
Matilda Friberg till OS i Hong Kong
 Handikappryttare Matilda 

Friberg hade en kväll på 
sig att bekanta sig med 
lånehästen inför tävlingen 
eftersom hon bestämt sig 
för att sälja sin egen då 
den inte räckte till OS-nivå. 

Det var i juni då hon åkte 
utan häst till Norge för att 
delta i den internationella 
dressyrtävlingen som 
samtidigt var ett tillfälle 
att kvalificera sig till 
Paralympiaden i Hong Kong 

i nästa år. På den norska 
lånehästen gjorde hon en 
fantastisk bedrift och fick 
OS-platsen som bonus.

Sidan 10-11

 Faces-festivalens tio 
års jubileum firades med 
temat Responsibility. Man 
ville framhäva att det som 
händer i världen är vår allas 
sak, vår medverkan behövs 
för att olika kulturer och 
folkslag skall kunna möta 

Årets Faces-festival  
extremt handikappvänlig

varandra med respekt för 
likvärdighet. I år hade man 
också satsat en hel del på 
funktionshindrade både 
med tanke på tillgänglighet 
och som programpunkter. 
Konstutställningen 
av utvecklingsstörda 

konstnärer och 
musikteatern av 
utvecklingsstörda artister 
var höjdare. 

Sidan 6-7

Tungt arbete 
avskräcker inte 
omsorgsminister 
Paula Risikko
Omsorgsminister Paula 

Risikko släppte in SOS 

Aktuellt på kontoret en 

het dag i slutet av juli. 

Hennes motto gör en 

glad; Det finns ingenting 

som heter omöjligt, man 

måste alltid försöka. Det 

finns alltid hopp, den 

dag vi politiker tappar 

hoppet så är spelet över.

Sidan 4-5

Tungt men  
givande 
tandemläger
Förbundet Finlands 

Svenska Synskadade r.f:s 

tandemläger har gått 

av stapeln mellan den 

6 och 11 augusti och 

cykelfärden har gått 

från Gustavs till Brändö 

på Åland, sedan till 

Kumlinge, Föglö, Kökar, 

Korpo, Nagu, Rimito och 

slutligen till Nådendal.

Sidan 8-9

Neil Stevens 
gillar det finska 
systemet
Tal- och språktera-

peut Neil Stevens från 

Storbrittannien gläds 

åt det finska systemet 

som ger en bra förut-

sättning för kommuni-

kationsträning. Jämfört 

med Stor brittannien så 

har ni det bra!

Sidan 12-13
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Strandvänget och 
Frank Johnson
I Danmark skakas om-
sorgsverksamheten av en 
stor medieskandal. En ung 
journalist har under tre 
månaders tid varit anställd 
vid Strandvänget, en bo-
endeenhet för svårt ut-
vecklingsstörda personer. 
Han har ställt in en dold 
kamera i boendeenheten 
så att man kan följa med 
arbetet där när han är på 
jobb. Dokumentären sän-
des i Danmarks Radio (TV) 
i februari, på bästa titt-
artid. TV-dokumentären 
resulterade i en folkstorm. 
Föreståndaren för boende-
enheten fick sparken, som 
också de flesta från perso-
nalen.

 Jag såg dokumentären på 
ett nordiskt möte i våras. I 
programmet kan man följa 
med hur personalen ignorerar 
de som bor där och bemöter 
dem på ett omänskligt sätt. 
Personalen upplever att de som 
bor där, inte har några speciella 
behov. Ett exempel är när en 
ung man har kissat på sig, han 
ligger och skriker på sitt rum. 
Den unga journalisten frågar 
personalen varför han skriker. 
Personalen svarar: han är bara 
sån, man kan ingenting göra. 
Senare framkommer det att 
personalen har låtit honom 
ligga på rummet i över 14 tim-
mar utan att ta upp honom. 

Det är inte brådskan som gör 
att personalen inte ingriper 
utan det är inställningen till 
arbetet. I dokumentären kan 
man följa med personalens 
överlånga kaffepauser som 
pågår trots att de som bor 
på boendet klagar och ropar. 
Journalisten frågar försynt, kan 
man faktiskt ingenting göra, 
men personalen förklarar: nej 
det finns inget att göra, utveck-
lingsstörda personer fungerar 
på det här sättet.

Vår systerorganisation LEV i 
Danmark har gjort sitt bästa för 
att svara på alla upprörda frå-
gor kring omsorgsverksamhet 
i Danmark. Trots allt fungerar 
de flesta boendeenheter väl och 
detta är ett undantag vill LEV 
förklara till anhöriga vars barn 
bor på boenden. Men de flesta 
övertygas inte, det är uppröran-
de att se programmet. 

Strandvänget är en del av en 
större institution och diskus-
sionen går het, hur kunde detta 
ske. Anhöriga till dem som bor 
där har klagat över att de ingen 
insyn fått och att samarbetet 
mellan anhöriga och persona-
len varit obefintlig. 

Debatten i Danmark har bland 
annat resulterat i att man inom 
omsorgsverksamheten vill 
utveckla samarbetet mellan an-
höriga och personal. Både per-
sonalen och anhöriga upplever 
det svårt att hitta en bra form 
för samarbetet och efterlyser en 
tydligare plan och struktur för 

samarbetet. Dokumentären har 
också resulterat i att man inom 
social- och hälsovårdsministe-
riet i Danmark är tvungna att 
se över omsorgsverksamheten. 
Man talar om de värdegrunder 
som all omsorgsverksamhet 
bygger på, all personal bör få 
utbildning där bland annat 
människovärde och mänskliga 
rättigheter tas upp.

Under min semester besökte 
jag New England i USA. Vi åkte 
omkring med min familj i det 
natursköna Maine. Vi övernat-
tar i Portland, en medelstor 
kuststad i Maine. Jag bläddrar 
i den lokala tidningen, det är 
alltid intressant att läsa vad 
som är aktuellt i det området 
där man rör sig. Presidentvalet 
engagerar tydligen hela USA 
redan nu, men mitt intresse 
väcks när jag upptäcker en bild 
av en person med utvecklings-
störning. Det är en nekrolog.

Här beskrivs Frank Johnsons 
liv, hans uppväxt på en in-
stitution, hans flytt därifrån 
under tidigt 90-tal och hans liv 
i Portland, Maine. Skribenten 
beskriver hans liv och insatser 
på samma sätt som för vilken 
annan samhällets stöttepelare 
som helst. Hans vana att besöka 
McDonald’s och all den glädje 
han spred i det samhälle där 
han levde. 

Jag kan föreställa mig Frank 
Johnson och hans liv. Jag tror 
att han bemöttes med mänsklig 
respekt och att han var rätt så 

nöjd med det liv han lev-
de. Det känns svårt att 
tänka på Strandvänget 
och Danmark, hur hade 
Frank Johnsons liv tett 
sig där.

Vi talar ständigt inom 
handikapprörelsen om 
mänskliga rättigheter, 
människosyn och res-
pekt. Jag tror att res-
pekten och bemötandet 
skapas via en dialog i ett 
samhälle där också de 
funktionshindrade lever 
ett så normalt liv som 
möjligt. 

Om Frank Johnson 
fortsatt sitt liv på en 
institution hade invå-
narna i Portland aldrig 
haft glädjen av att träffa 
Frank och på samma 
sätt förstå hans behov 
och inse vilka resurser 
han hade. Att bli bemött 
med respekt ger själv-
känsla och självkänsla 
ger livskvalitet. 

