
 På Storörens båthamn i 
Östersundom har det varit 
full rulle sedan mitten av 
april. Sibbo Kanotklubb 
(SKK) är en livlig förening 
som satsat både det ena 
och det andra på det 
fina projektet för fysiskt 

Skolgångs
biträdenas  
dilemma
Skolgångsbiträden an-

ställs ofta från augusti 

tills skolan slutar på 

försommaren och blir 

sedan ofta arbetslösa 

tills nästa termin inleds. 

Det här är ett helvete 

för dem som vill leva på 

sin lön. Men ändå lö-

nare det sig att utbilda 

sig till skolgångsbi-

träde. Enligt en förord-

ning krävs det idag en 

tilläggsutbildning som 

leder till yrkesexamen 

för skolgångsbiträde 

för att få tillsvidare 

anställning. Det låter 

lovande men realiteten 

är en annan, för många 

skolgångsbiträden är 

ändå att det är svårt 

eller omöjligt att få en 

tillsvidare anställning.

Sidan 4-5

AKKmässan  
var en succé 
Det kryllande av utstäl-

lare och folk på den 

första finlandssvenska 

AKK-mässan någon-

sin, mässan i alternativ 

och kompletterande 

kommunikation, som 

hölls i april Zacharias 

Topeliusskolan 

i Helsingfors. 

Föreläsningarna var 

fullsatta och nyheter 

varvades med praktiska 

saker. 

Sidan 8-9

Kanotsäsongen 
startade redan i april

handikappade. Talkoandan, 
som i vissa klubbar är ett 
minne blott, lever här 
ett helt annat liv – det är 
glada dagar. Skjulfogde 
och idékläckare Glenn 
Sundberg och paddlarna är 
nöjda.

På bilden Sibbo Kanot
klubbs ordförande hjälper 
en rörelsehämmad från  
ställningen ner i kajaken.

Sidan 10-11

Statsminister Vanhanens 
II regering har inte 
lyckats få till stånd ett 
regeringsprogram som 
tillfredställer de som 

Regeringsprogrammet  
en besvikelse

arbetar med att förbättra 
de funktionshindrades 
ställning i samhället. 
Generalsekreterare 
Sari Loijas från det 

Riksomfattande 
handikapprådet  
Vane är besviken.

Sidan 3 
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Skall vi nu få en regeringen 
som upplever en reform av 
handikappservicelagen som 
en första rangens prioritet 
och inte som en del av ett 
svårhanterbart service
paket inom kommun och 
servicestrukturreformen, 
där administrativa frågor 
överväger?

 Låt oss ta en titt på rege
ringsprogrammet för att se 
om vi där kan finna någon 
vägledning. Under rubriken 
välfärdspolitik, säger man i  
programmet på sida 45; 
För tryggandet av en rättvis 
ställning för handikappade 
utarbetas ett handikappoli
tiskt program där de centrala 
åtgärderna för de närmaste 
årens handikappolitik stakas 
ut. Samordningen av lagen om 
service och stöd på grund av 
handikapp och specialomsorgs
lagen fortsätter. Systemet med 
personliga assistenter utvecklas 
etappvis.

Det är i och för sig utmärkt att 
utarbetandet av ett handikap
politiskt program nämns  
i regeringsprogrammet.  
Det kan ge regeringen de styr
instrument, som uppenbarligen 
tidigare av någon anledning 
saknats. Men allt beror givetvis 
på vad som antecknas i detta 
program. Tidigare har man ofta 
använt svepande formuleringar 
som alibi för att inte ta verkliga 
beslut.

Resten av texten i regeringspro
grammet understryker betydel
sen av klara formuleringar i det 
handikappolitiska programmet. 

Handikappformen,  
andra omgången

Man talar nämligen om att 
samordningen av handikapp
servicelagen och omsorgslagen 
fortsätter. En samordning av de 
bägge lagarna kan i sämsta fall 
bara betyda en administrativ 
process, som inte innebär en 
verklig förnyelse av servicen. 
Argumentet för en föränd
ring bör givetvis i första hand 
vara, att de aktuella lagarna 
innehållsmässigt behöver en 
förnyelse. I ett sådant fall är det 
vettigare att stifta en ny mo
derniserad lag i stället för två 
gamla, som inte fungerar. Varför 
således envisas med formule
ringar som lätt kan tolkas så att 
man huvudsakligen avser en 
administrativ sammanläggning?

Vad vi behöver är en verklig 
förnyelse av dagens service. 
Och då avser jag inte i första 
hand den planerade service-
strukturreformen. Vi behöver 
en förnyelse som betyder en 
övergång från förmyndartän-
kande och schablonservicen 
till ett mer respektfullt sätt att 
närma sig brukarna av service. 
Ett tänkande som framför allt 
utgår från behoven hos den 
individ det är frågan om och 
ställer individens situation i 
fokus. Under de senaste åren 
har brukar- och aktivistgrup-
per, med nya och innovativa 
idéer om på vilket sätt servi-
cen bör vara beskaffad, vuxit 
upp som svampar ur jorden. 
Ge det synsätt de företräder 
mer näring och vi får ett 
system som till fullo utnyttjar 
fördelarna med närheten till 
service och den lilla gruppens 
princip. Ett viktigt exempel på 
denna nya syn är en flexibel 
assistansordning, som – obser-

vera detta är viktigt – även ger 
stöd för barnfamiljer. Det be-
hövs också en räcka åtgärder 
som underlättar den dagliga 
livsföringen, även så kallad 
avlastningsservice av typ kort-
tidsinsatser och korttidshem  
i närmiljön.

Regeringsprogrammet talar 
visserligen om en förstärkning 
av stödet för närståendevård, 
underförstått som ett utökad 
stöd till anhöriga och familjen. 
Det är en utmärkt målsättning 
i sig men av större betydelse för 
äldreomsorgen än för personer 
med ett funktionshinder. Av 
någon anledning har man hos 
oss gått in för att med större 
bidrag inom närståendevår
den stärka stödet till familjer 
med handikappade barn. Men 
detta betyder i en mycket liten 
utsträckning direkt avlastning 
för familjen. Det är tvärtom 
närståendevårdarna, dvs. oftast 
anhöriga inom en familj, som 
skulle behöva avlastnings
service. Detta märkliga miss
förstånd fortsätter att leva  
sitt eget administrativa liv  
och därmed blanda bort korten, 
då det gäller att utöka andra 
stödåtgärderna i närmiljön för 
familjer med ett funktionshin
drat barn.

Regeringsprogrammet talar 
vidare om en förstärkning 
av finansieringen av handi
kappservicen som en del av 
kommun och servicestruktur
reformen. Bakom denna  
formulering gömmer sig en av 
de verkliga knäckfrågorna, då 
det gäller förnyelsen av han-
dikappservicen. Den centrala 
tanken i förnyelsearbetet sett 

från handikapporganisa
tionernas sida har varit att 
trygga tillgången till person
liga assistenterna, helst som 
en subjektiv rättighet. Men 
om detta skall kunna garante
ras alla de som behöver denna 
service, behövs också en 
omfördelning av nuvarande 
resurser. Detta gäller speciellt 
inom omsorgslagens verksam
hetsområde. Denna ömtåliga 
fråga ger regeringsprogram
met inget svar på.
 
Man få hoppas att svaren på 
den frågan liksom på många 
andra skall kunna ges i det 
handikappolitiska program
met. Men detta betyder att 
ambitionerna verkligen är 
att åstadkomma ett konkret 
åtgärdsprogram. Detta  
återstår att se. Åtminstone  
signalerar regerings
programmet en öppenhet 
för innovationer som siktar 
till att utvärdera och förnya 
välfärdssystemen liksom till 
att förbättra medborgarnas 
medverkan. Det gäller således 
att utnyttja de möjligheter till 
påverkan som regeringspro
grammet utlovar!

Mikael Lindholm

Ordförande i Finlands 
Svenska Handikappförbund

Statsminister Vanhanens II 
regering har inte lyckats få 
till stånd ett regeringspro
gram som tillfredställer de 
som arbetar med att för
bättra de funktionshindra
des ställning i samhället.

 Generalsekreterare Sari 

Loijas från det Riksomfattande 
handikapprådet Vane suckar 
uppgivet.

– Slutprodukten av regerings
programmet är ur allmän 
synvinkel helt enkelt en aning 
lätt. Några konkreta åtgärder 
finns inte.

Det enda positiva Loijas kan 
säga om programmet är att 
regeringen nu har förbundit sig 
att göra ett handikappolitiskt 
program som förbättrar de han
dikappades stälning eftersom 
det uttryckligen står utskrivet 

Regeringsprogrammet 
igen en besvikelse

så. För tryggande av en rättvis 
ställning för handikappade utarbe-
tas ett handikappolitiskt program 
där de centrala åtgärderna för de 
närmaste årens handikappolitik 
stakas ut. Samordningen av lagen 
om service och stöd på grund av 
handikapp och specialomsorgslagen 
fortsätter.

