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SOS Aktuellt utkommer 6 gånger år 2012.

Nr 2 utkommer vecka 13. 
Deadline för material den 20 mars. 
Nr 3 utkommer vecka 20. 
Deadline för material den 8 maj. 
Nr 4 utkommer vecka 34. 
Deadline för material den 14 augusti. 
Nr 5 utkommer vecka 41. 
Deadline för material den 2 oktober. 
Nr 6 utkommer vecka 49. 
Deadline för material den 27 november.

Fortlöpande årsprenumeration för pappers-
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euro i hanteringsavgift. Utrikesporto: 5 eur 
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format för synskadade (rtf-format, tidningen 
kommer i e-posten) kostar endast 7 euro/år.
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Tillsammans är vi starka
Att stöda kultur är inte 
detsamma som att stöda 
socialpolitik. Medan kultur 
har att göra med hur vi 
lever så har socialpolitik 
att göra med hur vi mår. I 
vår kultur, alltså i vårt sätt 
att leva, har välfärden hela 
tiden blivit allt viktigare. 
I socialpolitiken (i fråga 
om hur vi mår) spelar åter 
våra möjligheter att för-
verkliga oss själva en allt 
större roll. 

Mänskliga rättigheter 
utgår från en uni-
versell princip. Det 

vi kräver för oss själva måste 
vi även vara beredda att unna 
andra. Här skiljer vi oss från 
nyttoprincipen i näringslivet, 
där rättvisandetänkandet ba-
serar sig på en maximering av 
fördelar för några få. En förut-
sättning för marknadskrafterna 
är att allt nyttigt arbete har ett 
mervärde. Mervärdet är åter 
en vinst, vinsten är konkur-
rens, och konkurrens billigare 
produkter.

Inom tredje sektorn har 
man också börjat förknippa 
service och tjänster med ”pro-
dukter”. I stället för att utgå 
från mänskliga rättigheter för 
alla så tar man då i stället fasta 
på en nyttoprincip som gynnar 
en utvald grupp på bekostnad 
av alla andra. Tyvärr har nyt-
totänkandet alltmera börjat 

sprida sig till områden där den 
inte hör hemma. Inte minst 
till medborgarsamhället där 
organisationerna har börjat an-
vända ”mänskliga rättigheter” 
som slagträn i kampen för att 
tilltvinga sina egna protegéer 
fördelar på andras bekostnad. 

Världen är inte rättvis. Vi är 
inte rättvisa. Man behöver bara 
lyssna till en funktionshindrad i 
Afrika eller en nödställd i bröd-
kön för att inse det lönlösa i att 
försöka moralisera över andra. 
Vi är alla skyldiga. Som idealist 
är man kanske bara litet mera 
medveten om sin skuld. Och 
om man då är naiv och tar upp 
principen för mänskliga rät-
tigheter när man leker tillsam-
mans med ”de stora pojkarna”, 
ja, då stämplas man direkt som 
mjukis och oförmögen att förstå 
sig på pengar. När jag tänker på 
principen för en samarbetsor-
ganisation kring funktionshin-
der i Svenskfinland så vågar 
jag trots allt detta påstå, att en 
centralorganisation baserad på 
mänskliga rättigheter öppen för 
alla är både ekonomisk starkare 
och på lång sikt livskraftigare än 
en samarbetsorganisation som 
bygger på nyttan för en utvald 
grupp. Det är inte bara för att 
”konkurrensen tär på kapitalet”. 
Eller för att uteslutning leder till 
trångsyn, inskränkthet och stag-
nering.  Nej, den är överlägsen 
princip på grund av alla dörrar 
som gemenskapen öppnar. 

Vi funktionshindrade har så 
mycket att ge, och just därför så 
mycket att vinna på öppenhet. Vi 
förstår oss på juridisk rådgivning, 
stödpersonsverksamhet, kam-
ratstöd, stött beslutsfattande, 
personlig budgetering, personlig 
assistans, stött boende, arbets-
konsultation och ”coaching” och 
förstås på hur man  arrangerar 
de (para) Olympiska Spelen! 
Allt som behövs för att utarbeta 
all denna råvara till fungerande 
verksamheter för andra utsatta 
grupper i Svenskfinland är lite 
innovativt mallande med dito 
produktutveckling. Och för att 
ta sig an den uppgiften har vi ju 
redan alla våra kompetenscen-
ter, akademier, yrkeshögskolor 
och alla möjliga andra institut. 
Det jag skulle önska i gengäld 
för vad vi har att erbjuda är en 
modell för hur man sätter sprätt 
på förslappad svensk funktions-
hindrad ungdom. Vi gamla ak-
tiva i organisationerna håller 
nämligen snabbt på att dö ut. Allt 
medan ungdomen bara ligger 
hemma på sofflocket och spelar 
Angry Bird. Samma sak ansåg 
redan Sokrates om ungdomen i 
Aten. Fast han levde ju närmare 
500 år före Kristus förstås.

Ulf Gustafsson
Verksamhetsledare

Finlands Svenska 
Handikappförbund

Till vår allas glädje figu-
rerar SOS Aktuellt i våra 
liv ännu ett år! Vi tackar 
vördnadsfullt RAY för 
finansieringen och ska 
förvalta förtroendet väl. 
Så nu återstår frågan: 
hur ska år 2012 se ut? 
Nu, mer än någonsin, 
önskar vi läsarrespons. 
Vad vill ni läsa om i SOS 
Aktuellt i år? Hör av er!

På den journalistiska 
agendan står givet-
vis att få ett ord med 

Finlands nya president Sauli 
Niinistö. Samlingspartisten 

och finansmannen Niinistö, 
som den 1 mars tillträder 
som republikens tolfte presi-
dent, gjorde slut på den tret-
tio år långa socialdemokra-
tiska eran på Talludden. Har 
detta någon betydelse för vår 
sektor? Givetvis är den utri-
kespolitiska arenan nummer 
ett för Finlands president 
men vi hoppas också att han 
hakar på som budbärare för 
mänskliga rättigheter så som 
president Tarja Halonen 
gjort. Som vi alla vet så upp-
rätthöll Halonen en stadig 
kontakt till Riksdagen män-
niskorättsgrupp samt att hon 

aktiv deltagit i evenemang 
arrangerade av vår sektor. 

På organisationssidan 
blir det ett tufft år med 
många frågetecken. Året 
både på redaktionen och hos 
ansvariga utgivaren kommer 
speciellt att präglas av sam-
arbete. Vi på SOS Aktuellt 
är glada och tacksamma 
för det fina samarbete vi 
har med våra kollegor på 
 vänföreningarna och SAMS 
medlemsorganisationer. 
Utbyte av information löper 
fint men vi hoppas förstås på 
en ännu tätare samverkan ef-
tersom det gagnar alla. 

På personalfronten inom 
organisationerna har det 
skett stora förändringar. 
Förutom tjänsteledigheter 
bland kollegerna på de olika 
kommunikationsavdelning-
arna så har Juridiskt ombud 
blivit av med båda sina juris-
ter. SOS Aktuellt vill passa på 
att gratulera juridiska ombu-
det Ulrika Krook som i janu-
ari blev mamma till en liten 
pojke. Och så önskar vi lycka 
till åt juridiska ombudet 
Johanna Lindholm på nya 
utmaningar på Folktinget. 
Samtidigt välkomnar vi poli-
tices magister Werner Orre 

till ”huset”. Werner vikarie-
rar Ulrika då hon är på mo-
derskapsledighet. Eftersom 
jag studerat med Werner på 
Åbo Akademi så kan jag in-
tyga att ni är i trygga händer! 
Jag utlovar också en person-
intervju med Werner senare 
i vår då han blivit varm i 
kläderna.

Ha en fin fortsättning på 
vintern!

Daniela Andersson
Redaktionschef

Välkomna till ett nytt år med SOS Aktuellt!

När jag tänker på principen 
för en samarbets organisation 
kring funktionshinder i 
Svenskfinland så vågar jag 
trots allt detta påstå, att 
en centralorganisation ba
serad på mänskliga rättig
heter öppen för alla är både 
ekonomisk starkare och på 
lång sikt livskraftigare än 
en samarbets organisation 
som bygger på nyttan för en 
utvald grupp. 