Augusti 2007 
Lisbeth Hemgård

Verksamhetsledare 
FDUV

Snart kan det bli enkelt  
att upptäcka om någon 
har alkoholproblem. Med 
ett litet stick i fingret kan 
en ny metod spåra miss-
bruk som inträffat någon 
gång de senaste två veck-
orna. Den kan även avslöja 
skadlig och riskfylld kon-
sumtion, exempelvis upp-
repade kraftiga helgfyllor. 
Metoden är snabbare, billi-
gare och mer pricksäker än 
nuvarande varianter, vilken 
gör den intressant för vård-
centraler, arbetsplatser och 
på andra platser där det är 
viktigt med hälsokontroller.

 – Människor med begyn-
nande alkoholmissbruk försö-
ker ofta mörka sina problem 
för både sig själv och andra.  
Att upptäcka problemen i tid är 
därför viktigt. Och för piloter, 
chaufförer och andra yrkes-
grupper kan alkoholmissbruk 

Nytt svenskt test avslöjar 
alkoholproblem och 
begynnande missbruk

vara direkt farligt för yrkesutö-
vandet, påpekar Arthur Varga, 
forskare i tillämpad biokemi 
på Lunds Tekniska Högskola i 
Sverige som utvecklat metoden. 

Vargas arbete inleddes med 
en doktorsavhandling i medi-
cin. Där analyserade han en 
nyupptäckt biomarkör (för-
ändringar av lipidmolekyler 
i blodet) som endast uppstår 
då det finns etanol i blodet. 
Han utvecklade då en så kallad 
högtrycks-vätskekromatografisk 
metod som idag används på 
Universitetssjukhuset i Lund. 

Men eftersom metoden är 
ganska omständlig med långa 
analystider för varje prov, samt 
ger avfall i form av organiskt 
lösningsmedel, har han efter 
avhandlingen studerat andra 
möjligheter att fånga upp och 
mäta förekomsten av fosfati-
dyletanol, som biomarkören 
heter. Det har visat sig att en 

så kallad kapillärelektrofores 
(CE) baserad metod har många 
fördelar. 

– Det går förenklat till så att ett 
biologiskt material, vanligtvis 
en bloddroppe, genom ex-
traktion töms på fetter. Sedan 
sprutas den in och separeras i 
en CE-enhet. Provsvar kommer 
inom fem minuter. Nuvarande 
metoder är, utöver att de är 
dyra och provsvaret tar längre 
tid, i vissa fall bristfälliga då de 
ger felaktiga provsvar, menar 
Arthur Varga. Han beräknar att 
forskningen kan kommersiali-
seras inom ett till två år.

10-15 procent av befolkningen 
står för 50 procent av all alko-
holkonsumtion, vilket innebär 
att ca en miljon av den svenska 
befolkningen har en hög kon-
sumtion, som kan vara skadlig 
och riskfylld.
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Jag träffar omsorgsminister 
Paula Risikko en av de få 
heta dagarna i slutet av juli. 
Klockan är lite före tio och 
social- och hälsovårdsmi-
nisteriet verkar öde så här i 
semestertiden och jag gissar 
att Paula inte har så stressigt 
på sitt svala moderna kontor. 

 Jag har fel. Sekreterarens 
vikarie ber mig vänta i sköna 
läderfåtöljer eftersom ministern 
är i ett annat möte. Inte en chans 
alltså att ministern skulle ha tid 
att hänga sysslolös på rummet. 
Strax hörs klappret av klackar i 

Omsorgsminister 
Paula Risikko 
jobbar när alla 
andra har semester.

Text och bild: Daniela Andersson

Omsorgsminister Paula Risikko 
ligger inte på latsidan

korridoren och en fräsch uppen-
barelse dyker upp runt hörnet.

– Hej och välkommen, är det 
okej att du väntar en stund till, 
jag har några grejer att fixa, 
frågar minister Paula Risikko 
leende och skakar hand.

No problem, här är ju svalt och 
skönt. Tio minuter senare är det 
dags, vi har knappa 35 minuter 
på oss innan det bär iväg till 
riksdagen. Ministern har valt 
att jobba i juni och juli och tar 
semester i augusti. Det är mycket 
som skall göras och hon har varit 
flitig. På social- och hälsovårds-

ministeriets hemsidor kan man 
följa med Risikkos framfart. Hon 
har uttalat sig om allt från funk-
tionshindrades rätt till arbete till 
krigsveteranernas välmående. 

– Jag kommer just från ett möte 
som angår krigsinvaliderna, 
säger hon.

Jag undrar hur det står till med 
hennes svenska eftersom sekre-
teraren ringde upp mig veckan 
innan och checkade att ”nog går 
väl intervjun på finska?”.

– Jag är bra på att läsa svenska 
och förstår språket men tröskeln 

är så hög för att tala. Nu när 
jobbet är nytt så vill jag gärna 
bli förstådd rätt därför är det 
tryggare att tala finska, konsta-
terar hon.

Noggrann och omtänksam

Innan vi tar itu med de exten-
tiella frågorna, som jag byggt 
upp tillsammans med Boris 

Björklund, så blir det lite all-
mänt snack om varför hennes 
jobb fascinerar.

– Den här branschen är utma-
nande. Här finns så många 
rörliga element, så många saker 
som påverkas av och påverkar 
människor. Det som vi besluter 
i detta hus avspeglas direkt på 
folket. Det är angelägenheter 
som väcker känslor. 

Risikko har aldrig varit rädd för 
att jobba och poängterar att det 
är allvarliga saker hon arbetar 
med. Känns det någonsin över-
mäktigt?

– Jo och nej. Jag gillar ju mitt 
jobb. Jag förringar aldrig män-
niskors problem. Det svåra är 
när det inte finns pengar. Om 
det fanns pengar skulle det inte 
vara svårt. Men det finns alltid 
hopp, om vi politiker tappar 
hoppet så är spelet över.

Ministerns sekreterare bad mig 
att skicka frågorna på förhand, 
vilket jag också gjorde. Till min 
förvåning har Risikko faktiskt 
satt sig ner och funderat på 
frågorna och bemödat sig att 
skriva ner några huvudpunkter 
på tre A4:or som hon överräck-
er till mig. 

– Jag har lärt mig av min man 
som är journalist att det lönar 

sig att vara noggrann om man 
vill blir förstådd på rätt sätt.

Vad anser du om Finlands 
handikappolitik?

– Den är i rätt så goda händer. 
Det är klart att det finns mycket 
att göra och mycket beror på 
hur det sköts i kommunerna, 
ibland räcker pengarna och 
ibland inte. Attityderna måste 
vi också jobba med trots att po-
litiken är i rätt så bra skick. Vi 
får mycket kritik då det gäller 
vårdgarantin, om den inte upp-
fylls så fungerar den ju inte. De 
handikappolitiska åtgärderna 
är på en central plats i reger-
ingsprogrammet. I det handi-
kappolitiska programmet dras 
de centrala åtgärderna upp för 
kommande år. Vi fortsätter att 
slå ihop handikappservicelagen 
och lagen om specialomsor-
ger för utvecklingsstörda. Det 
personliga assistentsystemet 
utvecklas stegvis. Min åsikt är 
att första steget borde vara att 
de som har livshotande pro-
blem borde få subjektiv rätt till 
assistent direkt. Kommun- och 
servicestrukturreformen är 
min grej, jag riktigt väntar på 
hurudana åtgärdsplaner inri-
kesministeriet kommer med. 
Det är ett kritiskt skede, social 
och hälsovården får inte skiljas 
åt, vi har jobbat i 20 år på att få 
ihop dem. 