– Hoppas bara att de sätter 
igång med handikapprogram
met snart så att man också 
hinner verkställa något så att 
det inte går fyra år igen och 
inget händer. Jag hoppas också 
att det finns pengar till sam
ordningen av lagarna för dit 
behövs miljarder.

Loijas egen uppfattning om 
utvecklandet av systemet med 
personliga assistenter är att 
de svåraste handikappade får 
först hjälp. Hon är också mäkta 
besviken över att det i reger
ingsprogrammet inte är nämnt 

någonting om en fullmäktig in
stitution som skall ta hand om 
de handikappolitiska frågorna. 

– I samma delen där det är 
skivet om lönestöd för lågin
komsstagare så nämns också 
att handikappade skall fås ut 
i arbetslivet men man skall ju 
inte automatiskt tro att han
dikappade enbart arbetar i 
låginkomstklassen.

På Vane har man länge väntat 
på den nya regeringen och re
geringsprogrammet och börjar 
nu jobba för att det handikap
politiska programmet skall 
komma igång. 

– Vi försöker påverka så gott 
det går, regeringsprogrammet 
var minsann tunt, nu hoppas 
jag på det handikappolitiska 
programmet.

Daniela Andersson
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För många barn och  
föräldrar är begreppet  
skolgångsbiträde eller 
klassassistent ett bekant 
ord. Ändå är det få vuxna 
som verkligen vet hur 
mångsidigt skolgångs
biträdets arbete är i en  
barngrupp eller skolklass. 

 Ett skolgångsbiträde kallas i 
många skolor för klassassistent 
idag. 

– Tanken är att jag fungerar 
som stöd för hela klassen, men 
i praktiken stöder jag för det 
mesta samma elev eller elever 
som är i behov av lite extra 
uppmärksamhet från en vuxen, 
berättar Eva-Lotta Nylund, som 
arbetar andra året som skol
gångsbiträde i Västerby skola i 
Ekenäs.

Text&foto: Johanna WikgrenRoelofs

Skolgångsbiträde – ett 
varierande arbete där man 
känner att man behövs 

För det mesta hjälper Nylund 
till i klass 1, men hon ställer 
också upp i de andra klasserna 
enligt behov.

Olika uppgifter

Som många kanske tror, hand
lar det inte bara om att sitta 
bredvid de elever som har svårt 
med att skriva, läsa eller sitta 
stilla. Som skolgångsbiträde 
arbetar man med många olika 
uppgifter och fungerar i princip 
som lärarens högra hand. Det 
är alltså läraren i klassen som 
planerar och skolgångsbiträdet 
tar emot uppgifterna.

– Idag skall jag till exempel  
diktera en skrivuppgift till en 
elev som varit borta från skolan 
tidigare på grund av sjukdom. 
Ofta hjälper jag också läraren 
med att förbereda lektionerna 

med att kopiera eller tillverka 
olika modeller till pyssel eller 
annat hantverk. Överlag kan 
man säga att jag hjälper till 
där jag bäst behövs, förklarar 
Nylund.
– Det bästa med det här arbetet 
är nog att det är så mångsidigt. 
Lektionerna och arbetsme
toderna varierar och jag får 
lära känna många olika barn. 
Dessutom känner jag att jag 
behövs och gör verklig nytta i 
mitt nuvarande arbete. 

Ville byta jobb

Tidigare arbetade Nylund som 
restaurangkock och kallskänka 
på färjorna. Men de oregel
bundna arbetstiderna och 
kvällsjobb var svåra att kom
binera med familjelivet som 
består av flera barn och en man 
som är privatföretagare.

– Till sist kände jag att jag 
måste göra något annat. Jag 
sade upp mig från mitt tidigare 
arbete och kom via arbetskrafts
byråns yrkesvägledare i kon
takt med mitt nuvarande yrke. 
Samtidigt som jag började som 
skolgångsbiträde i Västerby 
skola, började jag också på en 
40 studieveckors utbildning 
till skolgångsbiträde vid Karis 
Kurscenter. Första läsåret i 
Västerby skola var jag på så kall
lad arbetsprövning, medan jag 
i år är anställd på tidsbundet 
avtal.

Den negativa sidan

Även om det mesta med att 
vara skolgångsbiträde är posi
tivt, finns det också en negativ 
sida – anställningsförhållan
dena och lönen. 

– Det är ingen lön jag kunde 
försörja min familj på, utan vi 
är helt beroende av min mans 
inkomster. Som kock eller 
kallskänka tyckte jag att jag 
förtjänade dåligt, men den här 
lönen ligger nog långt under 
min tidigare. 

En annan nackdel med arbetet 
är att skolgångsbiträdena alltid 
bara anställs för ett läsår åt 
gången – från augusti till  
början av juni. 

– Varje år på våren skall skol
gångsbiträdena leva i spänning 
och vänta på besked om de har 
jobb eller inte till hösten. Jag 
har inte hunnit arbeta med 
det här så länge ännu, men för 
dem som arbetat som skolgångs
biträden i många år kan det 
börja kännas lite frustrerande, 
menar Nylund. 

I många städer blir skolgångs
biträdena tvungna att mot sin 

vilja vara arbetslösa över som
maren. I Ekenäs stad är läget 
i alla fall lite bättre, där man 
 erbjuder annat lönearbete 
under sommarmånaderna för 
dem som är intresserade.

– Det låter kanske lite galet, 
men jag har valt att inte ta 
emot annat arbete under som
maren eftersom mina barn är 
rätt små ännu. På det sättet 
kan jag istället vara hemma 
med dem hela sommaren, säger 
Nylund.

Viktiga egenskaper

Hurudan skall man då vara som 
person för att passa att arbeta 
som skolgångsbiträde?

– Det är viktigt att man har ett 
öga för att se de situationer 
där man behövs. Man måste 
vara initiativrik. Läraren skall 
inte alltid behöva säga till vad 
man skall göra, utan då man 
fått sina uppgifter för dagen, 
skall man själv se till att allting 
fungerar. Så skall man nog 
vara ganska lugn och flexibel, 
 avslutar Nylund. 

ett halvt år (tre terminer) och 
förverkligas genom flerforms
studier. I praktiken betyder det 
att deltagarna kan arbeta sam
tidigt som de går utbildningen. 
Lärandet sker genom distans
uppgifter och föreläsningar en 
kväll i veckan. 

– Innehållet i utbildningen är 
mycket varierande, precis som 
skolgångsbiträdets vardag. 
Deltagarna läser bland annat 
pedagogik, specialpedagogik, 
yrkesetik, vårdlära, socialpo
litik, rehabilitering och ergo
nomi, berättar Roos. 

Dessutom ingår ämnen som 
data och interaktion och kom
munikation. Innan man får 
sin examen skall man också 
göra en praktikperiod (inlär
ning i arbete) om man saknar 
erfarenhet inom området. Ett 
skolgångsbiträde som gått ut
bildningen skall känna till oli
ka verksamhetsmiljöer för sitt 
arbete, kunna stöda mänsklig 
tillväxt, handleda vid inlärning 
och stöda funktionsförmågan 
hos individer och grupper.

Antagning och deltagare

Nya studerande kan inleda 
sin utbildning i januari eller i 
augusti – om det finns lediga 
studieplatser.

– Vi intervjuar alltid de sö
kande personligen. Vi ser till 
lämpligheten och tar tidigare 
erfarenheter och kunskaper i 
beaktande, säger Roos. 

Har man intyg på att man läst 
något ämne tidigare, kan man 
befrias. För att vara ett bra skol
gångsbiträde skall man vara 
tålmodig, ha ett etiskt lämpligt 
förhållningssätt, en viss teore
tisk kunskap och social kompe

” Det lönar sig alltid  
 att utbilda sig”

tens. Hurudan bakgrund har 
de som vanligen söker sig till 
utbildningen?

– En stor del jobbar redan som 
skolgångsbiträden men de vill 
skaffa sig behörigheten. Det är 
en brokig skara människor som 
ofta vill arbeta lite kortare da
gar, gärna ha sommaren ledig, 
till exempel småbarnsmammor, 
och så finns det de som helt en
kelt vill byta bransch och börja 
jobba med människor.  

Olika arbetsplatser

Begreppet skolgångsbiträde 
leder automatiskt tankarna 
till assistenter i skolmiljö, men 
finns det också andra verksam
hetsmiljöer som utbildningen 
lämpar sig för?

– Examen till skolgångsbiträde 
passar för personer som vill  
jobba som assistenter på 
daghem, i förskolgrupper, i 
grundskolan, men också inom 
utbildningen på andra stadiet, 
inom fritidssektorn eller som 
personlig assistent åt vuxna, 
förklarar Klara. 