"

"
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Text & bild: Thomas Rosenberg

Juristens  
kolumn

Nyheter

Det sker både stora och 
små förändringar inom och 
runtom den finlandssvenska 
handikappsektorn just nu. 

Små förändringar sker för verk-
samheten Juridiskt ombud. Från 
och med årsskiftet administre-
ras verksamheten av SAMS 
– Samarbetsförbundet kring 
funktionshinder. De juridiska 
ombuden fortsätter dock att ar-
beta för alla svenskspråkiga och 
tvåspråkiga personer med funk-
tionsnedsättning, oberoende av 
diagnos, precis som under tiden 
verksamheten administrerades 
av FDUV och precis som under 
tiden projektet Juridiskt ombud 
administrerades av Finlands 
Svenska Handikappförbund. 

De stora förändringarna hål-
ler på att ske i skrivandets stund. 
Utredningen över kommunför-
valtningens struktur ska inom 
kort offentliggöras. När ni läser 
detta vet vi hur förslaget till ny 
kommunkarta ser ut. Innehållet 
av utredningen är väsentligt för 
handikappsektorn med tanke på 
utformningen av strukturerna 
för social- och hälsovården och 
med tanke på hur tillgången 
till svensk service ska säkras. 
Arbetet fortsätter och reformen 
av social- och hälsovårdsstruk-
turerna utreds vidare.  

I väntan på att de stora refor-
merna genomförs kan vi under-
hålla oss med mindre, men ack 
så viktiga, förnyelser av lagstift-
ningen. Förutom beredningen 
av en ny socialvårdslag och 
förändringen av socialvårdens 
speciallagar, är beredningen av 
lagstiftningen kring klienternas 
självbestämmanderätt mycket 
aktuell. 

Den nu gällande lagstift-
ningen om social- och hälso-
vårdens användning av åtgärder 
som begränsar klientens själv-
bestämmanderätt är bristfällig. 
Det finns bestämmelser om 
tvångsåtgärder i flera lagar, men 
bestämmelserna varierar mycket 
och är inte alltid tillräckligt de-
taljerade med tanke på grund-
lagens och människorättskon-
ventioners krav. Att begränsa en 
persons självbestämmanderätt 
och ta till tvingande åtgärder 
är en kränkning av grundläg-
gande och mänskliga rättigheter. 
Ibland är dock dylika åtgärder 

nödvändiga. Därför krävs att 
lagstiftningen uppfyller vissa 
krav på när nödvändiga begrän-
sande åtgärder får vidtas, fastän 
de kränker grundläggande och 
mänskliga rättigheter. 

En arbetsgrupp inom  social- 
och hälsovårdsministeriets 
håller på att utarbeta nya be-
stämmelser om de begränsande 
 åtgärderna. Tvångsåtgärder 
som används för personer med 
utvecklingsstörning och demens 
ska ses över. Också tvångsåt-
gärder inom vården av gravida 
kvinnor med missbruksproblem 
samt åtgärder inom den soma-
tiska och psykiatriska vården ses 
över.

Inom social- och hälsovården 
för personer med funktionsned-
sättning är tanken ungefär den 
att klientens självbestämman-
derätt kan begränsas, om han 
 eller hon på grund av funktions-
nedsättning eller sjukdom inte 
förstår följderna av sina hand-
lingar och han eller hon utgör ett 
allvarligt hot mot sin egen eller 
andras hälsa eller säkerhet. 

Social- och hälsovårdsminis-
teriet håller fortfarande på att 
bereda utkastet till lagstiftning 
och kommer att ordna hörande-
tillfällen under våren, kring det 
innehåll arbetsgruppen hunnit 
arbeta fram.

Dessa ovan nämnda lagstift-
nings- och strukturreformer 
binds samman av det nya Kaste-
programmet (Det nationella ut-
vecklingsprogrammet för social- 
och hälsovården 2012–2015) 
som statsrådet nyligen fastställt. 
Syftet med programmet är att 
minska ojämlikheten och att 
ordna social- och hälsovårdens 
strukturer och tjänster på ett 
klientorienterat och ekonomiskt 
hållbart sätt. 

Jämlikhet, klientorientering 
och ekonomisk hållbarhet. Jag 
tror de är nyckelord i alla de 
pågående reformerna. Hoppas 
nyckelorden också syns i resul-
tatet – det är iallafall det vi ska 
jobba för. 

Johanna Lindholm 
Före detta juridiskt ombud i 
Svenskfinland

Johanna Lindholm går vidare i 
karriären och hittas hädanefter 
på Folktinget. 

Förändringarnastid är nu

Följetongen kring SAMS 
och Handikappförbundet 
fortsätter. I senaste SOS 
Aktuellt redogjordes för det 
dödläge som uppstått efter 
att SAMS återigen nobbat 
Handikappförbundet. Och 
i månadsskiftet januari-
februari slogs konflikten upp 
stort i Hbl, vilket föranledde 
ett bittert replikskifte i 
tidningens spalter. 

hälften av alla svenskspråkiga 
funktionshindrade. 

Vad handlar det egentligen 
om, Gustav Skuthälla? Du är 
SAMS ordförande och har där-
med nycklarna i din hand. 

– Det är förbundspaketet 
som ”ställer till det”. En del 
av handikappförbundets med-
lemsföreningar är finskdomine-
rade. Förbundspaketets medel, 

250 000 euro per år, skall 
gå till det svenskspråkiga 
sociala fältet. Det är inget 
SAMS har hittat på. Det 
är donatorernas vilja som 
skall följas. Deras vilja är 
Kulturfondens och vår lag.

Men det kan ju inte 
vara så att de fyra orga-
nisationer som nu bildar 
SAMS med språket som 
argument skall lämna alla 
små handikappgrupper 
och föreningar utanför? 

– De fyra förbunden 
som fått SAMS på benen 
och fördelningen av för-
bundspaketet är två helt 
skilda saker. Fördelningen 
av bidragen bereds av en 
sakkunniggrupp vars 
medlemmar inga kopp-
lingar har till någon av 

SAMS medlemsorganisationer. 
SAMS styrelse fastställer vis-
serligen förslaget. Vid den för-
sta fördelningen, våren 2011, 
ändrades sakkunniggruppens 
förslag inte med en endaste cent. 
En betydande del, faktiskt mer-
parten av förbundspaketet, går 
till verksamheter som pågår från 
år till år inom hela det svensk-
språkiga sociala fältet. 

I Hbl-reportaget antyds 
att det funnits oegentligheter i 
Handikappförbundets sätt att 
sköta organisationen och fi-
nanserna. Finns det alls fog för 
detta? 

– Nej. Mig har berättats att 
RAY som villkor för fortsatt 
finansiering krävde att det juri-
diska ombudet skulle få ny hu-
vudman. Handikappförbundets 
administration ansågs vara för 

”tunn”, ”svag” och ”lös i köttet”, 
eller hur jag ska uttrycka mig. 
Alltså inga oegentligheter på 
något sätt.

Handlar det alltså delvis om 
personkemi? Dvs att det skurit 
sig mellan de centrala aktörerna. 
Sådant är inte ovanligt – men 
det måste rimligtvis gå att sköta 
utan att Handikappförbundet 
och dess medlemmar lämnas 
utanför? 

–Jo. 
Men Handikappför bundets 

nuvarande organisation kan 
väl inte vara något oöverstig-
ligt hinder? Orsaken är ju att 

Sams om allting utom språket?

många av dess medlemmar är 
alltför fåtaliga för att bilda egna 
organisationer – men att de 
likafullt har ett stort behov av 
svensk service och svenska nät-
verk. Det är ju för det ändamålet 
såväl Handikappförbundet som 
SAMS finns till, eller hur? 