Hur framskrider handi-
kapp-/specialomsorgs-
lagstiftningen?

– I Vanhanens regeringspro-
gram står inskrivet som mål att 
slå ihop handikappservicelagen 
och lagen om specialomsor-
ger för utvecklingsstörda. Det 
är ingen lätt uppgift men vi 

försöker. I nästa år måste vi få 
någonting till stånd, arbetet 
sker på social- och hälsovårds-
ministeriet. Det finns så många 
utredningar och vi som ny re-
gering måste ta hand om dem. 
På omsorgssidan har reger-
ingen redan börjat arbeta med 
totalreformen av socialskyddet.

Vad bekymrar dig mest 
inom Finlands omsorgs-
politik?

– Det här var den mest intres-
santa frågan! Vi måste trygga 
servicen enligt grundlagen. 
Enligt grundlagen skall alla 
få tillräcklig grundservice 
oberoende var de bor eller 
vilka inkomster de har, det här 
sker inte på grund av splitt-
rad kommunplan. Vi måste 
kunna ge kvalitetsservice på 
rätt tidpunkt då den behövs. 
Grundhälsoservicen fungerar 
inte. Ramlagen är mycket vid, 
alla blommor får blomma. Vi 
behöver ovillkorligen kommun- 
och servicestrukturreformen 
och den måste bli bra, det är 
katastrof om vi måste riva 
upp den igen om fem år. De 
sociala stödsystemens splitt-
ring, överlappning och fällor är 
stora bekymmer. Den åldrande 
befolkningen är en stor utma-
ning. Sedan bekymrar jag mig 
också över barnens illamående 
och det ökade behovet av barn-
skydd. 

Hur kan vi trygga tillgången 
på kompetent personal,  
speciellt inom socialvården?

Vi måste se till att branschen 
lockar folk. Med snuttjobben 
faller drivkraften för jobbet 
snabbt och med enbart ett 
kall för yrket betalar man 

inga räkningar. Det är brist på 
socialarbetare, de skall göra vad 
de är utbildade för, räkningar 
och sådant kan andra göra. Den 
utbildade personalens arbets-
uppgifter ska vara tillräckligt 
utmanande. Invandrarna är en 
kraftkälla och bör utbildas och 
integreras. 

Hur kan vi utveckla  
hemservicen för barn-
familjer exempelvis inom 
ramen för barnskyddet? 
För tillfället är så gott som 
all personal upptagen med 
äldrevården.

– Enligt sociallagen skall 
hemservice också ordnas för 
barnfamiljer. Detta är förstås 
en resursfråga men också 
en attitydfråga. Så fort kom-
munerna förstår att detta är 
en förebyggande åtgärd samt 
grundservice, och om den 
fungerar, så sparar vi många 
slantar på dyr specialservice så 
som barnskydd. Jag är en stor 
vän av förebyggande åtgärder. 
Barnfamiljernas hemservice är 
verkningsfull och en produktiv 
investering! Med hjälp av servi-
cesedeln i kommunerna kunde 
man utnyttja den privata sek-
torns hemservicetjänster och 
familjerna skulle ha möjlighet 
att välja lämplig tjänst av kom-
munens godkända servicepro-
ducenter.

Hur mycket samarbetar du 
med social- och hälsovårds-
minister Liisa Hyssälä?

Väldigt mycket. Vi är båda tem-
peramentsfulla människor som 
förstår varandra.
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Text och bild: Daniela Andersson

Handikappvänligt på 
årets Facesfestival
Etnofestivalen Faces, som 
ordnades för tionde gången 
på det spännande bruks-
området i Billnäs i Västra 
Nyland i år, var extremt 
handikappvänligt. För första 
gången i festivalens historia 
fanns en induktionsslinga 
installerad på den så kallade 
invascenen. 

 Rara skyltar som varnar för 
brant backe, en snigel med hjul, 
fäster min uppmärksamhet när 
jag vandrar runt på etnofestiva-
len Faces i Billnäs på lördagen.
 
– Det är en helt logisk utveckling 
för oss att inkludera även funk-

tionshindrade i festivalen när 
vi talar om mångkultur, säger 
Börje ”The Boss” Mattsson.

Mattsson, som är festivalens far, 
har redan länge diskuterat med 
andra än kulturellt olika grup-
per om att medverka på Faces.

– Här blir ingen diskriminerad 
utan alla mottas likvärdigt, säger 
Mattsson.
Rörelsehindrade har redan länge 
varit med och tittat på områ-
det och berättat var det behövs 
rullstolsramper eller annan 
hjälp. I år är en induktionsslinga 
installerad vid invascenen och 
programmet finns i punktskrift. 
Arbetet har lyckats.

– Jag är verkligt glad att det 
också bland publiken faktiskt 
syns handikappade, utvecklings-
störda och rullstolsburna. Att de 
hittat fram och vågat komma.
Tack vare att festivalområdet är 
utvidgat i år är det mycket lät-
tare att ta sig fram med rullstol. 
Vägen är avstängd och porten 
finns redan före bruksområdet. 
Även för oss som rör oss till fots 
är det mycket skönare att gå på 
ett enhetligt flatt festivalområde 
i stället för att gå upp och ner i 
backar och branter. 

Friikkisirkus

Dagstid på lördagen är det 
dags för barnens Faces. Vid 

Smallfaces-området är det 
smockat med barnvagnar och 
det är en lång kö vid huvud-
porten med både rullstolar 
och barnvagnar vid 14-tiden. 
Alla har nytta av ramperna. 
Det som lockat mig mest är 
Friikkisirkus, musikteater av ut-
vecklingsstörda artister. Direkt 
när jag kommer in på området 
kommer en kille och överräcker 
en hopknycklad papperslapp, 
Friikkisirkus står det på den.

– Men det är ju det här som jag 
kommit hit för, utbrister jag 
och killen ger mig en hel hög 
med fakta om föreställningen. 

Det är Lyhty ry:s musikverk-
stad för utvecklingsstörda 
som ligger bakom. Förstås 
upprörs jag en aning av nam-
net Friikkisirkus men förstår 
snart att det är både ironi, 
humor och politik bakom. 
Föreställningen är i tre akter 
och salen är smockfull när det 
kör i gång, alla som vill in ryms 
inte. Jag hoppas de kör föreställ-
ningen fler gånger under dagen 
eller helgen men jag glömmer 
att fråga saken av The Boss. 

– Aina tätä samaa minä en 
jaksa, skriker en röst flera 
gånger till kusligt och melanko-
liskt pianoklink som öppnings-
replik.

Jag förundras, skrattar och blir 
rörd till tårar under den fyrtio 
minuter långa föreställningen 
som videofilmas. Friikkisirkus 
berättar om ett gäng melanko-
liska freaks som genom århund-
raden har vandrat från by till by. 
Kväll efter kväll försöker dom sitt 
bästa trots att de vet att publiken 
inte gillar dem. Depression och 
otur är deras kraftkälla.

Presidenten

Musik varvas med film som 
visas på en skärm eller proji-
ceras på en vit tavla som en 
av artisterna håller i handen. 
En fantastisk filmsnutt är den 
där hela gänget långsamt går 
framåt mot kameran och alla 
har president Tarja Halonen-
ansikten påklistrade sina egna 
som en mask. Helt absurt roligt 
och publiken tjuter av skratt. 
Det låter förvirrande men det 
är en rörande föreställning. Jag 
är inte säker på att jag förstår 
allt men åtminstone det sociala 
och känslosamma budskapet 
går fram. Pjäsen är skriven och 
regisserad av skådespelare Lassi 

Alhorinne.

