tolkverksamhetens samarbetsgrupp

Utbildningsstyrelsen

Valli ry:s diginätverk

VANE - delegationen för rättigheter för

personer med funktionsnedsättning

VATES-stiftelsen

World Federation of the Deaf WFD

WFD Youth Section WFDYS

Yle - rådet och tillgänglighetsnätverket

Kvinnoarbetsgruppen

Museiutskottet

Redaktionsrådet för Dövas tidskrift

Teckenspråksbranschens samarbetsnätverk  

Ungdomsutskottet 2021

VIVA – kontaktpersongruppen
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För Dövas folkhögskola förlöpte 
2021 i likadana tecken som året 
innan, då coronapandemin hade en 
stor inverkan på verksamheten och 
förde med sig nya utmaningar. Under 
första hälften av 2021 fortsatte 
undervisningen i samma stil som 
den avslutats 2020: helt och hållet 
på distans fram till sommaren. På 
hösten inleddes terminen med både 
när- och hybridundervisning, men 
efter att coronasituationen försäm-
rades återgick man till distans- och 
hybridundervisning. Största delen av 
verksamheten måste således organi-
seras på distans, men eftersom både 
personalen och de studerande så 
småningom vant sig med distans- och 
hybridundervisning förlöpte studi-
erna väl. Omständigheterna hade 
också fördelar – många studerande 
trivdes med den flexibilitet som det 
nya arbetssättet förde med sig. De 
delvisa distansstudierna torde ha 
kommit för att stanna.

De flesta av folkhögskolans 
studerande har invandrarbakgrund, 
och invandrarutbildningen är därför 
en etablerad del av verksamheten. 
Också kurserna i finska för hörande 
invandrare var lika populära som 
tidigare. Linjen i finska för tecken-
språkiga invandrare och finländare 
är rätt ny, men växer så småningom 
och efterfrågan har varit stor. Fort-
bildningen för alla teckenspråkiga 
var också populär, och de stude-
rande ville öka sina kunskaper och 
språkfärdigheter samt komplettera 

sina arbetslivsfärdigheter. På hösten 
ordnades en två månaders inten-
sivkurs i teckenspråk för hörande 
studerande.

 Alla linjer har haft en jämn för-
delning av studerande. En särskild 
statlig finansiering möjliggjorde 
studier vid Dövas folkhögskola för 
många som det annars hade varit 
ekonomiskt omöjligt för. 

Våren 2021 var utbudet inom 
kursverksamheten mindre på grund 
av coronan; bara några distans-
kruser. På sommaren och hösten 
aktiverades kursverksamheten igen. 
Barnens sommar- och höstläger ord-
nades som närverksamher. Övriga 
kurser, till exempel teckenspråks-
kurser och kvinnokurser, arrange-
rades med både när- och distans-
undervisning. Distanskurserna har 
gjort det möjligt också för dem som 
bor utanför huvudstadsregionen att 
delta, och nya deltagare har kommit 
ända från norra Finland. 

Under det andra coronaåret blev 
antalet studerandeveckor omkring 
1 345, vilket var färre än vanligt, och 
antalet veckor med separat finan-
siering cirka 410, vilket är mindre än 
vanligt. 

Våren 2021 arrangerade Dövas 
folkhögskola ett distanswebbina-
rium tillsammans med de nordiska 
folkhögskolorna för döva. I det del-
tog skolornas lärare, rektorer och 
annan personal. Webbinariets syfte 
var att stimulera samarbetet mellan 
dövhögskolorna i Norden och skapa 
nätverk mellan lärare, rektorer och 
andra anställda. Dövas högskola del-
tog också i internationella distans-
seminarier (Language Education for 
Social Justice och Deaf Academics 
and Researchers Conference) samt 
publicerade en artikel om döva 
invandrarstuderande i Finlands 
integrationsutbildning i det språkut-
bildningspolitiska nätverket Kieliver-
kostos temanummer i oktober.

DÖVAS  
FOLKHÖGSKOLA 

H
eidi Koivisto Robertson

Undervisningen 
skedde i huvudsak 
på distans men 
på förhösten åter-
vände eleverna 
för en kort period 
till närundervis-
ningen.

Finlands Dövas Förbunds koncern 
består av Finlands Dövas Förbund, 
KL Support Ab (ägarandel 100 %), 
Fastighets Ab Ljusa huset (andel 
54,8 %) samt det delägda bola-
get Humanistiska yrkeshögskolan 
Humak (andel 28,6 %). Koncernens 
intäkter var 8,1 milj. euro och resul-
tatet uppvisade ett underskott på 
30 tusen euro.