– Jag hänvisar till det jag 
redan sade om donatorernas 
vilja. SAMS har dessutom fått 
RAY- medel för ett treårigt pro-
jekt som siktar till att skapa ett 
nätverk av alla de svensksprå-
kiga grupper, både informella 
och formella, som finns inom 
finskspråkiga och tvåspråkiga 
handikappförbund. För närva-
rande rekryterar vi projektper-
sonal och avser att komma igång 
hösten 2012 med uppsökande 
verksamhet, seminarier etc. 
Inledande kontakter har redan 
tagits med några tvåspråkiga 
förbund.

Hur ser man då på situatio-
nen inom Handikappförbundet? 
Jag ställer samma frågor också 
till deras ordförande Anna 
Caldén. 

– Det stämmer att SAMS 
grundades som en samarbets-
organisation för det finlands-
svenska handikappfältet och 
att det från början var tänkt att 
det skulle finnas bara en central-
organisation. Som jag uppfattat 
det klämmer skon nu kring att 
det bland våra medlemmar finns 
föreningar som hör till finska 

och tvåspråkiga förbund. Vi ser det som vår 
skyldighet att skapa fungerande nätverk på 
svenska också för de handikappade som inte är 
tillräckligt många för att bilda ett eget svenskt 
förbund. Det finns personer med både grava 
och sällsynta funktionsnedsättningar i Finland 
vars modersmål är svenska och som inte har 
tillgång till exempelvis kamratstöd på svenska. 
De faller därmed utanför och löper risk att iso-
leras. Där har vi finlandssvenska organisationer 
en viktig roll.  

Enligt henne är man från handikappförbun-
dets sida beredd att försöka lösa situationen 
och man önskar mer än gärna samarbeta med 
SAMS. 

– Vi kommer i början av mars att ha ett ge-
mensamt diskussionstillfälle med SAMS där vi 
kommer att fundera på vad vi har för möjlig-
heter i stället för att grunna över det som varit. 

Angående anklagelserna om oegentlighe-
ter i Handikappförbundets verksamhet säger 
Caldén att det är beklämmande att en av orsa-
kerna till den såkallade medlemsflykten från 
handikappförbundet enligt Hbl skulle vara 
missnöje med ledningen. 

– Det bör poängteras att orsaken till att 
några organisationer började träda ur handi-
kappförbundet från början var att det i framti-
den bara skulle finnas en centralorganisation. 
Det är riktigt att den som inte är insatt i vår 
verksamhet lätt kan få uppfattningen att det 
skulle ha förekommit ekonomiska eller andra 
oegentligheter. Det är skäl att klargöra att 
Handikappförbundet har rena papper från 
såväl revisorer som Penningautomatföreningen 
beträffande bokslut. 

Vad gäller personkemierna konstaterar 
Caldén att sådant inte får vara något hinder 
för det gemensamma arbetet. 

– Jag tror att jag och Gustav som ganska nya 
ordföranden har ett ansvar att hjälpa och stöda 
våra organisationer att gå vidare och lägga det 
som varit bakom oss. Nu är det dags att vända 
blad, se framåt och lägga fokus på det som från 
början legat till grund för vårt arbete, nämligen 
strävan att på ett trovärdigt och respektfullt 
sätt tillvarata de funktionshindrades intressen 
i Svenskfinland. 

Försoning i sikte?
Situationen är alltså ganska låst, men 

det finns hoppfulla tecken. Som Skuthälla 
konstaterar försöker man inom SAMS hitta 
en formel för hur man kan stöda också 
Handikappförbundets medlemmar. Och i ett 
reportage i Vbl 3.2. medger Nils Torvalds, 
styrelsemedlem i SAMS och en av huvudar-
kitekterna bakom det nya förbundet, att man 
då man skrev stadgarna ”inte riktigt förstod 
hur mångfacetterat det finlandssvenska han-
dikappfältet är”. 

Ett av förslagen man jobbar med är en stad-
geändring som skulle ge Handikappförbundet 
möjlighet att träda in som s.k. associerad med-
lem. Men det tillfredsställer inte ännu Anna 
Caldén: 

– Associerade medlemmar får information 
om vad som sker, men de har i praktiken inget 
att säga till om.

Det återstår med andra ord ännu frågeteck-
en att räta ut. Måtte förnuftet segra. 

Gustav Skuthälla är 
styrelseordförande i SAMS.

Anna Caldén håller i ordförandeklubban i Finlands Svenska Handikappförbund.

För utomstående är det 
svårt att förstå det 
hela. SAMS grundades 

som en samarbetsorganisa-
tion för det finlandssvenska 
handikappfältet, och det har 
hela tiden talats om att också 
Handikappförbundet med 
sina mer än 1 770 medlemmar 
skall bli medlem. SAMS före-
träder trots allt bara knappt 
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NyheterNyheter Text: Thomas Rosenberg, bild: Moa Slangus Text&bild: Helena Forsgård

Vi har bakom oss ett  
presidentval och ett  
kommunalval är på kom-
mande. Många röstar  
numera i förväg, i post-
kontor och affärscentra, 
och på andra ställen där 
folk rör sig. Men hur gör 
de som inte kan röra sig, 
t.ex. för att de är funk-
tionshindrade eller  
bundna vid sjuksängen? 
Då träder valbestyrelsen 
in, dvs. en grupp för-
troendevalda i varje 
kommun som vid all-
männa val har till uppgift 
att hjälpa alla dem som 
inte på egen hand kan ta 
sig till vallokalerna. En 
okänd men lika viktig 
som vacker del av vår 
demokrati. 

Den allmänna och lika 
rösträtten kom med 
lantdagsreformen 

1906 och tillämpades för-
sta gången i valet 1907, då 
Finland ännu var en del av 
tsarfurstendömet. Reformen 
var en av de radikalaste i sitt 
slag i hela världen, inte minst 
för att också kvinnorna då 
fick rösträtt.

En viktig, men sällan 
uppmärksammad del av 
rösträtten är att den ga-
ranteras också dem som på 

grund av handikapp eller 
sjukdom, eller straff, inte 
kan ta sig till en vallokal eller 
förhandsröstningslokal. För 
dem anordnas en speciell 
förhandsröstning, hemma 
eller på anstalt. 

Jag hade själv förmånen 
att under presidentvalet 
fungera som en av de förtro-
endevalda i min kommun 
Lovisa som anförtros uppgif-
ten att sköta om hemma- och 
anstaltsröstningen, vid sidan 
av de valnämnder som sköter 
den reguljära röstningen. Ett 
stort antal förtroendevalda 
från samtliga partier turas 
ju om att sitta i vallokalerna 
under valdagen för att över-
vaka röstningen, och däref-
ter räkna rösterna. 

Noggranna anvisningar
För hemma- och anstalts-
röstningen tillsätts en skild 
valbestyrelse, bestående 
av förtroendevalda från de 
olika partierna. Och liksom 
valnämnderna fungerar 
också valbestyrelsen under 
tjänstemannaansvar, och det 
gäller att följa anvisningarna 
till punkt och pricka. Och väl 
så, för både rösträtten och 
valhemligheten är saker som 
inte får missbrukas.  

Förhandsröstningen för 
personer som antingen är 

intagna för vård eller ”vars 
rörelse- och funktionsför-
måga är så begränsad, att 
han eller hon inte utan stora 
svårigheter kan ta sig till ett 
förhandsröstningsställe eller 
till vallokalen på valdagen”, 
kan alltså ske hemma eller 
på anstalten, och under 
samma tider som den övriga 
förhandsröstningen. 

För bägge kategorierna 
gäller att de som vill rösta i 
förväg skriftligt måste anmä-
la därom till centralvalnämn-
den i den egna kommunen. 
Något som för anstalternas 
del i praktiken görs av per-
sonalen och för dem som bor 
hemma ofta av en närståen-
devårdare. Den sistnämnda 
kan också rösta i samma 
veva, men det förutsätter att 
även denne har anmält om 
det i förväg. Det går alltså 
inte för närståendevårdaren 
(eller vårdpersonalen på en 
anstalt) att plötsligt besluta 
sig för att rösta ”samtidigt”, 
då valbestyrelsen råkar 
komma så lägligt med både 
valsedlar och stämplar!   

Antalet hemmaröstande i 
Lovisa var under president-
valet i första valomgången 
drygt 60 och i andra drygt 
80, medan antalet röstare på 
sjukhus och andra vårdan-
stalter var något större. 