– Alla har samma drömmar. 
Jag är stolt över mina utveck-
lingsstörda artister, de är mina 
lärare förevigt.

Till slut kommer de utveck-
lingsstörda artisterna in ikläd-
da fjäderboan i glada färger 
runt halsarna och plakat med 
texten Kikka elää och en bild av 
henne. 

– Mina elever blev speciellt 
chockade över hennes död 
2005. Då förstod jag att det inte 
finns gränser mellan underhåll-
ning och finkultur. 

Förutom Kikkas låtar sjöngs 
också Tony Edelmanns och Kaj 

Chydenius-verk. 

Kettuki-konstutställning

Vädret är alltid ett problem för 
Faces-festivalen eftersom det 
mesta sker utomhus. Men folk 
trotsar regnskurarna åtmins-
tone på lördagen. Inne i Stora 

verkstaden finns Kettuki- cen-
trets utställning med temat 
Afrika gjorda av utvecklings-
störda konstnärer. Inga av 
konstnärerna är på plats utan 
representeras av projektchefen 
Esa Vienomo. 

– Idén att ha utställning här 
på Faces kom väl nog från vår 
ordförande Ahti Isomäki. 
Konstnärerna är från hela lan-
det men med extra tryck från 
Tavastehusregionen eftersom 
centret ligger där.

Kettuki är det riksomfattande 
centret för konst som fram-
ställts av utvecklingsstörda. 
Verksamheten har hållit på ett 
drygt år. På utställningen finns 
bland annat Kirsi Mikkonens 
verk. Hon valdes till årets 
utvecklingsstörda konstnär 
i fjol. Själv gillade jag skarpt 
Minna Ervastis avbild av afri-
kanska skulpturer och Kimmo 

Tolvanens och Eija-Liisa 

Helkmäkis ödlor. Det skulle 
ha varit trevligt att också se 
finlandssvenska handikappades 
verk och medverkan i Faces-
festivalen. Kanske vi kommer 
igen i nästa år. 

Minna Ervastis 
konstverk 
i olja, 
Afrikkalaisia 
veistoksia, är 
färgglatt och 
inspirierande. 

I år var det enkelt 
att röra sig med 
rullstol på Faces.

Friikkisirkus 
uppträdde i 
ett mörkt rum 
fullpackat med 
publik.
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Text & bild: Johanna Wikgren-Roelofs

Nöjda cyklister utanför Gullranda i Nådendal. Hunden Nova fick äran att åka följebil medan de andra deltagarna trampade tandem.

Bo-Erik Weegar 
och Henrik 
Hasselblatt 
pustar ut då den 
sista etappen är 
avklarad.

Med strålande solsken och 
höga sommartemperatu-
rer har Förbundet Finlands 
Svenska Synskadade r.f:s 
tandemläger förverkligats 

i Finlands vackraste skär-
gårdsmiljöer. I år har 18 per-
soner deltagit i cykellägret, 
9 piloter (ledsagare) och  
9 trampare (synskadade).

 Det är en glad men lite 
utmattad trupp med cyklis-
ter som jag träffar på parke-
ringsplatsen till presidentens 
sommarresidens Gullranda i 

Fakta
Förbundet Finlands Svenska 

Synskadade (FSS) är en orga-

nisation av svenskspråkiga 

synskadade i Finland. 

FSS har sju medlemsfören-

ingar med verksamhets-

centrum i Jakobstad, Vasa, 

Åbo, Mariehamn, Ekenäs, 

Helsingfors och Borgå. 

Förbundet har cirka 800 syn-

skadade personmedlemmar.  

I Finland finns det omkring  

80 000 synskadade personer 

varav i Svenskfinland ungefär 

5000. 

FSS uppgift är intressebe-

vakning och att producera 

tjänster som kompletterar 

samhällets serviceutbud. FSS 

arrangerar många olika kur-

ser, seminarier och läger. 

För mera information om  

FSS verksamhet, gå in på 

www.fss.fi eller ring till  

kansliet på telefonnummer  

09-6962 300.

Med öppna  
sinnen genom  

den åboländska  
och åländska  
skärgården

Nådendal en lördagseftermid-
dag i augusti. Det är tandem-
lägrets sista dag och några av 
hyrcyklarna har redan av-
hämtats. Efter rundturen på 

Gullranda är det endast lokal-
trafikturen till järnvägsstation-
en i Åbo som återstår – sedan är 
årets sommarläger förbi.

– Det bästa med att cykla i 
skärgården är lugnet. De enda 
bilarna som då och då dyker 
upp är då färjorna tagit i land, 
men annars är det rena idyl-
len. Det blev nästan lite av en 
chock att idag avverka vår sista 
etapp från Rimito till Nådendal 
längs väldigt livligt trafikerade 
vägar, berättar Bo-Erik Weegar, 
som tillsammans med Håkan 

Norrgård planerat tandem-
lägret under nästan ett års tid. 

– Håkan har varit mina ögon 
då vi med hjälp av internet 
planerat var vi skall cykla, vilka 
sevärdheter vi skall besöka och 
var vi skall övernatta, säger 
Weegar, som till vardags ar-
betar som massör och själv är 
synskadad. 

Aktivering

Målsättningen med förbundets 
läger är att aktivera sina med-
lemmar att komma ut, träffa 
andra människor och röra på sig. 

– Ibland gör vi skidresor eller 
fjällvandringar till de svenska 
eller finländska fjällen, ibland 
cykelutfärder eller andra mo-

tionsläger, fortsätter Weegar. 
Huvudsaken är att deltagarna 
har en viss grundkondition för 
att de skall orka hänga med. 
Men det brukar inte vara något 
problem. Många tränar flitigt i 
god tid inför våra resor. 

Årets tandemläger har gått av 
stapeln mellan den 6 och 11 
augusti och cykelfärden har 
gått från Gustavs till Brändö 
på Åland, sedan till Kumlinge, 
Föglö, Kökar, Korpo, Nagu, 
Rimito och slutligen till 
Nådendal. Ändå är det järn-
vägsstationen i Åbo som långt 
fått inleda och avsluta tan-
demlägret. Deltagarna i årets 
tandemläger representerar 
nämligen hela Svenskfinland 
och någon kommer från 
Tammerforsregionen. 

En njutning för sinnena

För den som inte är synskadad är 
det självklart att blicka ut över 
vackra vyer och kanske beundra 
storartade målningar i kyrkor 
under semesterresorna. Men för 
de synskadade är det främst de 
övriga sinnena som förmedlar de 
vackra upplevelserna. En synska-
dad kan höra, känna och dofta 
skärgården, kanske till och med 
starkare än en som suger i sig 
de mesta intrycken med ögonen 
och ibland glömmer bort att 

använda de andra sinnena.

– Men ledsagarens roll är för-
stås otroligt viktig under en så-
dan här resa, påminner Weegar. 
Det är ju ledsagaren som i ord 
beskriver allt det vi inte kan se.

Med hjälp av ledsagarens be-
skrivningar skapar de synskada-
de sedan sina egna inre bilder. 
En erfaren ledsagare som är 
med på årets tandemläger är 
Henrik Hasselblatt, som fung-
erat som ledsagare i förbundets 
regi i tolv år.

– Jag är barndomsvän till Bo-
Erik Weegar och blev tillfrågad 
om jag ville fungera som ledsa-
gare en gång då det rådde brist 
på ledsagare inför ett fjällvand-
ringsläger för många år sedan, 
berättar Hasselblatt. Det var så 
jag kom med i bilden.