Vissa av studerandena kom
binerar så att de är skolgångs
biträden på förmiddagarna och 
eftisledare på eftermiddagarna. 
På så sätt blir två deltidstjäns
ter en heltidstjänst.

Mer information om  

utbildningen fås via:

Karis Kurscenter / Klara Roos 

(019) 278 484, www.kkcedu.fi

I Österbotten arrangeras utbild-

ningen av Korsnäs Kurscenter 

och i Helsingfors av Prakticum.

Att utbilda sig till  
skolgångsbiträde lönar 
sig. Enligt förordning 
krävs det idag en  
tilläggsutbildning som 
leder till yrkesexamen för 
skolgångsbiträde för att 
få tillsvidare anställning. 

 I förordningen låter det 
lovande men en realitet för 
många skolgångsbiträden 
är ändå att det är svårt eller 
omöjligt att få en tillsvidare 
anställning, oberoende om 
man utbildat sig till skol
gångsbiträde eller inte. 

– Det här kan för många  
upplevas som ett problem, 
säger Klara Roos, utbildnings
ansvarig för skolgångsbiträdes
utbildningen vid Karis 
Kurscenter i Karis och i Pargas.

Skolgångsbiträdena anställs 
från augusti tills skolan slutar 
på försommaren och blir se
dan ofta arbetslösa tills nästa 
termin inleds. Ett framsteg 
är i alla fall att man på vissa 
orter, till exempel i Ekenäs, er
bjuder annat tillfälligt arbete 
över sommaren. 

– Men trots att det inte alltid 
går att få en tillsvidareanställ
ning, har den som gått utbild
ningen i alla fall förkörsrätt 
då det finns flera sökande till 
en och samma tjänst,  
poängterar Roos. 

Och så ger utbildningen 
förstås mycket annan vägkost 
som kan vara till nytta i det 
dagliga arbetet.

Utbildningen

Den totala studietiden till 
skolgångsbiträde är ett och 

Det bästa med jobbet är att det 
är mångsidigt och så lär man 
känna många olika barn.

För vissa elever är det lättare 
att läsa eller skriva om Eva-
Lotta finns bredvid som stöd.
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Den sista augusti i år stängs 
det analoga TVnätet. Det 
här innebär att TVrutan 
svartnar för den som inte 
har en digitalbox kopplad 
till sin TV då. Efter den 31 
augusti är nämligen alla 
televisionssändningarna i 
Finland digitala. 

 Så var budet från början 
men sedan dess har diskussio
ner kring centraldigitalboxar i 
höghus gått het och beslutet löd 
att dessa tillåts. Men vill man ha 
svensk textning på programmen 
måste man fortfarande ha en 
egen digibox. 

– För många äldre är tröskeln 
hög för att köpa en digitalbox. 
Vi tillhör den generationen som 

har knappskräck, vi rör inte en 
knapp om vi inte vet vad som 
händer då vi trycker på den.

– Det största problemet med 
digitalboxen är helt klart att 
installera den, säger pensionären 
Nils-Erik Nykvist i Vasa.

NilsErik och frun Ann-Lis har 
haft digibox sedan början av året. 
För dem var det inte helt problem
fritt att få boxen inkopplad.

– En sladd fattades i förpack
ningen då vi köpte boxen. Vi 
bad en montör från telefon
bolaget komma och åtgärda vårt 
 bekymmer. Förutom att den ena 
sladden fattades fanns också ett 
annat bekymmer. Vår TV är 25 
år gammal och montören var 
tvungen att göra inställningar i 

den för att boxen skulle fungera. 
Vi skulle alltså inte ha klarat av 
att installera boxen själva, säger 
NilsErik.

Montörens jobb kostade paret 
Nykvist 40 euro. Därtill kom 
anskaffningskostnaden på cirka 
100 euro.

– Digitalisering är en sorts eko
nomisk utpressning. 100 euro är 
mycket för en pensionär. Den eko
nomiska biten spelar alltså också 
en roll i det här, säger AnnLis.

Det hon irriterar sig mest över 
med digitaliseringsprocessen är 
att det sker med tvång.

– Jag tycker att man borde sända 
parallellt analog och digital 
signal. Förr eller senare går alla 

Text&foto: Mikko Ollikainen

Äldre med knappskräck 
in i digiåldern

över till det digitala då boxarna 
är färdigt utvecklade.

Installationsproblem

Många äldre får sin digibox 
installerad av en nära yngre 
släkting.

– Men det är många äldre som 
lever ensamma och som inte 
har några nära släktingar i när
heten. De sitter nu hemma och 
funderar vem de skall vända sig 
till, säger Ethel Kamila, som 
fick sin digitalbox till julklapp 
av sina barn.

Det nationella startdatumet för 
digitalsändningarna i Finland 
var den 27 augusti 2001. 
Finländarna har alltså haft 
knappt sex år på sig att köpa 

en box. Hjördis Aspholm har 
ingen digibox ännu och kom
mer att ha is i magen ett tag 
framöver.

– Redan för länge sedan sades 
det i Sverige att man inte skall 
ha så bråttom med att köpa en 
digitalbox eftersom de inte är 
färdigutvecklade ännu, säger 
Hjördis.

I början av april meddelade  
YLE att de godkänner att hus
bolagen har centrala digital
boxar i till exempel höghus och 
att invånarna i husen således 
inte behöver några egna boxar. 

– Också av den här orsaken tän
ker jag avvakta och se på vilket 
sätt mitt husbolag tänker gå 
vidare, säger Hjördis.

Införandet av centrala digi
boxar skulle bland annat inne
bära att de som bor i huset skall 
komma överens om vilka sex 
kanaler som skall omvandlas 
från digital till analog signal. 
Dessutom skall invånarna 
 komma överens om till vilket 
språk programmen skall textas 
till.

– Vilket språk programmen 
skall textas till kommer att 
mynna ut i stridigheter i bo
stadsbolagen, åtminstone här i 
tvåspråkiga Vasa, säger NilsErik 
Nykvist. 

Vilka sex kanalerna skulle 
du vilja se om ni i ert hus-
bolag bestämmer er för en 
central digitalbox?

– FST, YLE 1 och 2 samt Sveriges 
1, 2 och 4, säger Aspholm.

Frivilliga organisationer, bland 
annat Lions klubbar i Finland, 
har stått till hjälp med instal
leringen av digitalboxar för den 
som behövt hjälp.

– Volontärsverksamheten är 
mycket bra. Den borde pågå 
åtminstone fram till slutet av 
augusti då digitaliseringen för
verkligas. Det borde marknads
föras mera i medierna så att 
folk är medvetna om att sådan 
hjälp finns att fås, säger AnnLis 
Nykvist.

En montör på telefon-
bolaget kopplade in 
digitalboxen hemma hos 
familjen Nykvist i Vasa. 
Förutom att en sladd 
fattades i förpackningen 
där digiboxen fanns skulle 
också den 25 år gamla  
TV:n ställas om. Pensio-
nären Ann-Lis Nykvist 
tycker att digitaliseringen 
blir dyr för pensionärerna.

Då väl digiboxen 
är inkopplade 
fungerar den 
bra och är lätt 
använda. Det 
tycker Nils-Erik 
Nykvist (fr.v), 
Ann-Lis Nykvist, 
Hjördis Aspholm 
och Ethel Kamila.
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En hel massa utställare, 
fullsatta föreläsningar och 
nyheter som Tikoteekkis 
nya dataspel presenterades 
på den första finlandssven
ska AKKmässan någonsin, 
mässan i alternativ och 
kompletterande kommu
nikation, onsdagen den 
18 april. Kort sagt gjorde 
mässan succé.

 Det kryllar av människor 
i Zacharias Topeliusskolan i 
Helsingfors. AKKmässan hålls 
på andra våningen och i aulan 
trängs utställare och alla som 

ivrigt vill på dagens intressanta 
föreläsningar. Siffran på de 
förhandsanmälda har landat 
på över 200 personer. Saften 
och munkarna har strykande 
åtgång till självkostnadspris. 

– Vi var på en mässa i Skövde 
i Sverige och fick idén till 
en AKKmässa, säger Heidi 

Lindqvist från SperesLärum 
och Marita Mäenpää från FDUV 
som är två av hjärnorna bakom 
mässan. 

Först tänkte gruppen samla 
material och skapa ett kom
munikationspaket om alterna
tiv kommunikation. Men det 
visade sig vara för svårt så det 
blev en mässa i stället. Material 
och kunskap finns det en hel 
massa i svenskfinland men 
ändå är det enkelt att snegla på 
Sverige. Till AKKmässan hade 
endast en svensk bjudits in, 
resten var inhemskt kunnande. 
Alternativ kommunikation 
används då en person har ett 
annat sätt att kommunicera 
med än tal. Det kan vara bilder, 
symboler, tecken eller skrift. 
Kompletterande kommunika
tion stöder personer som har 
tal, språk eller andra kommu
nikationssvårigheter.