En grupp för nackskadade 
har startats på Åland som 
en undergrupp inom 
föreningen Ålands inva-
lider. Initiativet togs av 
Ari-Pekka Flankkila som 
såg behovet.

– Det fanns ingen organisation 
för oss med nackskador på 
Åland och den här modellen 
passade oss. Det var enklare att 
starta en grupp inom en existe-
rande förening än att starta en 
ny förening, säger han.

Ari-Pekka Flankkila är en 
av gruppens kontaktpersoner, 
den andra heter Eira Berg. 
Medlemmarna i gruppen ska 
enligt planerna träffas en gång 
i månaden – ibland för att prata 
och utbyta erfarenheter, ibland 
för att lyssna till någon förelä-
sare. Gruppen ska också bevaka 
de nackskadades intressen och 
sprida information om nackska-
dor. Gruppen startades hösten 
2010 och rivstartade med ett 
seminarium med inbjudna 
nackexperter som föreläsare. 
Seminariet, som ordnades i 
samarbete med Svenska nack-
skadeförbundet, vände sig såväl 
till läkare och övrig vårdperso-
nal som till nackskadade och 
deras anhöriga.

Olika orsaker,  
olika symptom

Nackskador kan uppstå på olika 
sätt och av olika orsaker – för-
slitningar, artros, frakturer och 
diskbråk är vanliga. Många får 
nackskador efter ett fall eller 
efter en trafikolycka.

Skadorna kan ge en rad olika 
symptom som smärta, yrsel, 
trötthet, tinnitus, balansrubb-
ningar, sväljningssvårigheter, 

domningar och sömnstörningar. 
Man kan också få svårt att uri-
nera och bli överkänslig för ljud 
och ljus – bland en hel del annat.

– Det är väldigt individuellt. 
En person kan ha allvarliga 
skador men relativt lindriga 
problem, andra kan ha en lind-
rig skada men svåra problem. 
Två personer kan ha liknande 
skador men helt olika problem, 
säger Eira Berg.

Svårt att diagnostisera
Eftersom symptomen varierar så 
och eftersom de många gånger 
kommer smygande stegvis blir 
nackskadan ofta svår att diag-
nostisera. En patient som ex-
empelvis har domningar i benen 
eller svårt att urinera tänker inte 
på att berätta för läkaren att han 
eller hon varit med om en olycka 
för flera år sedan – och läkaren 
kanske inte heller frågar.

– Den långa diagnostise-
ringstiden tär ofta oerhört 

på krafterna, säger Ari-Pekka 
Flankkila.

För honom tog det 9 år 
innan läkarna kom på att hans 
besvär – en ständig muskel-
aktivitet i benen som blev allt 
värre – berodde på en arbetso-
lycka då han sprang under ett 
stocksorteringsband och slog i 
huvudet. Det började blöda från 
ett sår i pannan och han tog sig 
till närmaste hälsocentral där 
läkaren konstaterade att han 
kunde vrida på sig och röra sig 
normalt. Någon röntgenbild togs 
aldrig och efter veckoslutet var 
Ari-Pekka på jobb igen.

Efter många års lidande kon-
staterades orsaken. Han hade en 
spricka i femte nackkotan och 
förskjutningar mellan andra 
kotor.

- Jag kan jobba idag men jag 
blir aldrig kvitt muskelproble-
men. Det är svårt för mig att sitta 
stilla, det är bäst att vara i rörelse 
hela tiden.

Ari-Pekka Flankkila och Eira Berg 
välkomnar fler till de träffar som gruppen 
Nackskadade på Åland ordnar. - Vi 
stöttar och hjälper varandra och sprider 
information om nackskador, säger de 
båda.

EGEN GRUPP FÖR  
NACKSKADADE PÅ ÅLAND

Eira Berg är arbetsoförmö-
gen i dag. Hon har svår värk, 
yrsel, hjärtklappning, dom-
ningar och dubbelseende och är 
beroende av tung smärtmedici-
nering. Efter många år av utred-
ningar fastställdes orsaken. Hon 
hade skadat nacken i en incident 
i trafiken.

Syns inte alltid
Mer information till allmänhe-
ten behövs också. En nackskada 
syns nämligen inte alltid utanpå, 
och nackskadade kan ibland vara 
ute i svängen som andra. Det i 
sin tur kan leda till att de kan få 
höra mer eller mindre sårande 
kommentarer.

– Ju mer man vet, desto bätt-
re förståelse, säger Ari-Pekka 
Flankkila och Eira Berg som väl-
komnar nya medlemmar i gruppen 

– både drabbade och anhöriga. 

Hemmaröstningspatrullen 
på väg. Marita Peltokorpi 
och Thomas Rosenberg. 
I lådan finns den 
ambulerande ”vallokalen”, 
dvs. kandidatlistor, listor 
över dem som skall rösta, 
valsedlar, stämplar etc. 
Och Justitieministeriets 
anvisningar, som det gäller 
att läsa noggrant! 

Alla skall kunna rösta!
Vallokal bestående  
av en låda

Det innebar i praktiken tre 
dagar av arbete i patruller på 
två eller tre personer, under 
bägge valomgångarna. Den 
ambulerande ”vallokalen” 
bestod av en enkel låda 
innehållande allt som be-
hövdes: affisch med kandi-
daternas namn och nummer, 
lista över dem som skulle 
rösta (i detta fall försedd 
med färdiga adresser och 
telefonnummer), valsedlar, 
stämplar, pennor, kuvert 
och diverse blanketter. Och 
så den viktiga handboken 
med Justitieministeriets 
anvisningar.  

Att sitta som valförrättare 
i en vallokal är på många sätt 
en givande lektion i demo-
krati, men att åka omkring 
i kommunen som ambu-
lerande ”vallokal” är om 
möjligt intressantare. Sällan 
får man en så handgriplig 
illustration av vad det inne-
bär att varje medborgare har 
rätt att utnyttja sin rösträtt, 
och att samhället inte sparar 
någon möda när det gäller 
att komma också de rörelse-
hindrade till mötes! Man blir 
som valförrättare i sin tur 
rikligt belönad, för glädjen 
över besöken går inte att ta 
miste på. Många har otåligt 

väntat på oss, och sitter med 
alla behövliga handlingar 
färdigt utplacerade på bor-
det; FPA-kort, valmedde-
landekortet från posten osv. 
Ofta också chokladpraliner 
och annan godis, ibland 
också kaffe.

Plötsligt bara  
somnade han

Många behöver givetvis 
hjälp med själva röstandet 

– det är ju därför vi är där. 
Och ibland går det bara inte. 
En av de röstande somnade 
t.ex. plötsligt, mitt under 
själva proceduren. Andra 
får plötsligt för sig att de inte 
alls vill rösta. Då är det bara 
att konstatera faktum, och 
säga ett vänligt adjö. Också i 
övrigt är den viktigaste egen-
skapen för en valförrättare i 
hemmet eller på anstalt att 
ha ett utvecklat sinne för vad 
situationen kräver. Ingen si-
tuation, eller person, är den 
andra lik och det gäller att 
vara både taktfull och lyhörd. 

Hemma- och anstalts-
röstningen är en del av vårt 
valsystem man gärna unnar 
envar att få uppleva. En på-
minnelse om hur viktig röst-
rätten är, och hur stort den 
uppskattas inte minst av dem 
som inte längre på egen hand 
kan traska till en vallokal.  

”Våra skador är ofta svåra att diagnostisera”
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Text: Christina Lång, bild Ur Sjöbergs privata album

Vi har nyligen firat jul, en 
högtid då familjer och vänner 
samlas. För dem som är en-
samma, handikappade, sjuka 
och fattiga kan stora helger 
kännas långa och tråkiga. För 
andra kan bristen på tid vara 
ett gissel. Året för frivillig-
arbete aktiverade dem som 
ville ge av sin tid åt andra. 
En sådan aktör för frivil-
ligarbete är församlingarnas 
samtalstjänst.