– Vår cykelresa har varit otro-
ligt lyckad i år. Vädret har varit 
vackert och naturen i den åbo-
ländska och åländska skärgår-
den är alltid lika fascinerande, 
avslutar Hasselblatt, som själv 
brukar njuta av sommaren i 
den österbottniska skärgården. 

Efter en stund dyker guiden på 
Gullranda upp och det är dags för 
deltagarna att följa med på den 
här resans sista rundvandring. 
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Handikappryttare Matilda 
Friberg åkte i juni utan 
häst till Norge för att delta 
i den internationella dres-
syrtävlingen som samtidigt 
var ett tillfälle att kvalifi-
cera sig till Paralympiaden 
i Hong Kong i nästa år. På 
en norsk lånehäst vann hon 
alla priser som var möjliga 
och fick OS-platsen som bo-
nus. En fantastisk bedrift.

 Handikappryttaren med 
häst räknas inte som ekipage i 
OS-kvalificeringen, det är bara 
ryttaren som tas i beaktande 
därför kunde Matilda Friberg 
knipa OS-platsen på en låne-
häst. 

– Jag hade bestämt mig för att 
sälja min bästa häst Olympic 
eftersom jag visste att den ändå 
inte räcker till OS-nivå. När jag 
kom till Norge hade jag bara en 
kväll på mig att bekanta mig 
med lånehästen Daylight och 
det brukar vara allt för lite. 
Adertonåriga Daylight är egen-
tigen redan pensionerad men 

rutinen är det inget fel på. Han 
deltog i förra paralympiaden 
med en norsk ryttare. Matilda 
fick en särskilt bra ritt i det fria 
dressyrprogrammet, küren, 
och fick ta emot priset av nor-
ska prinsessan Märta Louise. 
Matilda, som är spastisk diple-
giker, kan inte använda benen 
som hjälper vid ridningen, istäl-
let rider hon med två spön som 
är accepterade hjälpmedel vid 
handkappridning. Därtill har 
hon en specialstoppad sadel. 
Det finns fyra olika kategorier 
av handikappdressyr där de 
med lindrigaste handikappet 
hör till grupp 4 och gravaste 1. 

Text: Daniela Andersson
Bild: Daniela Andersson 
och Matilda Fribergs arkiv.

Vem är Matilda 
Friberg?

Född: den 8 december  

1982 i Kyrkslätt.

Bor: På Västankvarn  

gård i Ingå.

Utbildning: Ergoterapeut  

från Arcada och ett utbytesår  

i Belgien.

Familj: Sambo, två hundar.

Hobby: Hundarna.

Senaste lästa bok: Jenny av 

Jonas Gardell.

Mål: Paralympiaden i dressyr  

i Hong Kong 2008.

Motto: Bättre sent än aldrig.

Matilda Friberg knep en 
fantastisk OS-plats på lånehäst

rida där. Min tränare Mikaela 

Soratie är där och så är min 
personliga fritidsassistent 
dottern i huset, Maja Wikner. 
Sedan så vill man ju gärna ha 
en uppvärmd manege om det 
finns, jag mår inte så bra av att 
rida ute i minusgrader.

Maja gör allt som Matilda inte 
klarar av, det vill säga hoppar 
hästarna och tar dem på ter-
rängturer. Hon sadlar och dem 
och assisterar vid tävlingarna. 

– Kyrkslätt kommun har det 
här med att ha fritidsassistent 
jätte bra ordnat. Visst är det en 
stor förmån.

För tillfället är Matilda i 
Tyskland och letar efter en ny 
häst och det är viktigt att hitta 
den så fort som möjligt att de 
hinner lära känna varandra 
till Hong Kong. Det är inte det 
enklaste.

– Det finns inte handikapp-
tränade hästar utan vi letar 
på öppna marknaden. Hästen 
måste förstås vara välskolad.

För liten gren

Handikappridning på topp-
nivå är en allt för liten gren 
i Finland och förresten på de 
flesta andra ställen också. Det 
är så gott som en omöjlighet 
att få sponsorer eftersom gre-
nen inte ger någon synlighet. 
Matilda har lyckats få några 
mindra sponsorer som betalar 
den specialstoppade sadeln, 
foder åt hästen och lite andra 
grejer. Det här är jätte fint och 
en stor hjälp. 

– Handikappridning på hobby-
nivå håller på att bli bättre men 
på toppnivå är det svårt. Vi är 
högst tjugo stycken så tävling-
arna. 

Man har försökt integrera 
handikappryttarna i bland de 
vanliga regionala och nationel-
la tävlingarna men det är svårt. 
Förr tävlade alla med lånehäs-
tar medan man i dag nästan 
alltid har egna. Förr var handi-
kappryttarna också undanstop-

pade i ett hörn medan man i 
dag också får tävla på stora ba-
nor med fin uppvärmningsplan 
så som det skall vara. En stor 
sak som ändå är bra i Finland 
är att vi är det enda landet i 
världen där handikappridning-
en lyder under det nationella 
ryttarförbundet. I alla andra 
länder räknas det helt skilt och 
inte in i några idrottsförbund.

Jobbar på Sensoteket 

Matilda jobbar på FDUV:s 
Sensoteket i Helsingfors tjugo 

timmar i veckan. Hon leder den 
multisensoriska verksamheten 
för vuxna och ungdomar med 
specialbehov. Tanken i under-
visningen är att stöda och öka 
kroppskännedomen. Man proces-
sar intryck och försöka ö erföra 
den kunskapen till vadagliga 
saker som att äta och klä på sig. 

– Det är ett intressant jobb, jag 
skulle gära ha fler timmar i 
veckan.

Till jobbet tar sig Matilda 
behändigt med sin automatväx-

lade specialbil med handreg-
lage och gasen och bromsen i 
en joystick. 

– Som i en traktor, inflikar 
Matilda med ett skratt.

Som kuriosa kan nämnas att 
Matilda för tillfället bor i mitt 
barndomshem där jag bodde 
från tre till tio års ålder. I det 
trygga röda huset med vita knu-
tar på Västankvarn gård i Ingå. 

Matilda och 
hästen Olympic 
van het Iwland 
som nu är såld.

Matilda hemma på gården i Västankvarn i Ingå.

Matilda hör till kategori 1.

Fritidsassistent

Matilda har ridit hela livet, 
hennes mamma är ridterapeut 
och har ett tre hästars stall i 
Kyrkslätt. I samma veva som 
Matilda studerade i Belgien red 
hon också i Holland i ett proffs-
stall. Matildas hästar står inte 
hemma hos mamma utan på 
Wikners även det i Kyrkslätt. 
Nu när Olympic är såld har hon 
för tillfället bara sin gamla pen-
sionerade ponny där. 

– Det är mer praktiskt att 
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Text och bild: Daniela Andersson

Stora framsteg på 
kommunikationslägret  
i Zachariasskolan

– Två av eleverna är nya 
här den här veckan medan 
Jakobstadslägret hade enbart 
nya elever men vi nådde ändå 
fina framsteg med eleverna. 
Målet är att åstadkomma så 
mycket kommunikation som 
möjligt. Vi har redan fått verk-
ligt bra resultat.

Tekniken är förstås PECS som 
Neil jobbat med i över fem-
ton år. Nu är han anställd för 
Pyramid Educationals som upp-
funnit bildkommunikationsme-
toden PECS (Picture exchange 
communication system). Han 
har främst jobbat med autis-
tiska barn och nått stora fram-
gångar tack vare PECS bland 
dessa barn. 