Tikoteekkis dataspel

Tikoteekki fanns förstås bland 
de över 20 utställarna. ITansva
riga Marina Green-Järvinen och 
ergoterapeut Lena Wahlroos 
presenterade de pinfärska nya 
svenska spelsidorna på Papunet. 

– Det är gratis användning 
för alla medborgare, berättar 
Marina och kör igång ett spel.
Jag testar spelet, där man skall 
kasta morötter i kaninens korg, 
utan framgång. Det var min
sann svårt men å andra sidan 
är jag heller ingen dataspelstyp 
måste jag säga till mitt försvar. 

Text&bild: Daniela Andersson

AKK-mässan 
i Helsingfors 
var en succé

Kasta pilspelet gick däremot 
lättare och just det spelet lär 
vara verkligt bra för speciellt 
begåvningshandikappade barn. 
En annan grunka som fångar 
ens uppmärksamhet är en me
gastor spelkonsol i glada färger, 
det är en joystick modell större. 
Den heter Control center och 
kan används till Playstationspel 
men tyvärr har inte själva 
Playstationkungariket haft 
någonting men utvecklandet av 
grunkan att göra. Men grunkan 
kan med framgång användas av 
dem som inte klarar av att pilla 
med små knappar.

Folk från alla hörn 

Målgruppen för mässan var 
alla som jobbar med barn och 
ungdomar. Här fanns både stu
derande från Arcada och lärare 
från Åland. Anja Hayes prakti
serar på Finlands svenska teck
enspråkiga r.f. och har kommit 
för att höra på Brita Edlunds 
och Eivor Larpes föreläsning 
om tecken som AKK. 

– Teckenspråk är något helt 
nytt för mig eftersom jag gjort 
något helt annat innan detta, 
säger Anja som sköter kansli
uppgifter på föreningen. 

Hon är just hemflyttad från 
England där hon studerat och 
fått sin Master of science. Via 
kontorsjobbet har hon fått en 
heöt annan inblick i de funk
tionshindrades värd. 

– Det är otroligt hur ignorant 
man är som medmänniska. Jag 
har bara tagit för givet att allt 
fungerar också för döva och 
handikappade.

Mässan tycker hon är en jät
tebra idé men menar att mark
nadsföringen kanske kunnat 
vara lite bättre.

– Min mamma som är lågsta
dielärare hade inte alls hört om 
mässan, säger Anja.

Möjligheter letar kanaler

Mässans arrangör Speres, 
Finlandssvenskt specialpedago
giskt resurscentrum, hade med 
sig förutom FDUV/pro studium 
också samarbetspartners så 
som Folkhälsans kommunika
tionscenter, Finlands Svenska 
Autism och Aspergerförening, 
Tikoteekki och förstås Zacharias 
Topeliusskolan och Kårkulla. 
Talterapeut Marika Öfverström 
från Kårkulla stod både vid 
Kårkullas bord och höll en före
läsning om Karlstadmodellen i 
praktiken. 
– Det är viktigt att visa vad det 
finns för möjligheter för AKK 

i Svenskfinland som förälder. 
Det finns en hel del men man 
måste veta kanalerna, de är inte 
alltid så synliga, säger Marika.

Kårkulla leder de behövande 
på rätt väg. Marika visar be
gåvningsstödande hjälpmedel, 
dagschemat är utmärkt för att 
veta tiden och KATkittet kon
kretiserar exempelvis känslor. 

– Många hjälpmedel är nog in
dividuella och de flesta tillver
kar egna bilder och hjälpmedel.

Juhani Mäki från Comp Aid 
representerar promramvaror 
som är utvecklade på andra 
håll men han gör de finska och 
svenska versionerna. 

– Marknaden är lite men den 
finns. Också vanliga elever kan 
lära sig något av programmen, 
säger Juhani som började i 
branschen för sexton år sedan 
för att hjälpa sin autistiska 
pojke.

Bildfabriken

Mässans enda rikssvenska 
utställare och föreläsare är 
Kerstin Åberg från Trollreda 
resurscenter. Hon har utveck
lat, tillsammans med Handitek, 
ett paket med dataprogram och 
bilder där programmen fung
erar som enkla verktyg för att 
göra bildstöd. Bildbaserna är 
jättestora och fast de är utveck
lade egentligen för Sverige så 
finns det också eurotecken. 
Programmen kan lätt komplet
teras för de andra nordiska 
länderna. 

– Bildfabriken gör enkla pro
gram och har användbara 
bilder.

Det finns även ett program som 
handlar om pengar, det är bra 
för dem med ADHD och asper
ger.

– Det nyaste programmet är 
Duscha själv och är interaktiv. 
När man klickar på tröjan kom
mer den av.

Alla program är till salu.

AKK-mässan fyllde snabbt 
Zacharias Topeliusskolans aula 
och föreläsningssalar. 

Spelkonsolen i megaformat 
är utmärkt för dem som inte 
gillar små knappar.

Talterapeut 
Marika Öfverström 
från Kårkulla 
och det fiffiga 
sakschemat. 

Arrangörerna Heidi Lindqvist och Marita Mäenpää 
är nöjda över AKK-mässan. 
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Storörens båthamn i 
Östersundom sjuder av 
liv i medlet av april. Ett 
tiotal båtar guppar re
dan vid bryggorna den 
 söndag jag besöker Sibbo 
Kanotklubb (SKK) som 
har sin fasta punkt där. 
Klubbens fyra skjul står 
färdigt igångställda och 
bryggan är i skick inför den 
tidiga säsongen. Den börjar 
 genast när isarna går och 
fortgår tills isarna fryser 
igen. Föregående dag har 
det varit talko och många 
medlemmar har ställt 
upp. Skjulfogden Glenn 
Sundberg är på plats och 
tar emot mig för att berät
ta om verksamheten, spe
ciellt projektet för fysiskt 
handikappade.

 Sibbo Kanotklubb bildades 
år 1997 av 24 paddlingsintresse
rade personer. Glenn Sundberg 

hade inte tidigare suttit i en 
kanot men är nu en aktiv padd
lare och en av klubbens stötte
pelare. Förutom att ansvara 
för skjulen fungerar han som 
instruktör och leder kurser.  
SKK har ett skjul för kajaker 
som ägs av klubben och får  
användas av medlemmarna.  
De andra inhyser privata 
kajaker. Han säger sig vara en 
rastlös mångsysslare som gillar 
olika uppdrag. Dessutom är han 
en idékläckare som föreslagit 
flera nya aktiviteter, bland 
 annat att ta med handikap
pade. På tio år har klubben fått 
tio gånger flera medlemmar. 
De 240 medlemmarna fungerar 
i olika sektioner, ungdomar, 

forspaddlare, paddelmartor och 
de som gillar utfärdspaddling 
eller segelkanoter. 

– Det råder en mycket god anda 
i klubben och den vill vi bevara, 
säger Glenn.

Nu känner alla alla och om 
klubben expanderar för mycket 
kan det hända att det sker på 
bekostnad av trivseln. Klubben 
är tvåspråkig eller egentligen 
fungerar den på tre språk, för 
informationen på webben ges 
också på engelska. Flera utlän
ningar har den vägen hittat till 
Storören.

Sommarteman

Sommartid är aktiviteterna 
många och har flera teman. 
Vad sägs om gourmetpaddling, 
forsweekend i Kuusamo, week
endpaddling till Söderskär, 
pannkakspaddling, segelka
notutfärd på Tusby träsk, 
Silakkaswing Party, Frostbite 
weekend i november eller själv
ständighetspaddling 6.12. Låter 
onekligen spännande. Förutom 
all traditionell verksamhet 
med kurser, veckopaddlingar 
och långfärder. Vintertid har 
man också inomhusövningar 
i Håkansböle simhall. Glenn 
berättar om en av sina favoriter, 
stadipaddlingen. Man gör en 
utfärd till Helsingfors och padd
lar där till intressanta platser 
som också har något kulturellt 
att bjuda, exempelvis guidad 
tur på Sveaborg och besök på 
Sjöhistoriska muséet. 

– Och så äter vi gott på någon 
terass, säger han med glimten 
i ögat. 

Det var visst han som också 
föreslog familjepaddlingen.