Då jag träffar Samtalstjänstens 
verksamhetsledare Caritha 
Sjöberg är hon mycket glad. Den 
dagen avslutar hon den  senaste 
jourkursen med fem deltagare. 
Caritha har lång erfarenhet med 
socialarbetarexamen i botten 
och sjutton år som lärare i vård-
ämnen på yrkeshögskola. Som 
utbildad samtalsterapeut är hon 
väl meriterad för sin uppgift att 
administrera verksamheten. Till 
den hör att utbilda personer som 
vill arbeta frivilligt i samtalsjouren. 
Hon ordnar även handledning och 
fortbildning för dem. I praktiken 
sköts handledning i små grupper 
församlingsvis och till uppgiften 
hör att handleda gruppledarna. 
Till Sjöbergs geografiska område 
hör alla svenska och tvåspråkiga 
församlingar i Södra Finland från 
Kotka i öster till Åland i väster. De 
stöder verksamheten ekonomiskt.

Frivilligt arbete
Nu deltar 70–80 personer, både 
kvinnor och män, i samtalstjäns-
ten. På helt frivillig bas ställer de 
upp i jouren som är öppen varje 
dag mellan klockan 20 och 24. De 
tar emot cirka 600 samtal per år. 
Eftersom de är många behöver de 
inte svara i telefon mer än en gång 
per månad. Alla har gått en kurs på 
30 timmar. Som lärare medverkar, 
förutom Caritha Sjöberg, också 
en person som länge varit med 
samtalsjouren. Frågor man tar 
upp under kursen berör ensamhet, 
relationer, missbruk, våld, famil-
jekriser, sexualitet och trosfrågor. 
Diskussionerna med deltagarna 
är viktiga och de får också öva sig 
med bland annat rollspel. 

De som väljs till kursen ska ha 
intresse av människor och vara be-
redda att jobba med sig själva och 

bättre lära känna sig, veta hurudan 
typ man är som person.  Personlig 
lämplighet poängteras. Att aktivt 
lyssna är en av de viktigaste färdig-
heterna. Om man är en mycket ver-
bal person kan det egna pratet tonas 
ner och man får öva sig att samtala. 
Deltagarna ska inte vara inne i någon 
egen kris. Att ha genomgått svåra 
perioder kan vara till fördel. Då kan 
det vara lättare att förstå en annan 
persons dilemma.

Kurserna annonseras och den 
som vill göra en insats kan anmäla sig. 
Det fordras ingen speciell utbildning 
utan alla som känner sig manade 
fyller i en ansökan med rätt många 
frågeställningar. Caritha Sjöberg 
gör individuella samtal före kursen 
med dem som anmält sig. Likaså 
görs samtal efter genomförd kurs. 
Genomgången kurs tvingar ingen att 
genast ställa upp i jouren. En kort tid 
efter kursen ordnas en uppföljning. 
De som väljer att börja dejourera gör 
en ”auskultering”, en kväll tillsam-
mans med en erfaren jourhavande. 

Anonymiteten viktig
Fördelningen av turer görs av res-
pektive församlings kontaktperson 
medan verksamhetsledaren fördelar 
turerna mellan de olika församling-
arna. Den som har jour behöver inte 
känna sig ensam för även den som 
dejourerar på finska finns på samma 
fysiska plats. Eftersom turerna slutar 
sent har de som dejourerar rätt att 
tryggt åka taxi hem på sin försam-
lings bekostnad. 
Anonymiteten för båda parter är ab-
solut. I de fall jouren tror sig känna 
igen den som ringer, kan hon eller 
han säga: Din röst låter bekant och då 
kan samtalet eventuellt skjutas upp.
D i a l o g e n 
med passan-
de följdfrå-
gor är viktig. 
Den som 
ringer ska få 
prata utan 
att jouren 
ger råd och 
få känna att 
det är en 
l y s s n a n d e 

medmänniska i andra luren. Och 
jouren får gärna säga till den som 
ringer: Du kan ringa på nytt precis 
när du vill.

En serviceform som ökat de 
senaste åren är kontakten via 
webben. Den som inte vill ringa 
kan skriva sina frågeställningar via 
webben. Skillnaden är att det man 
skriver finns kvar, såväl frågorna 
som svaren. Caritha Sjöberg hand-
leder webbjouren som fungerar för 
hela landet. Frågorna besvaras av 
två personer som tillsammans dis-
kuterat frågan. Via webben finns 
möjligheten att återkomma flera 
gånger.

Varför frivillig jourhavande?
Vad gör att många människor vill 
befatta sig med andras problem, 
såsom ensamhet och relations-
svårigheter? Caritha Sjöberg säger 
att det ofta är människor som inte 
alltid haft det lätt i livet och råkat 
ut för kämpiga situationer som 
vill hjälpa andra. Ingen behöver 
vara expert utan ha en vilja att 
diskutera tillsammans. Dessutom 
uppskattar de som jourar gemen-
skapen med de andra som är med, 
liksom kontakterna med handle-
darna. Man växer med uppgiften. 
Flera av dem som är med kan ha 
blivit handplockade av någon i den 
egna församlingen. 

”Alla är fantastiska människor 
och jag vill tacka att de finns” av-
slutar verksamhetsledare Caritha 
Sjöberg vår pratstund.

Samtalstjänstens 
verksamhets-
ledare Caritha 
Sjöberg. 

ALLA KAN KONTAKTA 
SAMTALSTJÄNSTEN

Fakta:
År 2011 tog dejouren emot 

drygt 1000 samtal och antalet 
kontakter till nätjouren ökade med 50 

procent. Man får vara anonym både i tele-
fon och i nätjouren. Den som svarar är också 
anonym. Den riksomfattande jouren kan nås i 
hela landet på numret 010 19 0072 alla dagar 

kl 20-24. Adressen till nätjouren är:  
http://evl.fi/natjour.  
Meddelanden besvaras  

inom sju dagar.

Årets braillör 2011 är 
Bern Löfman på Åland. 
Utmärkelsen delades ut 
för nionde året i rad av 
Finlands svenska synska-
dade, FSS, och Löfman fick 
diplom och blommor vid 
en ceremoni i Mariehamn.

H ederstiteln Årets 
braillör ges till en 
person som själv ak-
tivt använder punkt-

skrift och som arbetar för att 
sprida kunskap om den. 

– Jag är både stolt och he-
drad. Vi som inte ser behöver 
absolut punktskrift som kan 
användas på olika sätt, även i 

samband med datorer, sa Bern 
Löfman i sitt tacktal.

Löfman lärde sig punktskrift 
som 7-åring. Sedan hade han ett 
uppehåll i användningen men 
kom igång igen, bland annat 
tack vare stöd från FSS. Nu är 
han även punktskriftsinstruktör. 
För tillfället har han tre elever 
och gruppen träffas en gång i 
veckan.

– Vi har en bra stämning på 
kursen och det är viktigt. Det 
ska vara trevligt att lära sig 
punktskrift, säger han.

Har en framtid
På plats i Mariehamn för att 
dela ut diplomet var Tessa 

Bamberg, punktskriftsansvarig 
vid FSS, och Tor Hanner som 
representant för förbundets ar-
betsgrupp för punktskrift. Tessa 
Bamberg säger att punktskriften 
helt klart har en framtid. I dag 
finns det bland annat en punkt-
skriftsdisplay som man kan 
koppla till en dator och därmed 
läsa e-post och även webbsidor, 
speciellt sådana som inte inne-
håller många grafiska element 
som stör textöverföreningen.

– En sådan display är dock 
inte billig, den kostar runt 3000 
euro, men studerande och per-
soner i arbetslivet har rätt att få 
en sådan och får ersättning från 
FPA, säger hon.

Bern Löfman på Åland är 
Årets braillör 2011. Bredvid 
honom står Viva Holm, 
viceordförande i föreningen 
Ålands synskadade.

Fakta
Punktskriften utvecklades 
av fransmannen Louis 
Braille (1809–1852).

Bokstäverna i alfabetet 
motsvaras punkter, som 
kombineras på många 
olika sätt i en avgränsad 
ruta. Till exempel bok-
staven A består av en 
enda punkt uppe i rutans 
vänstra hörn medan bok-
staven P består av fyra 
punkter – tre på varandra 
och en fjärde högst upp i 
mitten. För att fungera på 
svenska har punktkombi-
nationer skapats även för 
bokstäverna Å, Ä och Ö.