Mycket aktiviteter

PECS-lägerdeltagarna är indelat 
i två grupper på tre personer, 
morgongruppen och eftermid-
dagsgruppen. Morgongruppens 
barn är yngre och leker mycket, 
meningen är att eleverna skall 
fråga efter allt de vill och på 
så sätt locka dem att kommu-
nicera. De har också gått på 
promenad och åkt spårvagn, 
allt så att eleverna har chansen 
att kommentera nya saker.

– Vi gör en massa aktiviteter 
också med eftermiddagsgrup-
pen men på annat sätt. Vi 
kockar, leker café på rasten och 
gör kommenterande arbete.

Neil är speciellt stolt över en 
av sina klienter som gjort stora 
framsteg. Han visar lappen med 

skrivbordet och texten jobba åt 
henne och signalerar att det är 
dags att arbeta. 

– Jag vill ha rött hjärta, ”pec-
sar” och säger hon och det går 
som på räls och Neil berömmer 
direkt då hon gjort och sagt 
rätt.

Eleven jobbar för en belöning 
som hon själv valt, denna gång 
är det kex. Belöningssystemet 
har Neil utvecklat och det 
fungerar superbt bra. Det går 
ut på att man har en belönings-
tavla och när eleven exempelvis 
förtjänat fyra poäng som finns 
på en speciell tavla så får hon 
sin belöning. 

– Den här eleven brukade bara 
skrika högt förut. Under det 
här lägret har hon inte skrikit 
en enda gång, berättar Neil.

Nöjd över finländska  
systemet

Neil är speciellt glad över det 
finländska systemet som han 
tycker är mycket bättre än det 
brittiska.

– Jag vet att ni ser egna brister 
men ni har det mycket bättre 
än vi. Skolan och utrymmena 
är mycket fräschare och större 
här och så är personalen bättre 
utbildad.

Med på lägret har Neil sin 
kollega Ken och så är tre av 
skolans personal också på plats. 
Det här är speciellt bra så får 
de inspiration och den hjälp de 

vill ha. Tre lägerdagar får också 
föräldrarna vara med.

– En fin feedback var då en 
mamma konstaterade att hon 
för första gången på länge är ut-
tråkad eftersom dottern börjat 
”pecsa” med sina andra syskon 
istället för bara henne.

Neils mål är att få alla eleverna 
genom hela processen. Alla 
klarar det inte men de flesta 
gör det. Det största problemet 
är de låga förväntningarna. 
Många elever har enorma 
potential. ”Jag tror” är svårt för 
autistiska barn men visst har 
Neil fina upplevelser av även 
det. Vissa elever klarar bra av 
”Gissa vem”- spelet trots att det 
är en stor utmaning. På lägret 
räknas vissa poäng hur mycket 
eleven klarat av den sessionen 
och man siktar på 50 hemma 
och 50 i skolan.

– En elev kom upp till 160 på 
tre timmar, säger Neil stolt.

Dator bra men inte  
hela tiden

Att jobba med dator har öpp-
nat en hel ny värld för vissa 
elever. Det är bra så länge det är 
interaktiva spel och övningar. 
Enbart dator är förstås inte bra 
i längden.

– PECS är dynamik och kommu-
nikation med en person och att 
bara jobba med datorn är inte 
alltid interaktivt och man kan 
lätt bli bunden vid den. Men 
som komplement och arbets-

Finlands Svenska Autism- och 
Aspergerförening hade igen två lycka-
de lägerveckor med populära brittiska 
talterapeuten Neil Stevens som ledare 
i Zacharias Topeliusskolan i Helsingfors 
i början på augusti. Kommunikationen 
formligen blomstrade. 

 Tal- och språkterapeut Neil 

Stevens sitter och myser i köket 
under lunchpausen och avnju-
ter en fylld smörgås. Det här är 
femte gången han är i Finland 
och nu är han här nästan två 
månader. Sista veckan i juli höll 
han ett läger i Jakobstad och nu 
är Helsingfors i tur.

Cati och Rasmus tar 
en paus i PECSandet.

Jag vill ha – går lekande lätt för den här eleven.

Jobba. Motivationen för 
eleverna höjs då de arbetar 
för en viss belöning. 

Neil Stevens är stolt 
och glad över sina 
finländska elever.

redskap är den förstås suverän. 
Cati Liljas son Rasmus är för 
första gången på kommunika-
tionsläger. Han skuttar om-
kring och ser glad ut hela tiden 
och ibland sitter han i mammas 
famn. 

– Vi fick en plats som en an-
nan hade inhiberat, säger Cati 
som just kommit till klassen 
och inte ännu hunnit desto 

mer sätta sig in i vad eleverna 
sysslar med.

Hon har främst förväntningar 
på att de som jobbar med 
Rasmus skall få nya idéer men 
också till hemmet. 

– Jag vet i princip vad PECS är 
men vi har inte hemma nästan 
några bilder men det skall det 
bli en ändring på nu.
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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).
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.

I höst gläder SOS Aktuellt 
dig med ännu två nummer. 
Leveranstiden inom Finland 
är cirka två arbetsdagar.

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 

Christer Beijar är en gam-
mal räv inom den åländska 
politiken. Hans intresse för 
sociala frågor är enormt 
och han har fått mycket till 
stånd inom den här sektorn 
på Åland vare sig det gäl-
ler byggandet av bostäder 
för psykiskt funktionshin-
drade, genomförande av 
att få hörselslinga till de 
kommunala instanserna 
eller byggandet av en ny 
modern psykiatrisk klinik i 
anslutning till Ålands cen-
tralsjukhus.

 Listan blir lång men det 
här är saker som står Christer 

Beijar nära hjärtat. 

– Min senaste motion är att 
man bör se över stadens alla 
hus så hörselskadade klarar sig 
där på sina ärenden. Tekniken 
är ju ny i dag och man behöver 
inte installera hela hörselsling-
or utan klarar sig med mikro-
fon och sådant vid bordet.

På lagtingsplanet jobbar han 
också för en egen åländsk soci-
alpolitik och stöder tanken på 
en bostadsbidrags- och utkomst-
stödsreform.

– Vi har en helt annan närings-
struktur här, den skiljer sig av-
sevärt från fastlandet. 2004 låg 
13 procent av Ålands befolkning 
under fattigdomsgränsen. Vi 
behöver en egen socialpolitik.

Beijar har själv jobbat både på 
Grelsby, Ekåsen och Nickby psy-
kiatriska sjukhus. Han föreslog 
redan 1992 att det psykiatriska 
sjukhuset i Grelsby skulle flytta 
till Mariehamn, nu har försla-
get vunnit popularitet och 2010 
påbörjas byggandet av den mo-
derna enheten i samband med 
Mariehamns sjukhus.

– Som socialdemokrat är det 
naturligt att ha ett intresse 
för sådana saker, det är viktigt 
och berör människor som inte 
har samma styrka som andra 
medborgare.

Oro för socialarbetarna

Socialarbetarutbildningen är 
mitt inne i sin reform, det är 
yrkeshögskoleutbildade social-
arbetare och så politices magi-
strar som gäller.

– Vem skall sedan egentligen 
jobba med de behövande perso-
nerna på ett basplan? Knappast 
vill de högre utbildade göra 
det, akademiseringen leder till 
problem. Många som forskar vill 
inte sitta på ett socialkansli. Det 
är en utbildningspolitisk fråga.

Ju högre utbildad personal 
desto lättare är det att ge admi-
nistrativa uppgifter åt dem och 
det egentliga socialarbetarjob-
bet lämnas över, ja, till vem?