Robot löser praktiska  
problem

Mest känd har Glenn Sundberg 
blivit för sitt initiativ att göra 
något för handikappade. För 
två år sedan när SKK uppvisade 
en rätt god ekonomi funderade 
man över placeringar. Utan att 
egentligen ha tänkt så noga på 
saken hör Glenn sig säga orden 
”vi kunde göra något för handi-
kappade”. Ofta är det anhöriga 
eller vänner till handikappade 
som ser behoven och efterlyser 
verksamhet. Glenn har inga 
sådana utan tyckte att klubben 
kunde göra någonting utanför 
det vanliga. Så föddes en ny 
uppskattad verksamhet.

Styrelsen nappade på förslaget 
och gav genast grönt ljus. Som 
idékläckare fick Glenn också 
ta hand om projektet. I honom 
bor förmodligen också en 
Uppfinnar Jocke. Utan egentlig 

erfarenhet började han fun
dera på hur en person i rullstol 
skulle kunna ta sig från parke
ringsplatsen via ett skjul ner 
till bryggan vid stranden och 
i kajaken. Detta skulle ordnas 
så att en handikappad person 
skall klara sig på egen hand. 
Tanken var att klubben ordnar 
möjligheter för handikappade 
att delta i paddlingen, men 
själva handikappaddlingen 
skall någon annan handha.
 
– Vi har inte tillräckligt med 
kunskap för det, tänkte Glenn. 

Det behövdes invalidparkering, 
flera ramper och ett invalid
anpassat omklädningsrum. 
Byggnadsarbetet gjordes på 
talko. Den förnämsta uppfin
ningen är ändå en robot som 
Glenn konstruerade – den enda 
i Finland.

– Jag utgick ifrån att delarna 
skall kunna köpas i butiken, 
säger Glenn.

Roboten som nu transporte
rar kajaken från skjulet till 
stranden, har en motor från 
en truck, en bakaxel från en 
mikrobil och hjul från en träd
gårdstraktor. Den trehjuliga 
roboten är lätt att manövrera 
med fjärrstyrdning. Två acku
malatorer förser roboten med 
ström. 

– Det är en bra grej också för 
klubbens behov för roboten 
drar klubbens släpkärra ner till 
bryggan, säger han mysande.

Bra talkoanda

Glenn Sundberg är mycket glad 
över den respons och stöd han 
fått för projektet. Talkoandan 
lever också i andra än praktiska 
göromål. Medlemmar med kon
takter ansåg att det här skall 
inte SKK behöva göra ensam. 
Lions Club MeriSibbo var den 
första att erbjuda ekonomiskt 
stöd. En annan tipsade om 
Sparbanksstiftelsen. Största 
praktiska hjälpen kunde de 
som är anställda vid Kottby 
Rehabiliteringscenter ge. Harri 

Ahtee och Ilona Björklund har 

välvilligt ställt upp med sak
kunskap och efarenheter. Ilona 
körde med sin rullstol på de 
aktuella platserna och gav goda 
råd, bland annat att gruset 
på gångarna var för grovt och 
skulle bytas ut. 

– Det är klokare att rådgöra i 
början än att behöva göra om 
allt senare, konstaterar Glenn.

– Det är verkligen fantastiskt 
att självständigt komma ut och 
paddla, säger Harri Haapala i 
en tidningsintervju. 

Han är en av dem som senaste 
sommar flitigt använde sig av 
roboten.

– I kajaken är jag en av många, 
mitt handikapp syns inte och 
stör inte heller när alla hinder 
har eliminerats. 

Vid midsommar deltog han i en 
tre kvällars introduktionskurs 
som som alla andra. Paddlingen 
var för honom en rätt ny hobby, 
men efter att ha paddlat tre 
kvällar i veckan bedyrar han att 
det är en mycket bra fritidssys

Text: Christina Lång
Bilder: Christina Lång och Clas Hagelstam. 

En bland andra 
i Kanotklubben

selsättning sommartid. Vattnet 
som element var bekant för ho
nom eftersom han också sysslat 
med dykning. Han hade i varje 
fall med paddlingen bevisat för 
sig själv att han klarar av något 
han aldrig trott han skulle 
klara av.

Glenn berättar om en annan 
handikappad som kom för 
att pröva på paddlingen och 
blev biten. Nu är hela familjen 
med. Det är en av paddlingens 
styrkor att hela familjen i alla 
åldrar kan utöva den samtidigt.

Utökad service

Som extra bonus ligger 
Storörens café i grannskapet. 
I det huset finns invaWC och 
kaféägarna lät bygga en ramp. 
I år har ägarna planer på att 
bygga om terassen så att rull
stolsbundna också skall kunna 
besöka den. För tre, fyra år 
sedan inledde Svenska stu
diecentralen ett projekt med 
organisationerna i Svenska han
dikappförbundet med målet att 
integrera handikappade i helt 
finlandssvenska organisatio

ners verksamhet. Flera kurser 
ordnades för aktiva föreningar, 
speciellt de med unga medlem
mar, som skulle kunna fungera 
som resurspersoner när det 
kommer någon handikappad 
med i verksamheten.

Alla evenemang gjordes tillsam
mans med handikappade för 
att deltagarna i praktiken lär 
sig förstå hur viktiga personliga 
kontakter är och komma under
fund med hur bemötandet med 
handikappade sker på ett natur
ligt sätt. Så att de skall känna 
sig som en i gänget. 

Sibbo Kanotklubb har visat sig 
vara ett strå vassare genom att 
självmant bygga upp en verk
samhet som ger möjlighet för 
handikappade att delta i padd
ling på lika villkor som andra, 
genom att anpassa miljön till 
behoven. 

– Alla skall ha rätt att få känna 
paddlingens glädje, slår Glenn 
fast. 

Han säger att han personligen 
lärt sig mycket under den här 
tiden, som att tänka och se på 
saker från en annan nivå. SKK 
kan inte ta hand om själva 
verksamheten för handikap
pade, men är gärna med och 
skapar resurser också för andra 
handikappgrupper. De erbjuder 
även kurser åt ledsagare och 
stödpersoner. Sibbo Kanotklubb 
välkomnar samarbete med 
kommunen och andra organisa
tioner eftersom paddling är ett 
fint sätt att höja konditionen 
med anpassad motion som kan 
ge rehabilitering i naturnära 
miljö. Det här är integrering 
såsom den borde vara. 

Mera information: 
www.sipoonkanoottiklubi.net

Skjulfogden för Sibbo Kanotklubb, Glenn Sundberg, 
inpekterar den nybyggda rampen.

Harri Haapala kollar när 
robottraktorn för kajaken 
till vattnet. 
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Så här i Eurovisionstider 
då Helsingfors vimlar av 
Song Contest 2007delega
tioner så är det också på 
tiden att tala om en annan 
Eurovision. Nämligen en 
relativt okänd sådan,  
nämligen Eurovisionen för 
 begåvningshandikappade 
där vinnaren i den 
 finländska uttagningen  
heter Jenny Kuronen och  
är från Borgå.

 På Borgå Arbetscenter på 
Ågatan är det lugnt, det är 
lunchtid och de flesta vilar på 
maten. Fabian Grönholm tar 
emot mig och ropar på hand
ledare Tom Ahlfors som står i 
köket. 

– Jenny är ännu ute på lunch, 
förklarar Tom så jag sätter mig 
och talar om Arbetscentret 
medan jag väntar.

Borden är fulla av papplådor 
runda plastlock och små järn
ringar. 

– Vi gör dimmers för ett plast
företag, berättar Fabian.

På arbetscentralen gör man  
en hel del arbeten föutom  
dimmers. Jobben byter ofta och 
exempelvis så packar de också 
kläder för ett annat bolag. Siv 

Gustafsson, Fabian och Tom 
vet alla hur bra Jenny sjunger, 
alla på arbetscentralen har hört 
henne sjunga.

– Senast idag, säger Tom.
– Då sjöng hon sången Du vet väl 
att du är värdefull, inflikar Siv.

Är det vanligt att alla sjunger 
på arbetscentralen då? Radion 
spelar musik men annars då?

– Nej, det är nog bara hon som 
sjunger, konstaterar Fabian och 
ler.

Sångfågeln kommer

Så slår klockan tolv och sång
fågeln Jenny dyker upp som 
vi avtalat. Det var ju jag som 
kommit i förtid och haft tid att 
prata med de andra. Jenny fyl
ler 24 i juni, hon har just flyttat 
till en egen lägenhet i Borgå 
och så är hon förlovad med 
Torolf.

– Men ringen glömde jag 
hemma för jag tog den av mig 
innan jag gick och lade mig, 
säger hon generat.

Hon trivs jätte bra i sin lägen
het dit hon flyttade från Kråkö 
där mamma Viveca Ekholm 
bor. 

– Jenny var tre år då hon kom 
till mig. Hon är ju autistisk så 
hon var lätt psykotisk när hon 
kom, man nådde henne inte, 
berättar Viveca.
Första kontakten kom via mu
siken och det stora cdskåp som 
fanns i hemmet. 