Punktskriften läses 
med fingertoppen. Till 
minnet av Louis Brailles 
uppfinning firas Braille-
dagen runt om i världen 
den 4 januari, hans födel-
sedag. 

BRAILLE-DAG  
PÅ ÅLAND

Även anhöriga
Tor Hanner säger att det finns 

”all möjlig apparatur” i dag för 
den som vill lyssna på tidningar 
och böcker.

– Det är givetvis mycket bra 
men det är också viktigt att man 
kan läsa själv även om man är 
synskadad. Den egna läsupple-
velsen har stor betydelse. Det är 
också bra att seende anhöriga 
och personer, som arbetar med 
synskadade, lär sig punktskrift. 
Det underlättar kommunikatio-
nen, säger Tor Hanner. FSS ger 
ut tidningar i punktskrift, en av 
dem är för nybörjare och där-
med lättläst. Det finns också bib-
liotek med punktskriftsböcker.

– Det är aldrig för sent att 
börja lära sig. Den äldsta hittills 
på våra kurser var 99 år, säger 
Tessa Bamberg.

Märker saker
Förbundet ordnar kurser och 
läsecirklar och ska även ha en 
pröva-på-dag – allt för att öka 
intresset för punktskrift. På en 
grundkurs som nyligen startat 
deltar två personer från Åland, 
en av dem är Viva Holm som 
är viceordförande i föreningen 
Ålands synskadade.

– Jag har synrester i dag 
och kan läsa med förstorings-
glas. Men om läget förvärras 

kan punktskrift bli ett vik-
tigt verktyg för mig. Eva 
Beckman kom till ceremo-
nin och hon liksom Bern 
Löfman lärde sig punktskrift 
som barn.

– Jag läser mycket, både 
tidningar och böcker. 
Punktskrift är också yp-
perligt när man vill märka 
något hemma, till exempel 
cd-skivor.

Med maskin eller
för hand
Man kan åstadkomma 
punktskrift med en  maskin 
som påminner om en hand-
skrivmaskin men med be-
tydligt färre tangenter. Med 
hjälp av ett tillbehör, en så 
kallad reglett, kan man skri-
va punktskrift för hand.

– Bra att ha när man vill 
skriva minneslappar occ 
telefonnummer, säger Bern 
Löfman. Numera ska namn 
på mediciner stå i punkt-
skrift på förpackningarna  

– det är lag på det. Punktskrift 
börjar också komma på vissa 
livsmedel.

– Till exempel på Annas 
pepparkakor. Därför köper 
jag alltid dem, säger Tor 
Hanner. 

Tessa Bamberg, Tor Hanner och Kalle 
Lund möttes i Mariehamn när den 
internationella Braille-dagen firades.

Text&bild: Helena Forsgård

”Punktskrift har helt 
klart en framtid”

Nyheter
1/2012 1/2012sidan 8 sidan 9

http://evl.fi/natjour
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Sonja Bengtfolks och 
Misa Möller har nyligen 
avslutat ett treårigt pro-

jekt inom Folkhälsan. Projektet 
”Syn – mer än bara se” har resul-
terat i Synboken. Den främsta 
målgruppen är rådgivnings- 
och skolhälsovårdspersonal, 
men även andra intresserade, 
föräldrar och alla som kommer 
i kontakt med barn kan lära sig 
mycket nytt. 

– Att synen är viktig för in-
lärningen är uppenbart, men att 
problem med synen kan bero på 
såväl avvikelser i ögonen som 
på funktionsstörningar i hjär-
nan är något som man inte nöd-
vändigtvis kommer att tänka på, 
säger Bengtfolks och Möller.

De är båda speciallärare 
och synpedagoger och har ar-
betat med projektet vid sidan 
av sina ordinarie arbeten. 
Utgångspunkten för projektet 
var att rådgivningspersonal 
har väldigt olika kunskaper om 
syn. Syftet har varit att upp-
märksamma rådgivnings- och 
skolhälsovårdspersonal på den 

funktionella synens betydelse 
och vikten av ändamålsenlig 
syntestning. Under första delen 
av projektet valdes Raseborg, 
Sibbo och Lovisa till pilotkom-
muner för projektet. Där har 
sedan hälsovårdare fått fort-
bildning. De har bland annat fått 
konkreta verktyg för hur barns 
syn kan testas. 

Fyller sin plats
Under senare delen av projektet 
har Möller och Bengtfolks arbe-
tat med en bok.

– Vi ville att det skulle bli 
något konkret resultat av pro-
jektet, säger Misa Möller.

– Boken är lättfattlig även för 
dem som inte vet så mycket om 
syn, berättar Sonja Bengtfolks.

Boken och gratis och kan be-
ställas via Folkhälsan och den 
kommer att spridas till många 
olika ställen.

Synboken fyller också ett 
tomrum i och med att senaste 
motsvarande skrift på svenska 
utkom under 1970-talet. Det 
var ögonläkare och docent i 

utvecklingsneuropsykologi Lea 
Hyvärinen, som under största 
delen av sin karriär fokuserat på 
barns syn, som stod för den, och 
hon medverkade även i detta 
projekt. 

– Ju mer vi får ut informatio-
nen i samhället, desto bättre blir 
det när barnens syn är i fokus, 
säger Möller.

Ta avvikelser på allvar
– Tidigare har man sagt att 
barnets syn varit dålig då man 
mätt synskärpan. Numera vet 
vi att barn kan se bra även om 
synskärpan inte är så bra. Man 
behöver synskärpan egentli-
gen bara till att läsa, säger Lea 
Hyvärinen.

Tillsammans bearbetar ögon, 
synbanor och hjärnan den visu-
ella informationen i vår omgiv-
ning. Den funktionella synen, 
alltså hur vi kan använda in-
formationen vi får via synen, är 
viktig för många livsområden. 
Problem med att hantera synin-
tryck sitter inte nödvändigtvis 
endast i ögonen, de kan också 

(Synboken) En synnedsättning kan påverka både inlärning och det sociala samspelet.
I maj är det planerat 
för byggstart av ett 
Folkhälsanhus i Vasa. 
Nybygget kommer att 
ligga på Rådhusgatan 
mitt i centrum och samlar 
Folkhälsans verksamhet i 
staden under ett tak. Huset 
blir i fem våningar och ska 
bland annat inrymma när-
mare 60 servicelägenheter. 
I projektet ingår även 
renovering av två äldre 
hus på området. Bygget 
 genomförs i samarbete 
med Harry Schaumans 
stiftelse.

Folkhälsans verksamhet 
i Vasa är i dag spridd på 
flera lokaler i staden. På 

Stora Långgatan har man sitt 
kansli och tonårspolikliniken. 
Här sitter bland andra verksam-
hetsledaren Ari-Pekka Toivari.

– Vi är väldigt trångbodda 
här. I och med nybygget får vi 
all verksamhet samlad under ett 
tak. Läget är också väldigt bra, 
mitt i stan, förklarar Toivari.

Bygget omfattar ett nytt vå-
ningshus i fem våningar samt 
renovering av två äldre hus på 
området. De två äldre husen är 
skyddade av Museiverket. Det 
nya huset kommer bland annat 
att inrymma 57 servicelägen-
heter. Det blir både ägo- och 
hyreslägenheter och intresset 
har varit stort. 

– Kön är lång. Vi har dels 
gjort en marknadsundersök-
ning med godtyckligt utvalda 
personer, och dels finns det en 
lista med personer som vill ha 
fortlöpande information om 
bygget.

Serviceboendet innebär 
ändå inte att Folkhälsan kom-
mer att anställa mera personal.

– Det här är ingen vårdin-
rättning, utan det är tänkt att 
man bor som hemma men hos 
Folkhälsan. Sedan beror det 
förstås på vilka behov de som 
flyttar in har. Servicen ska ges 
enligt individuella behov. Vi 

har en hemtjänst som vi kan 
använda för det ändamålet. 