– Vi måste få folk intresse-
rade av jobbet det finns många 
duktiga och kompetenta högt 
utbildade men vill man ha dem 
kvar måste lönen höjas. Det är 
en knepig fråga. Många av de 
åländska socialarbetarna är 
utbildade i Sverige.

Också Christer Beijar oroar sig 
för socialsekreterarnas säkerhet 
som en svensk undersökning i 
dagarna granskat. 

– Visst har vi liknande problem 
i Finland. Fler och fler blir 
utsatta för hot och klimatet 
blir allt tuffare. Vi borde göra 
samma utredning här.

Det är en personalpolitisk fråga 
och rättsskyddet för både kli-
enter och personal bör ses över 
på samma sätt som den nya 
barnskyddslagen.

– Den nya barnskyddslagen är 
bra, vi kommer att behandla 
den på Åland också. Det är bra 
att flera socialarbetare skall 
jobba med barnskyddsfrågor 

Christer Beijar 
ställer upp 
igen för social-
demo kraterna 
i lagtings- och 
kommunal valet 
på Åland.

Text: Daniela Andersson
Bild: Christer Beijars arkiv

Vem är 
Christer 
Beijar?

Född: 22 juni 1953 på Åland.

Familj: Fru och två barn.

Utbildning: Socionom från 

Svenska social- och kommu-

nalhögskolan, har också stu-

derat vid Borgå Folkakademi.

Ledamot av Ålands lagting: 

1992-1995, 1999-2003, 2003-

2007.

Plock i andra engagemang 

och uppdrag: Har suttit i 

stadsfullmäktige i Mariehamn 

sedan 1991. Har varit enga-

gerad i sociala frågor, som 

socialarbetare som politiker, 

hela livet. Är sekreterare 

och kassör i Talentia-Åland 

(Socialarbetarföreningen), 

varit ordförande mellan åren 

1996-2002 i Finlands svenska 

psykosociala centralförbund. 

Ordförande i Ålands intres-

seförening för psykisk hälsa 

Reseda.

På fritiden: Joggar med 

femtioplussarna Canis Löpus 

och ägnar sig åt lite stug- och 

sjöliv med sin fyra meters 

aluminiumbåt ut till Kobba 

Klintar. Sommarsemestern fi-

ras på smultronstället i Replot, 

Kvarkens pärla, där han njuter 

och umgås med släkten och 

myggen.

Aktuell som: Kandidat i 

Ålands lagtings- och kommu-

nalval den 21 oktober.

Christer Beijar bekymrar sig 
över socialarbetarna Den 13 augusti anländer 

omkring 60 blinda och 
synsvaga förtroendevalda 
och anställda till Dansk 
Blindesamfunds kurscen-
ter, Fuglsangcentret i 
Fredericia, för att delta 
i Utvidgade Nordiska 
Konferensen.

 Konferensen arrangeras 
vartannat år som ett samarbete 
mellan synskadeorganisatio-
nerna i Finland, Sverige, Norge, 
Danmark och Island. I år står 
Dansk Blindesamfund värd för 
konferensen som äger rum från 
13 till 17 augusti. Temat är ”De 
nordiska synskadeorganisationer-
nas betydelse och påverkan i ett 
internationellt perspektiv – från idé 
till förverkligande”. 

Under konferensens fem dagar 
utarbetas strategier för hur de 
nordiska synskadeorganisa-
tionerna ska finna nya vägar 
att säkra sitt inflytande och 
sina möjligheter att påverka 

den internationella agendan i 
handikappärenden – såväl i ett 
nordiskt och europeiskt som i 
ett globalt perspektiv. I FN, EU 
och de nordiska länderna har 
mänskliga rättigheter och krav 
om lika möjligheter redan bli-
vit en del av den dagliga agen-
dan. Blinda och synskadade 
ska ha samma inflytande och 
samma möjligheter som seende 
medborgare i hela världen. 

Konferensen gästas av flera 
inspirerande talare med expert-
kunskap:
– Lord Colin Low, ordförande för 

Europeiska Blindunionen (EBU), 
talar om synskadearbetet i EU

Noterat

Nordens synskadade samlas i Danmark

För första gången har 
Arbetsmiljöverket i Sverige 
undersökt arbetsvillkoren 
för landets socialsekretera-
re. Inspektionerna slår fast 
bilden av att det finns stora 
brister i säkerheten. Oron 
bland socialsekreterarna 
märker deras liv. 

 Så många som varannan 
eller var tredje socialsekre-
terare har utsatts för våld 
eller hot i tjänsten, enligt 
Arbetsmiljöverkets 400 inspek-
tioner i 97 av de svenska kom-
munerna. 

– Det har varit hot om våld, men 
även hot om att döda. De till-
fällen då jag har blivit rädd på 
riktigt tar jag ofta med mig det 
hem, tänker på det hemma och 
kanske tittar ut genom fönstret 
för att se om någon står där, 
säger en socialsekreterare till 
Rapport på Sveriges Television.

Noterat

Svenska social-
sekreterare otrygga

Arbetsmiljöverket kräver nu att 
rutiner och beredskap skärps 
på landets socialkontor. Verket 
har ställt närmare 1400 krav på 
förbättringar av arbetsmiljön, 
av dessa rör omkring hälften 
hot- och våldssituationer. Bland 
annat ställs krav på skärpta 
rutiner vid resor och hembe-
sök. Arbetsmiljöverket manar 
också socialkontoren att se över 
utrustningen i socialsekrete-
rarnas arbetsrum och undvika 
tunga föremål som kan kastas.

– Jag kan tycka ibland att det är 
helt sjukt att man ska behöva 
bli utsatt för sådant här på sin 
arbetsplats. Det är inte klokt 
egentligen. Det är svårt att se 
hur man ska få bort det helt och 
hållet för vi möter ändå männis-
kor i väldigt svåra lägen i livet 
då det är mycket känslor i svall-
ning, säger socialsekretaren.

Förenings-
festivalen
Den tredje 
Föreningsfestivalen, 
Förening 2007, går av 
stapeln 7-9 september i 
Helsingfors. Förbundet 
Finlands svenska syns-
skadade är en av över 750 
intresserade som deltar 
med roligt program. FSS 
arrangerar nämligen Pimé 
Café.

 På lördagen den 8 
september ordnas olika 
föreningsaktiviteter på 
Kampens Narinken-torg 
och i närheten. FSS ord-
nar Pimé Café på Luckans 
Veranda, Simonsgatan 8, 
kl. 12-15. Kom och drick en 
kopp kaffe i ett helt mörk-
lagt utrymme – garanterat 
en intressant upplevelse!

– Kicki Nordström, första 
vice president för Världens 
Blindunion (WBU), talar om 
synskadearbetet i ett globalt 
perspektiv

– Vibeke Sperling, journalist 
på tidskriften Politiken, talar 
om det glömda och okända 
Europa

– Holger Kallehauge, före detta 
landsdomare, talar om ny 
lagstiftning

Konferensen är också annat 
än bara hårt arbete. På onsdag 
företas en aftonseglats på Lilla 
bält. 

och i speciella barnskyddsteam 
och inte ensamma som det är, 
helt galet, nu. det här stärker 
också socialarbetarnas roll.
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Vill du annonsera  
i SOS Aktuellt?