– Där ställde hon sig och lyss
nade.

– Jag kunde slå och skrika men 
musiken lugnade mig, säger 
Jenny.

Jenny visade sig vara verkligt 
musikintresserad, hos bekanta 
som hade piano lärde hon 
sig på gehör spela snuttar av 
olika stycken. Men hon spelade 
alltid bara början av låtar och 
aldrig hela. Hon började också 
ta pianolektioner men slutade 
när hon måste lära sig noter. 
Det var helt enkelt för svårt. Så 
musikaliskt är hon helt själv
lärd, visst tog hon några kör
lektioner under studietiden i 
Nykarleby men det gillade hon 
inte riktigt heller.

– Jenny går lite i trans när hon 
sjunger, musiken bara kommer 
ur henne, förklarar mamma 
Viveca.

Uttagningen i Tammerfors

Jenny jobbar på Kårkullas 
arbetscentral i Borgå och det 
var ockås därifrån som idén 
kom att hon skulle delta i ut
tagningen till Eurovisionen för 
begåvningshandikappade. 

– Det var Tompa (Ahlfors) som 
anmälde mig och jag åkte dit 
med mamma och hennes syster, 
berättar Jenny.

Jenny själv var inte alls lika 
nervös som mamma Viveca 
men det är väl en klassiker att 
föräldrar är nervösa för sina 
barn. 

– Men jag kunde nog inte sova 
på hela natten innan, säger 
Jenny som nog på scen var hur 
van som helst.

Ingen av dem hade förståt att 
tävlingen var så stor som den 
var. Uttagningen arrangerades 
av Me itse ry och alla andra  
deltagare hade supportrars med 
sig utom Jenny. Men hon vann 
överlägset ändå. Uttagningen 
hölls redan i slutet av januari 
och nu hägrar den stora finalen 
i Portugal. Nåja, det är ännu 
en lång väntan till november. 
Sångtävlingen har blivi så 
populär så i Portugal kommer 
också att hållas en semifinal 
och så håller alla tummarna att 
Jenny ockås går vidare därifrån. 
Men det borde inte vara något 
problem för hon kan sin sak 
menar experterna. I novemeber 
kommer hon att uppträda med 
samma låt som på uttagningen, 
Killing me softly. 

– Den är så bra och lugn,  
förklarar hon.

Helst sjunger hon lugna eng
elska låtar men nämner ändå 
Lordi som ett favoritband och 
säger att hon ockås sjunger 
Hard rock hallelujah. Snabbt räk
nar hon upp alla medlemmar 
av Lordi och vet också att Awa 
lär vara från Borgå. 

– Lordi är så snygg, säger Jenny 
och tillägger; Tomi Putansuu 
förstås, när jag undrar hur hon 
kan tycka att ett monster är 
snyggt.

Text&bild: Daniela Andersson

Jenny Kuronen väntar med spänning på november då hon åker till Portugal och representerar 
Finland i Eurovision Song Contest för begåvningshandikappade personer.

Jenny Kuronen från 
Borgå representerar 
Finland i Eurovisionen för 
begåvningshandikappade

Också Elvis

Jenny har också sjungit Elvis Love 
me tender. Hon har inga problem 
med att komma ihåg låttexter 
bara hon en gång lärt sig dem. 
Segern i Tammerfors har gjort 
att Jenny fått en hel del andra 
sånguppdrag också och när hon 
inte sjunger eller arbetar så går 
hon på café med pojkvännen 
Torolf. Hemma väntar också 
hamstern Hamsu som är Jennys 
ögonsten. 

– Jag tycker också så mycket om 
kaffe med mjölk och socker, kon
staterar hon efter att jag utrett 
att favoritmaten är spagetti med 
köttfärssås och att hon helst 
dricker mjölk till.

På Nykarleby yrkesträningsskola 
studerade hon tre år på textil
linjen. Det blev en hel del hand
arbete, hon sydde en skjorta och 
virkade pannlappar. Det gillade 
hon starkt men nu blir det inte 
så mycket handarbete mer utan 
bara sång.

– Jenny gick i specialskolan 
Siegfriedsskolan i Sibbo och där 
fick de sjunga mycket. Hon har 
nog alltid drömt om att bli sång
erska, berättar Viveca.

Uttagningstävlingen arrangage
rades av Me Itse ry (finska begåv
ningshandikappade personers 
förening) på ”De utvecklingsstör
das dag” den 28.1.2007.

Noterat

Stort steg 
framåt för 
projektet 
med tillgäng-
liga dags-
tidningar för 
synskadade

Projektet Den finlands
svenska digitala 
 taltidningen har nu  
tagit ett jättekliv framåt. 
Förbundet Finlands 
Svenska Synskadade har 
undertecknat ett avtal med 
PratSam Ab. Det betyder att 
inom 1,5 år utkommer alla 
finlandssvenska dagstid
ningar, som utkommer som 
taltidningar, via PratSam
boxen. För taltidnings
prenumeranterna betyder 
det här att man får tidning
en hem samma dag som 
alla andra prenumeranter. 

Jakobstads Tidning 
och Hufvudstadsbladet 
utkommer redan via 
PratSamboxen till taltid
ningsprenumeranterna. 
Nästa i tur att övergå 
till PratSamsystemet är 
tidningarna Åland och 
Nya Åland, och därefter 
Vasabladet. Turordningen 
för övriga taltidningar 
 bestäms i ett senare skede. 

Nu då avtalet är underteck
nat kommer en projekt
koordinator att anställas 
och en ny projektgrupp 
att utses. Dessa kommer 
att arbeta vidare med 
att konkret sätta igång 
med projektet, som fått 
finansiering av ett stort 
antal stiftelser och fonder i 
Svenskfinland. 
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Prenumerera  
på  
SOS Aktuellt!
Fortlöpande årsprenumera-
tion för papperstidningen år 
2007: 12 euro. Tidsbestämd 
årsprenumeration: 14 euro. 
Lösnummer: 3,50 styck. Vid 
lösnummersbeställning fak-
turerar vi 1,50 euro i hante-
ringsavgift. 
Utrikesporto: 5 eur (Europa), 
10 eur (Övriga världen).

SOS Aktuellt  
finns också  
tillgängligt för  
synskadade. 
Tillgängligt format för syn-
skadade (rtf-format) kostar 
endast 7 euro/år. FSS har tes-
tat och godkännt formatet. 
Du får tidningen i e-posten.

År 2007 gläder SOS Aktuellt 
dig hela sju (7) gånger. 
Principen är att tidningen 
kommer ungefär med sex-
sju veckors mellanrum för-
utom på sommaren då det 
blir längre semesterpaus. 
Leveranstiden inom Finland 
är cirka två arbetsdagar.

Utgivningsveckor:
Nr 4 vecka 25.  
DEADLINE: 12 juni
Nr 5 vecka 34.  
DEADLINE:13 augusti
Nr 6 vecka 40.  
DEADLINE: 24 september
Nr 7 vecka 49.  
DEADLINE: 27 november

1. Beställ via internet.
a) Skicka e-post till  
sospren@fduv.fi med  
ditt namn, din adress  
och ditt telefonnummer. 
b) Fyll i prenumerationsblan-
ketten på www.handikapp-
forbundet.fi/sos-aktuellt eller 
www.fduv.fi/sos/-aktuellt
 
2. Eller ring 044-555 4388,  
eller Handikappförbundet  
0500-418 272 

Dagens unga mår 
sämre än sina 
föräldrar

Svenska Dagbladet 
 publicerade den 29 april 
en artikel om ungas hälsa 
där det konstaterades att 
dagens tonåringar tillhör 
den första generation som 
växer upp med sämre hälsa 
än sina föräldrar. SvD har 
undersökt hur unga mår 
idag och jämfört med när 
föräldrarna var i samma 
ålder. Mönstret är tydligt: 
det var bättre förr.

 År 1980 framstår som en 
 väsentligt mer harmonisk tid 
för den som då var omkring  
16–17 år gammal. På punkt 
efter punkt tycks deras nu 
 tonåriga barn må sämre.

•  Fyra gånger fler gör själv
mordsförsök.

•  Nästan tre gånger fler känner 
ängslan, oro och ångest.

•  Fler är trötta för jämnan, 
nära tre gånger fler har 
 besvär med sömnen.

•  Dubbelt så många är över
viktiga och feta.

•  Fler gör abort. Mer än 
 dubbelt så många sexuellt 
överförda klamydiainfektio
ner upptäcks idag.

Jämförelserna bygger på 
 uppgifter som SvD ställt sam
man från flera rapporter. Även 
myndigheter som Statistiska 
centralbyrån, SCB, och Social 
styrelsen har plockat fram 
siffror för tonåringar idag och 
år 1980.