Nybygget inrymmer även 
matsal, kontorsutrymmen, ge-
netisk rådgivning och eventuellt 
ett affärsutrymme för till exem-
pel frisör eller fotvårdare. 

Hälsofrämjande verksamhet 
grundläggande

I de äldre husen ska det bland 
annat skapas utrymmen för 
olika former av hälsofrämjande 
verksamhet, och här ska även 
finnas ett ungdomscafé. 

– Hälsofrämjandet, det 
grundläggande i Folkhälsan, 
är det som får mest utrymme i 
Vasa, säger Toivari

De två äldre husen innebär 
en utmaning i sig.

– Jag vet inte om man ska 
säga att det är bra eller dåligt att 
vi får de äldre husen på köpet. 
Det positiva är att det brukar 
bli bra att blanda gammalt och 

bero på hur hjärnan bearbetar 
synimpulserna.

– Därför är det viktigt att av-
vikelser upptäcks så tidigt som 
möjligt hos barn, för ju tidigare 
man kan göra en insats desto 
bättre är förutsättningarna för 
att minska framtida svårigheter 
med syn och inlärning, poängte-
rar Bengtfolks och Möller.

Synen påverkar många om-
råden av barnets utveckling: 
kommunikation och interaktion, 
vardagliga aktiviteter, oriente-
ring i rummet, rörelser och nog-
granna närarbeten. Enligt Lea 
Hyvärinen är det lättaste sättet 
att undersöka synutvecklingen 
hos små barn att iaktta kom-
munikationen mellan babyn 
och föräldern. Ett problem är 
dock att man idag inte vet vart 
man ska hänvisa patienter och 
familjer med problem på det här 
området, eftersom det sker så 
mycket inom ämnet. Det finns 
få ställen där man idag kan un-
dersöka den funktionella synen, 
även om utvecklingen hela tiden 
går framåt.

Också för pedagogiken 
finns det stora utmaningar. 
Inlärningssvårigheter kan bero 
på problem med synen. Ett barn 
med hjärnskada kanske inte kan 
se raka streck som raka, och då 
är det svårt att lära sig till ex-
empel geometri. Då måste un-
dervisningen ändras och andra 
metoder måste användas. 

– Men för att ens kunna ändra 
på undervisningsmetoderna 
måste man veta om och känna 
till var problemet ligger. Det 
krävs mångprofessionellt sam-
arbete. Vi vet hemskt mycket 
mer om den funktionella synen 
än för tio år sedan, men det gör 
det också svårare, säger Lea 
Hyvärinen. 

Synboken vill sätta  
fokus på barns syn

Vad ska ett barn se i en viss ålder? Vilka synavvikelser 
ska man vara uppmärksam på? Den nyligen utgivna 
Synboken svarar på bland annat dessa frågor och hjälper 
rådgivningspersonalen i arbetet med barn. Ju tidigare 
avvikelser upptäcks, desto bättre kan man stöda barnet.

Misa Möller, Lea 
Hyvärinen och Sonja 
Bengtfolks har beskrivit 
barnens synutveckling i 
Synboken.

Nyheter

nytt. Det som man aldrig vet är 
vad man stöter på då man börjar 
renovera gamla hus.

Här kommer också att fin-
nas verksamhetsutrymmen för 
föreningar, och flera föreningar 
har redan anmält sitt intresse 
för utrymme i lokalerna. I och 
med att utrymmena ligger cen-
tralt i staden räknar Toivari 
med att även andra utomstå-
ende kommer att vara intresse-
rade av att ordna aktiviteter här. 
Det nya huset blir ett så kallat 
Folkhälsanhus, det åttonde i 
ordningen. Folkhälsanhusen 
finns runt om i Svenskfinland 
och målsättningen med dem 
är att erbjuda ett tryggt boende 
för äldre och svenska rum för 
alla generationer. I Esbo är 
Folkhälsanhuset granne med en 
skola, och i Vanda är man granne 
med ett dagis.

– I Vasa blir det en kombina-
tion med ungdomar.

Text och bild: Mari Pennanen Text&bild: Tom Sörhannuskort Fakta
 » Bygget finansieras till 60 procent av Folkhälsan och till 

40 procent av Harry Schaumans stiftelse.
 » Den beräknade byggkostnaden är 13-14 miljoner euro.
 » Projektet är beräknat att vara klart senast någon gång 

under 2013.
 » Sedan tidigare finns Folkhälsanhus i Helsingfors, Vanda, 

Korsholm, Ekenäs, Mariehamn, Esbo och Pargas.

Trädgård på innergården
På innergården planeras en träd-
gård. Vid ett bygge av den här 
storleken krävs det också att man 
planerar för parkeringsplatser, 
och dessa är det tänkt ska finnas 
i en grotta under marken. I alla 
andra kommuner där det finns 
Folkhälsanhus har man köpavtal 
med kommunen för någon form 
av service. Det blir inte fallet i 
Vasa. Det här beroende på att 
man förlorade upphandlingen 
kring ett demenshem i staden.

– Privata aktörer med risk-
kapitalbolag bakom sig blir allt 
vanligare inom vården, och vi 
ville inte gå in och konkurrera 
med kvaliteten. Trots att det 
inte blev något avtal med staden 
beslöt vi att ändå bygga här, för 
att stärka Folkhälsan på kartan, 
säger Toivari. 

Folkhälsan bygger nytt i Vasa centrum

Folkhälsans verksamhetsledare Ari-Pekka Toivari står vid infarten till 
den gård där det nya Folkhälsanhuset i Vasa ska byggas. Huset till 
vänster är ett av de två äldre hus som ska renoveras. 
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Text: Daniela Andersson, bild: Daniela Andersson och Anas albumReportage

Noterat

A na Page drar efter andan 
och berättar om ett av 
uppdragen någonstans i 

Apure States i Venezuela som 
ligger just vid Colombias gräns. 

– Det var beckmörkt och vi 
red på åsnor och hästar mitt i 
djungeln. Jag hade ingen aning 
om var vi var, det var bara att 
lita på att guiden hittar fram.

Det var verkligt svårt att ta 
sig fram till de hjälpbehövande. 

Ana har vadat och paddlat på 
flottar över floder och slagit sig 
fram i tät djungel. 

– Min mamma var konstant 
orolig för mig under den här 
tiden, säger hon med ett skratt.

Humanitärgruppen sov där 
de kunde och åt vad de hade 
med sig. Det var inte enbart 
mörkret som var en utmaning 
utan också alla djur, ödlor och 
ormar som lurar i djungeln. 
Ana jobbade för den italienska 
humanitärorganisationen CISP 
som i tätt samarbete med FN 
hjälper colombianska asylsö-
kande i Venezuela. 

– Colombianerna flyr orolig-
heterna i sitt hemland och tar 
sig över gränsen till Venezuela. 
De gömmer sig i djungeln efter-
som de är olagligt i landet. Vår 
uppgift var att hitta dem och se 
till att de får alla papper i ord-
ning så de lagligt kan söka jobb 
och stanna. 

Orsaken till att människorna 
gömmer sig är att papperskriget 
och asylbyråkratin är så oerhört 
långsam. Det kan ta tre fyra år 
innan allt är klart. Så det är 
bättre att vänta i djungeln än bli 
sänd tillbaka till oroligheterna.

Hårt arbetande folk
Ana och hennes kollegor le-
tade rätt på en hel massa folk 
i djungeln, identifierade dem, 
gjorde deras papper i ordning 
och gav dem lite startpengar så 
de kunde få igång någon slags 
företagsamhet de kunde leva på 
under väntetiden. 

– Colombianerna är ett hårt 
arbetande folk. Det är impo-
nerande att se. Alla är inte fat-
tiga. Många flyktingar har haft 
blomstrande företag i hemlandet 
och ordnade förhållanden, allt 
var de tvungna att lämna, berät-
tar Ana. 

Anas team följde med och 
höll kontakten med flyktingarna 
under hela processen. Det var en 
glädje att se framstegen och hur 
bra de klarade sig då de fick lite 
hjälp på traven. 