KL-Support Ab bedriver fortsätt-
ningsvis uthyrning av texttelefoner. 
Bolagets omsättning var 157 000 
euro och resultatet uppvisade ett 
plus på 31 000 euro. 

Fastighets Ab Ljusa husets 
omsättning var 1,6 miljoner euro 

och resultatet -1,06 miljoner euro. 
En nedskrivning gjordes för fastig-
heten. Fastighets Ab Ljusa huset 
tillhandahåller it- och fastighets-
tjänster åt de organisationer och 
intressegrupper som verkar i huset. 
Under verksamhetsåret fattade 
ägarorganisationernas högsta organ 
beslut om att Ljusa huset läggs ut 
till försäljning under 2022.

Under verksamhetsåret inleddes 
en grundläggande renovering i 
Ljusa huset och i samband med den 
byggdes en ny maskinsal på våren. 
Under sommaren renoverades 
tillredningsköket och matsalen och 
dess funktionalitet förbättrades. 

KONCERNBOLAGEN

H
eidi Koivisto Robertson

Restaurangverksamheten började 
på nytt i oktober. Det andra skedet 
av renoveringsprojektet, reparatio-
nen av del B i byggnaden inleddes 
i december och arbetet beräknas 
vara klart under första hälften av 
2022. I det andra skedet byggs 
nya undervisningslokaler i första 
våningen och ett nytt mötescentrum 
i andra våningen.

Coronan hade fortsättningsvis en 
betydande inverkan på verksam-
heten i fastigheten och märktes 
bland annat som ett minskat antal 
användare av hyrlokalerna.  
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FÖRENINGARNA

GRUNDAD MEDLEMSANTAL 2021

Borgå Nejdens Döva – Porvoon Seudun Kuurot ry 1 1982 37

Espoon Viittomakieliset ry 1 1974 105

Etelä-Karjalan Kuurot ry 1 1908 48

Finlandssvenska teckenspråkiga rf 1 2002 158

Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry 1 1895 363

Kanta-Hämeen Viittomakieliset ry 1 1924 51

Itä-Savon Kuurot ry 1 1945 30

Pietarsaaren Seudun Kuurot ry, Jakobstads Nejdens Döva rf 1 1923 24

Jyväskylän Kuurojen Yhdistys ry 1 1907 120

Jämsänjokilaakson Kuurot ry 1 1981 37

Keski-Uudenmaan Kuurot ry 1 1941 30

Kokkolanseudun Viittomakieliset ry 1 1929 25

Kotkan Kuurojen Yhdistys ry 1 1907 31

Kouvolan Kuurot ry 1 1949 27

Kuopion Kuurojenyhdistys ry 1 1909 56

Kuurojen Vanhempien Kuulevien Lasten Yhdistys ry 1 1996 91

Lahden Kuurojen Yhdistys ry 1 1930 69

Mikkelin Kuurojenyhdistys ry 1 1937 41

Oulun Kuurojenyhdistys ry 1 1932 108

Pohjois-Karjalan Kuurot ry 1 1942 40

Porin Kuurojenyhdistys ry 1 1924 58

Raision Seudun Viittomakieliset ry 1 2005 71

Rauman Seudun Kuurot ry 1 1941 30

Riihimäen Kuurot ry 1 1949 54

Rovaniemen Viittomakieliset ry 1 1949 20

Seinäjoen Seudun Kuurot ry 1 1929 56

Tammersign ry 1 2009 55

Tampereen Viittomakieliset ry 1898 108

Turun Kuurojen Yhdistys ry, Åbo Dövas Förening rf 1 1886 276

Uudenkaupungin Seudun Kuurot ry 1 1949 28

Vaasan Kuurojen Yhdistys ry,  Vasa Dövas Förening rf 1 1897 65

Vantaan Kuurot - Vanda Döva ry 1 1979 118

Viito! Ry 1 2005 46

Viittovat Perheet ry 1 2004 23

Woikkiksen Viittomakieliset ry 1 2004 18

Kuurojen Eläkejärjestö ry 1 2013 36

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry 1 1920 1 015

37         3 568

Finlands Dövas Förbund rf:s  
medlemsföreningar 2021
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Finlands Dövas Förbund rf
PB 57, 00401 Helsingfors 
tel. 09 58031
www.kuurojenliitto.fi 