Under lång tid med ständigt 
förbättrade levnadsförhål
landen var det självklart att 
den yngre generationen fick 
det bättre än den föregående. 

Men 2005 kunde SCB visa hur 
föräldragenerationen drar ifrån 
medan de yngre får det sämre, 
med högre arbetslöshet och 
sämre ekonomi. Ett trendbrott 
som inleddes med 90talets eko
nomiska kris. Även om många 
unga verkar ha det svårt idag 
tar 15–16åringarna i mindre 
utsträckning än sina föräldrar 
till droger. Det är den enda av 
våra jämförelser som är positiv 
för dem 

•  Färre har prövat narkotika 
idag.

•  Färre röker.
•  Färre har prövat alkohol.

Hade vi jämfört med föräldrar 
som var unga under det libe
rala 70talet hade skillnaderna 
varit ännu större. Men det 
verkar inte vara någon allmän 
renlevnadstrend utan i vissa 
fall en ökad polarisering. Som 
med alkoholen där fler avstår 
helt numera, samtidigt som 
andra dricker mer. Den genom
snittliga årskonsumtionen 
omräknat i ren alkohol, har 
ökat från 1980. För flickor är 
ökningen från 2 till 2,7 liter,  
för pojkar från 2,7 till 3 liter.

En liknande polarisering kan 
framgå av motionsvanor. Det 
är färre än tidigare som rör sig 
lite då och då, men fler som 
intensivtränar ett par gånger 
i veckan. De allra flesta ton
åringar mår trots allt bra. Men 
en sjunkande andel, från 92 till 
89 procent av dem, bedömer 
sitt allmän tillstånd som gott 
eller mycket gott. För flickorna 
har det minskat till 85 procent.

Genomgående är det flickorna 
som mår psykiskt sämst. De 

Ett ett nordiskt spelprojekt 
(20052006) testades över 
100 kommeriella dator 
eller Playstationspel. 
Målsättningen med projek
tet var att erbjuda testre
sultaten som information 
åt föräldrar till handikap
pade barn eller unga. 
Finland representerades i 
projekten av Tikoteekki.

 Funktionshindrade barn och 
unga har samma önskemål när 
det gäller att spela datorspel 
som vilken ivrig datorspela

Noterat

Nordiskt samarbets-
projekt om datorspel

resom helst. Spelen skall vara 
underhållande, roliga och lite 
utmanande. Speciellt roligt är 
det om spelen är av samma typ 
som klasskamrater och syskon 
spelar. 

Det kan vara svårt att klara av 
dtorspel som kräver att man 
är snabb och samtidigt kan 
koordinera sina rörelser. I vissa 
spel finns inställningar som 
tekniskt lätt gåratt utnyttja om 
man till datorn behöver koppla 
en anpassning eller special
styrsätt. En del spel styrs helt 
via tangetbordskommandon 

medan andra kräver att man 
obehindrat hanterar en mus. 
Vissa spel är lätta att komma 
ihåg och det går relativt snabbt 
att förstå idén medan andra 
är hopplösa att både spela och 
förstå. En del spel är nojsiga 
och röriga och man behöver ha 
minst öronskydd för att klara 
av alla ljudeffekter medan 
andra spel är så tråkiga att 
man somnar från dem. Att som 
förälder hitta åt sitt barn ett 
roligt, åldersenligt datorspel 
från närbutiken sm dessutom 
går att hantera är inte lätt.

svarar även för hela 80 procent 
av självmordsförsöken i den här 
åldern. Flickorna röker också 
mer än pojkarna, både förr och 
nu. Till skillnad från sina mam
mor dricker dagens tonårsflick
or lika intensivt som pojkarna. 

Varför mår många unga 
sämre idag?

– Pressen och svårigheten att 
klara livets alla val samt den 
höga ungdomsarbetslösheten.

– Det positiva med en ökad 
personlig frihet och oberoende, 
kan få negativa hälsoeffekter, 
enligt studier han hänvisar till.

– I ett differentierat och värde
ringsmässigt öppet samhälle är 
det ens eget ansvar att forma 
sitt liv. Det går att ställa för
väntningarna högt, men det 
finns ingen att skylla på. Om 
möjligheten är stor i teorin 
men inte i praktiken kan fallet 
ner bli kraftigt.

– Det finns också ett tydligt 
statistiskt samband mellan  
hög arbetslöshet bland  
ungdomar upp till 24 år och 
psykiska besvär hos 15åringar. 
Det visade en studie i nio  
europeiska länder.

– Det är klart att en 15åring 
inte tänker i första hand på att 
få jobb. Men det innebär en 
minskad chans att få göra  
någonting annat än att gå i 
skola, den möjligheten är ju 
helt borta med den arbetsmark
nad vi har idag.

 – Mamma, har du läst tid
ningen, frågar hon genast när 
jag svarar i telefonen.

– Ja, och jag såg annonsen. Det 
är mycket sorgligt att D har 
dött.

Jag kan se framför mig hur min 
dotters ansikte skrynklas likt 
ett russin. Först kniper hon 
ihop de sneda ögonen för att 
tårarna inte skall tränga fram, 
sedan samma procedur med 
munnen och hela ansiktet. 
Ändå vet jag att hon inte kan 
hålla tårarna tillbaka.

– Mitt hjärta brister när jag tän
ker på henne, hulkar hon.
– Jag förstår att du är ledsen, 
gråt bara.   

I tankarna går jag genom hur 
lång deras vänskap varit. D fick 

komma till samma skola när 
det inte fanns någon lämp
lig plats i hennes egen eller 
i grannkommunens skolor. 
Vår integrering hade mot alla 
odds lyckats över förväntan. 
Kommunen gick med på att 
sälja en plats i sin hjälpskola, 
som senare gick under nam
net specialklasserna. Skolan 
har eget namn och är inrymd 
i kommunens högstadium, så 
det är väldigt få som uppfattar 
den som speciell.

– D ringde förra veckan och 
bjöd mig på sin födelsedag.

Jag vet att hon har talat om sin 
födelsedag för rätt länge sedan. 
Nyligen ringde hennes mamma 
och berättade att D är i dåligt 
skick. Nu hann hon inte fira sin 
födelsedag. Hon dog två dagar 
före sin väntade 33 års dag.

– Hon skulle komma till mig 
i sommar, minns du att också 
hon skulle komma när vi 
bjuder mina kompisar på min 
namnsdag 11 augusti?
– Visst minns jag, jag tycker vi 
bjuder de andra i varje fall.
– Skall vi ha kaka?
– Vi funderar på det senare.

Jag anar att hon minns våra 
samtal om att inte äta för myck
et och absolut inte så mycket 
cocacola och godis. Hennes vikt 
har gått upp oroväckande och 
när hon inte bryr sig om våra 
råd och förmaningar har jag 
i min förtvivlan talat om hur 
dåliga hjärtan många kompisar 
har. Nu är inte rätta stunden 
att ta upp den frågan.

En lång stund funderar vi kring 
D och hur sorgligt det kan bli 
när någon inte längre finns. Vi 

tröstar varandra för också jag 
känner en stor tomhet. Både 
för D som jag känt sen hon var 
liten. Och för att jag kommer 
att sakna kontakten med hen
nes mamma. Min dotter tror 
att D:s pojkvän också kommer 
att gråta mycket. Jag ber henne 
vara vänlig och hjälpsam mot 
honom och åka med honom till 
bowlingen. Det lovar hon inte. 

Min dotter har precis fyllt 36 
år och jag tar henne till en 
ordentlig hälsokontroll. Hennes 
övervikt syns inte i resultaten. 
Inte ännu ! 

D:s död och vårt samtal väcker 
ändå många frågor till livs. Min 
glädje över att vår flicka fått 
vara så frisk är stor, men vi vet 
inte hur framtiden ser ut. 

Susies mamma

Projektets mål var utveckling 
av en test och utvärderings
metod som kan användas för 
evaluering av datorspel, under
hållningsprogram och spelma
skiner i förhåll till de krav och 
behov barn och unga med funk
tionshinder har. Projektet har 
testat 125 olika typer av spel, 
underhållningsprogram och 
några spelmaskiner. Testerna 
har dokumenterats i testrappor
ter som publicerats bland annat 
på projektledaren Hjaelpemid
delinstituttets sidor www.hmi.
dk. Testerna ger svar på bland 
annat vilka tillpassningsmöj
ligheter som erbjuds, kan man 
använda alternativa styrsätt, 
hurudan är grafiken/bilderna 
och ljudet och är självständigt 
arbete möjligt. Projektets mål
grupp är föräldrar, pedagoger, 
lärare, terapeuter med flera 
samt sakkunniga som behöver 
ett instrument för att testa 
dylika spel. 

En söndag i maj 2006
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Händelsekalendern 2007

Vill du annonsera  
i SOS Aktuellt?