September

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

5.9. Möjligheternas dag.  
Sens-it projektets avslutning. 
Upplevelsedag med föreläsningar 
och workshopar. Tid: kl. 10–18. 
Plats: Tropiclandia, Vasa 
Mera info: Stina Mellberg (06) 319 
56 53 eller www.fduv.fi/verksamhet

12 och 19.9. Familjevåld angår 
oss alla. Hotel Polaris, Pedersöre. 
Arrangör FSSF i samarbete med 
SSC. Preliminärt program på FSSF:s 
hemsida www.fssf.fi/arkiv.

14-16.9 Svenska hörselförbun-
dets kongress i Karleby.

14-16.9. 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.

14-16.9. Kurs i kroppsspråk och 
kommunikation. Kursen riktar sig 
i första hand till barndomsblinda 
personer eller personer som förlo-
rat synen i späd ålder. Anmälan till 
Monica Andersson tfn 040-5113345 
senast den 26.6. Kurspris 30 euro 
per person. Kursplats: Onnela, 
Tusby.

18.9. Visuell perception. 
Föreläsare: specialklasslärare Anne 
Ström. Tid: kl. 13.00-16.15. Plats: 
Helsingfors, Folkhälsans Seniorhus. 
Målgrupp: terapeuter, föräldrar, lä-
rare, skolhälsovårdare och omsorgs-
personal. Arrangör: Lärum/SPERES 
Mera info och anmälning: Heidi 
Lindqvist 040 500 19 08 eller  
www.speres.fi 

19.9. Stödpersonsträff kl 
16.30-18, Eriksgatan 8, Hfors. 
Föreläsning: Hur tacklar jag som 
stödperson utmanande och våld-
samma situationer? Föreläsare: 
pedagog Carola Gröndahl och pe-
dagog Susanna Gröndahl, Kårkulla 
samkommun. (Anmäl senast 12.9. 
till sonja.karnell@kolumbus.fi. 
Föreläsningsplatsen meddelas senare 
om tillfället lockar ett stort antal 
åhörare.

27–28.9. Föreläsningar om 
Snoezelen i Vasa. Professor Paul 
Pagliano, Australien, föreläser 27.9 
och Gunnar Thuve, Norge, berättar 
28.9 hur Porsgrunn kommun byggt 
upp Snoezelen-verksamheten. Mera 
info: Stina Mellberg (06) 319 56 53

28-30.9. Karaseminarium 
Nu är det männens tur! FSS ar-
rangerar seminarium för män med 
hälsotema på Norrvalla Folkhälsan 
i Vörå. På programmet finns in-
tressanta föreläsningar, roliga och 
praktiska aktiviteter med hälso- och 
konditionstema. Mera information 
på FSS hemsida, www.fss.fi. 

Oktober

3.10 Familjen i centrum-semina-
rium. Projektet MinFamilj ordnar 
ett seminarium i Mauno Kovisto 
Centrum i Åbo med temat Familjen 
i centrum – respekt och tolerans. 
Handikappfrågor och generationsö-
verskridande är speciella teman. 
Anmälningar till annika.jansson@
folkhalsan.fi, senast 28.9.

5-7.10 Fortsätt Må  
Bra-seminarium 
Seminarium på Iiris för FSS-kvinnor 
i samarbete med Folkhälsan 
och Svenska Studiecentralen. 
Deltagarantalet begränsat till 25. 
Anmälning till FSS kansli,  
tfn 09-6962 300, senast 7.9.

8-13.10 och 5-9.11 Tvådelad 
grundkurs för synskadade. 
Målgruppen är nysynskadade 
eller personer vars syn märkbart 
försämrats eller personer som 
länge varit synskadade men inte 
tidigare deltagit i en grundkurs 
för synskadade. Kursplats: Iiris, 
Helsingfors. Intresserade kan ansöka 
om understöd via närmaste FPA-byrå 
eller kontakta rehabiliteringshand-
ledarna på FSS. FPA-kursnummer: 
14103. Närmare info www.fss.fi 
eller Barbro Dahlberg-Berghäll,  
09-6962 3019.

9-20.10. DUV på Luckan i 
Helsingfors. FDUV presenterar sig 
på Luckan med material och utställ-
ning m.m. 9.10 har DuvTeaterns 
fotoutställning vernissage och FDUV 
och DUV i Mellersta Nyland presen-
terar sin verksamhet på Rådtorget 
under eftermiddagen/kvällen. Mera 
info: www.luckan.fi/radtorget

11-12.10. FSSF:s och FSPC:s 
kongress, Psykisk hälsa för oss 
alla – utmaningar och framtids-
visioner, och höstmöten i Hotel 
Kaarle i Karleby i samarbete med 
Karleby stad och SSC. Medverkande 
bl.a. Claes Andersson och Kristian 
Wahlbeck. Preliminärt program på 
www.fssf.fi/arkiv, slutligt program 
publiceras i augusti.

12-14.10. (och 8-10.2.2008)  
Tvådelad familjekurs för barn 
med utvecklingsstörning/funk-
tionshinder 0-8 år. Kursen är en 
FPA kurs och ordnas av  FDUV. 
Ansökningsblanketter fås via den 
lokala FPA byrån eller FDUV. Mera 
information på http://www.fduv.fi/
verksamhet/kurser eller ring Marita 
Mäenpää 09- 40 70 70.

15.10. Vita käppens dag

18.10. Stödpersonsträff  
kl 16.30-18. Eriksgatan 8, Hfors.

26-28.10. Familjeveckoslutsläger. 
Kursplats: Norrvalla Rehab Center 
i Vörå. Målgrupp: familjer där en 
vuxen drabbats av psykisk ohälsa. 
Ansökan senast 05.10.07, begränsat 
antal platser. Arrangör: Finlands 
svenska psykosociala centralför-
bund rf. med stöd av RAY. Kursen 
är avgiftsfri. För mera info kontakta 
rehab.sekr. 06-7232517.

November 

2.11-9.11. Rehabiliteringskurs 
i södern, Tunisien Sousse. 
Målgrupp: personer med psy-
kisk ohälsa. Ansökan senast 20.8. 
Arrangör Finlands svenska psykoso-
ciala centralförbund rf. med stöd av 
RAY. För mera info kontakta rehab.
sekr. 06-7232517.

8.11 kursdag om den nya barn-
skyddslagen i Pedersöre med jur.
dr Eva Gottberg. Närmare program 
i mitten på september på FSSF:s 
hemsida www.fssf.fi/arkiv.

11-18.11. Blindveckan.

22.11. Stödpersonsträff  
kl 16.30-18. Eriksgatan 8, Hfors.

23-25.11. 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.

29-30.11 SESAM-konferens om 
multisensorisk verksamhet. 
Internationella utbildningsdagar i 
Helsingfors med föreläsningar och 
workshopar. Arrangör: Sensoteket 
Sesam. Mera info: Matilda Friberg, 
0400 98 18 68 eller www.fduv.fi/
sesam.

29-30.11. Depressionskurs. 
Kursplats: Kaisan koti, Norra Esbo. 
Målgrupp: vuxna med erfarenhet 
av depression. Ansökan senast 
02.11.07, begränsat antal platser. 
Arrangör: Finlands svenska psy-
kosociala centralförbund rf. med 
stöd av RAY. Kursen är avgiftsfri. 
För mera info kontakta rehab.sekr. 
06-7232517.

December

13.12. Stödpersonsträff  
kl 16.30-18 Eriksgatan 8, Hfors.

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

Vill du lägga in material på 
händelsekalendern? Kontakta 
Daniela Andersson, daniela.
andersson@kolumbus.fi, GSM 
044-5554388 . Deadline för ma-
terial till nr 6/2007 är den 24 

september. Tidningen utkom-
mer vecka 40.

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.

16 5/2007 Händelser