Maj

1415.5. Konferens om hjälpme
del. Nordic Assistive Technology 
Conference NATC. 
www.natc.org.

24.5. Stödpersonsträff. Möjlighet 
att träffa andra med liknande upp-
drag. Kl. 16.30-18. Eriksgatan 8, 4 
vån. Helsingfors. Meddela en dag i 
förväg. Tel: 041-501 2531, e-post: 
fsh.sonja.karnell@kolumbus.fi

27.5 Skrivtolkad gudstjänst, 
kl.10.00, i Dragnäsbäck kyrka. 
Lunch serveras. Anmälningar:  
Denise Nygård tfn. 06-385 0380.

Juni

Vecka 25. SOS Aktuellt 4/2007 ut
kommer. Deadline för material 12.6.

49.6. Tredelad kurs i taktil 
simulering på Finns folkhög
skola i Esbo. Lärare är berörings-
pedagog Gun Svenlin. Kursens 
andra del: 2.8.2007, sista gången 
30.8-1.9.2007. Kurspris 175 euro. 
Anmälning till kursen senast den 
15.5.2007 till Finns folkhögskola 
Tina Romberg. Tel. 09-62270417, 
050-5227453 eller  
tina.romberg@svefol.net.  
Mer info: www.fintaktilen.fi.

48.6. Dagkurs i socialträning 
vid Metsola lägergård i Karelby. 
Målgruppen är personer med psykoso-
ciala problem. Sista ansökningsdagen 
04.05.07. För mera info FSPC:s rehab.
sekr. Ann-Charlott Rastas 06-7232517.

58.6. Ridterapiläger för ungdo
mar 10-13 år ordnas på Ankis stall i 
Lappböle. För mera info www.fspc.fi 
eller rehab.sekr. Ann-Charlott Rastas 
06-7232517. Sista ansökningsdagen 
9.3.2007.

810.6 Finlands Svenska 
Synskadades friidrottstävlingar 
och bocciaturnering i Ekenäs. 
Mera information Tina Dunderfelt, 
09-6962 3010.

1116.6.och 79.12.
Rehabiliteringskurs för vuxna 
med mental ohälsa på Norrvalla 
Rehab Center, Vörå. Ansökan 
sker till Finlands svenska psykoso-
cial centralförbund r.f (FSPC)senast 
28.02.07. För mera information 
www.fspc.fi eller kontakta rehab.
sekr. Ann-Charlott Rastas  
07-7232517 

1217.6 Sommarkurs för synska
dade. Kursplats: Kristliga folkhög-
skolan i Nykarleby. Kurspriset: 345 
euro. Anmälan senast måndag 21 
maj direkt till Kristliga Folkhögskolan 
i Nykarleby tel. 06-788 9400.  
Mera info ger kurskoordinator 
Marianne Asplund.

1416.9 Svenska hörselförbun
dets första kongress i Karleby, 
Karlebysalen. På kongressen disku-
teras och fastlås handlingsprogram-
met för följande treårsperiod. Under 
dagarna arrangeras också trevliga 
utflykter.

Juli

914.7. En vecka med semes
terstöd. Badhotell Kivitippu, 
Lappajärvi. För personer med 
neurologiska sjukdomar och deras 
anhöriga, som på ekonomisk eller 
sociala grunder inte har möjlighet 
till semester. Vuxna 20 euro/dygn. 
Info: Svenska Semesterförbundet i 
Finland, Susanna Stenman,  
tfn. 019- 2786874, e-mail  
susanna.stenman@folkhalsan.fi  
eller Hanna Mattila,  
Finlands Parkinson-förbund,  
tfn. 02-274 0413, 040 5122352, 
e-mail hanna.mattila@parkinson.fi 
eller Finlands CP-förbund Aira Eklöf, 
tfn. 02-2410170, 040 5457144 eller 
e-mail aira.eklof@cp-liitto.fi 

29.710.8 IFHOHYP´s internatio
nella sommerlägren, Summer 
Camp 2007. Hörselskadade ung-
domar (18-35-år) från olika delar av 
Europa samlas i Kilen, Sidenby och 
tillbringar de fyra sista lägerdagarna 
i Tammerfors. Anmälningen har 
börjat. Mera info på  
www.summercamp2007.net. 
Arrangör: International Federation 
of Hard of Hearing Young People 
and Finnish Federation of Hard of 
Hearing

30.74.8. Familjekurs, vuxna med 
mental ohälsa och deras familj. 
Kursplats; ferie- och kurscentret 
Högsand. Sista ansökningsdagen 
18.5. Arrangör: Finlands svenska 
psykosociala centralförbund rf. med 
stöd av FPA. Kursen är avgiftsfri.  
För mera info kontakta rehab.sekr. 
06-7232517 

Augusti

Vecka 34. SOS Aktuellt 5/2007 ut
kommer. Deadline för material 13.8.

2731.8.Rehabiliteringskurs i 
skärgården. Kursplats; Pensar Syd 
Målgrupp: personer med psykoso-
ciala problem. Sista ansökningsda-
gen 3.8. Arrangör: Finlands svenska 
psykosociala centralförbund rf. med 
stöd av RAY. Kursen är avgiftsfri. 
För mera info kontakta rehab.sekr. 
06-7232517.

27.81.9 Parkurs för synskadade. 
Målgruppen är par där den ena eller 
båda är synskadade. Plats: Norrvalla-
Folkhälsan, Vörå. Intresserade kan 
ansöka om understöd via närmaste 
FPA-byrå eller kontakta rehabili-
teringshandledarna på FSS. Mera 
information på www.fss.fi eller  
Pia Nabb, 06-317 0515. 

31.8.2.9. Kurs för hörselska
dade i arbetsför ålder på Hotel 
Kalkstrand i Pargas. Allmän info 
om hörselskador och hörhjälpme-
del, fysioterapi, psykologi, kom-
munikation och gemenskap. Anmäl 
senast 29.6 till förbundskansliet 
09-663392. www.horsel.fi

September

Vecka 40. SOS Aktuellt 6/2007 ut
kommer. Deadline för material 24.9.

1416.9. Kurs i personlig utveck
ling. Kursplats: Åbolands folk-
högskola i Pargas Ansökan senast 
22.8. Arrangör: Finlands svenska 
psykosociala centralförbund rf. med 
stöd av RAY. Kursen är avgiftsfri. 
För mera info kontakta rehab.sekr. 
06-7232517.

1416.9 Kurs i kroppsspråk och 
kommunikation.  
Kursen riktar sig i första hand  
till barndomsblinda personer  
eller personer som förlorat synen 
i späd ålder. Anmälan till Monica 
Andersson tfn 040-5113345 senast 
den 26.6. Kurspris 30 euro per per-
son. Kursplats: Onnela, Tusby.

Oktober – November 

813.10 och 59.11 Tvådelad 
grundkurs för synskadade. 
Målgruppen är nysynskadade eller 
personer vars syn märkbart för-
sämrats eller personer som länge 
varit synskadade men inte tidigare 
deltagit i en grundkurs för synska-
dade. Kursplats: Iiris, Helsingfors. 
Intresserade kan ansöka om under-
stöd via närmaste FPA-byrå eller 
kontakta rehabiliteringshandledarna 
på FSS. FPA-kursnummer: 14103. 
Närmare info www.fss.fi eller Barbro 
Dahlberg-Berghäll, 09-6962 3019.

2.119.11. Rehabiliteringskurs 
i södern, Tunisien Sousse 
Målgrupp: personer med  
psykisk ohälsa. Ansökan senast 
20.8. Arrangör Finlands svenska 
psykosociala centralförbund rf. med 
stöd av RAY. För mera info kontakta 
rehab.sekr. 06-7232517.

23.1115.11. Kurs för anhöriga 
till en hörselskadad person på 
Hotel Victoria i Tammerfors. 
Grundläggande info om hörselska-
dor, hörhjälpmedel, om att bemöta 
hörselskadade etc. Anmäl senast 
19.10 09-663392. www.horsel.fi.

Vecka 49. SOS Aktuellt 7/2007 ut
kommer. Deadline för material 27.11.

Vill du lägga in  
material på händelse
kalendern? Kontakta 
Daniela Andersson,  
daniela.andersson@ 
kolumbus.fi,  
GSM 0445554388. 
Deadline för material  
till nr 4/2007 är den  
12 juni. Tidningen  
utkommer efter  
midsommar.

Helsidesannons: 400 euro

Halvsida: 200 euro

1/4 sida: 100 euro

Kontakta: 044-555 4388 (Andersson) 

eller 0500-418 272 (Gustafsson).

Donationer  

mottages med tack-

samhet. Finlands Svenska 

Handikappförbund,  

Aktia 405540-232494.
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