– Pengarna vi gav skall beta-
las tillbaka då de kommit igång. 
De här människorna ser också 
en stolthet i att verkligen göra 
det. De är en hederssak att inte 
utnyttja systemet. 

Konflikten i Colombia är ty-
värr oförändrad.

– Ofta var det verkligen tungt 
att lyssna på dessa människors 

öden. Förstås vill man ha en 
massa pengar att hjälpa dem 
med. Men det fungerar ju inte 
så. Organisationen är väldigt 
bra på det viset att vi inte en-
bart delar ut pengar utan också 
ger psykologiskt stöd åt de 
hjälpbehövande.

Nu i Dubai
Efter CISP kom Ana till Dubai 
för att vara närmare sin sys-
ter som flyttat hit på grund av 
karriären och mamman som 
följt med i samma veva. Hon 
sökte jobb på FN på ett pro-
jekt i Sudan, tanken var att bo i 
Dubai mellan projekten. Ganska 
snart träffade hon dock sin bli-
vande brittiska man och är nu 
vårdledig. 

– Jag saknar mitt jobb oer-
hört men känner att jag inte 
just nu kan åka på långa osäkra 
uppdrag då vår son är så liten. Så 
jag vet inte hur jag ska göra, blir 
det kontorsjobb eller fältarbete 
i framtiden.

Innan hon blev mammaledig 
jobbade hon med stora hotell-
projekt i Dubai. Men det är nog 
socialarbetaruppdragen hon ser 
som sitt kall.  

– Det känns som om jag fuskar nu då jag inte 
gör någonting för eländet i världen. Dubai är ju 
så overkligt. Jag vill ju hjälpa dem som har det 
svårt. 

Ana poängterar också vikten med att ta hand 
om sig och återhämta sig psykiskt efter tunga 
socialarbetaruppdrag. 

– Det finns så mycket orättvisa. Man vill 
hjälpa alla. Om man lyckats nå en familj i nöd, 
lyssnat till dem och kunnat åstadkomma en för-
ändring till det bättre för dem så är det värt allt 
tungt arbete. Det är en fantastisk känsla att verk-
ligen kunna hjälpa konkret på den här nivån.  

Den 11 februari hölls 
112-dagen där speciellt 
Finlandssvenska döva rf 
uppmärksammade ett 
stort problem. Hur ringer 
döva till nödcentralen och 
berättar om sin nödsitua-
tion på teckenspråk?

I Finland dör över 2000 per-
soner varje år i hem- och fri-
tidsolyckor. Den vanligaste or-
saken är halk- och fallolyckor.  
Tiotusental behöver sjukhus-
vård. Cirka etthundra personer 
dör i brandolyckor årligen. 

112-dagen är den natio-
nella nödnummerdagen då 
säkerheten i vardagen tas upp, 

På socialarbetaruppdrag 
i Sydamerikas djungel

Att vara socialarbetare i Sydamerika innebär att vada över floder och slå sig fram i 
djungeln både till fots och till häst. I mörker och dagsljus. Åtminstone om man valt 
att jobba på fältet som Ana Page från Guatemala City.

också hur vi alla kan hjälpas åt 
att bidra till säkerheten. Målet 
är att göra Finland till Europas 
tryggaste land. Det här är svårt 
att göra för döva. Varför? Jo, 
de kan inte RINGA 112-nöd-
numret och berätta om en 
nödsituation på teckenspråk. 
Att skicka textmeddelande och 
vänta på svar TAR TID och är 
SVÅRT för teckenspråkiga när 
det är bråttom och man kan-
ske är i chock. Dessutom har 
VARJE nödcentralsområdet 
sitt eget nummer – och att hitta 
det numret går inte på 112.fi!  
Kanske finns SMS- numret till 
den egna nödcentralen i telefo-
nen, men om du är på resa till 

annan ort, så fungerar det inte. 
Förstår alla nödcentraler svens-
ka till exempel?

Att ringa ett videosamtal 
går enkelt att göra, den enda 
insats som behövs är en jourha-
vande teckenspråkstolk som 
ansvarar för att förmedla den 
teckenspråkiga informationen 
till  112-numret. Dessutom – att 
ringa 112 är GRATIS och till-
gängligt från alla telefoner. SMS 
kostar!

På många orter ordnades 
olika evenemang lördagen den 
11 februari för att berätta om hur 
skador, bränder och olycksfall 
kan förebyggas. På 112-dagen 
delades dessutom ut information 

och ges anvisningar om hur man 
ska agera i nödsituationer. Hur 
många av de evenemangen är 
tillgängliga för alla? Kan rö-
relsehindrade, synskadade och 
döva också delta? Kan de vara 
med och kan de få information 
som fungerar för dem?  Detta 
vill Finlandssvenska tecken-
språkiga att arrangörerna ska 
ta hänsyn till - men framförallt 
Nödcentralverket skall ta ansvar 
för tillgänglighet och informa-
tion.  Det är många som fler som 
behöver få veta hur vi gör vår 
vardag tryggare. 

112-dagen ska vara för oss 
alla; ”Ditt liv. Ditt nummer. 112 
för alla. Missa inte det!” 

112-dagen – säkerhet för alla?

Ana och hennes kollegor på CISP- uppdrag i Apure States vid 
Colombias och Venezuelas gräns. Det var ingen lätt match att 
hitta fram till klienterna som gömde sig i djungeln.

Ana Silvia Castañeda 
Page på stranden i sin 
nuvarande hemstad Dubai.
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Ana Silvia Castañeda Page
Ålder: 35.
Född och uppvuxen i Guatemala City.
Bor: I Dubai.
Familj: Man och en son, mamma och syster i Dubai, 
pappa och resten av släkten i Guatemala. 
Studier: Socialarbetare med specialisering inom 
internationell kooperativ utveckling vid Rafael 
Landivar University i Guatemala City. 
Arbete: Bland annat för den italienska organisationen 
CISP (International Committee for People’s 
Development) i Venezuela, FN i Guatemala, USAID 
Justice Program i Guatemala och Deputy Minister for 
Community Support i Guatemala.
Det bästa med arbetet: Att kunna hjälpa och känna 
att man gör något för situationen ute på fältet.



Text&bild: Malin JohanssonReportage

Noterat

Noterat

På Saga boende i Sibbo 
har man den 25 februari 
bott ett år i de nya ut-
rymmena i servicehuset 
Elsie. I Pargas firade man 
taklagsöl för nybygget 
Triangeln i september 
2011 och den 12 decem-
ber skedde inflyttningen. 
I Borgå kommer Näse 
boende att stå klart för 
 inflyttning sommaren 
2012.

Då man stiger in i Triangeln i 
Pargas möts man av pigga och 
fräscha färger i grönt, blått 
och rött. Varje enhet inom 
Triangeln har sin egen färg och 
utrymmena är stora och luftiga. 
Byggnaden är stor, 700 m2, och 
enhetsledare Nora Vahalahti 
möter mig i dörren. Nora på-
började sitt arbete som enhets-
ledare för Triangeln i november 
2011, men Kårkulla var bekant 
för henne från tidigare. 

– Jag började jobba på 
Kårkulla redan i januari 1989. 
Först som praktikant på dag-
verksamhetsenheten Saktis och 
sedan som vårdbiträde, vårdare 
och enhetsledare på några en-
heter vid Kårkulla vårdhem, 
berättar hon. 

– Från år 2008 fram till att 
jag började som enhetsledare för 
Triangeln var jag alternerings-
ledig och jobbade på annat håll, 
fortsätter Nora. 

Triangeln är en enhet vid 
Kårkulla vårdhem med 15 plat-
ser och man erbjuder vård för 
gravt handikappade personer.  
Personerna har eget rum där 
det ingår badrum, men delar på 
vardagsrum och kök. Dagtid är 
klienterna oftast i någon form 
av daglig verksamhet. Triangeln 
har även personal under natten. 
Nora berättar att medelåldern 
bland klienterna är cirka 55 år 
och att diagnoserna varierar, 
men Triangeln är i huvudsak 
ett boende för äldre personer 
och personer med autism. Man 
har försökt planera så att det 
blir passande klientgrupper på 
de olika enheterna och till ex-
empel är den gröna sidan avsedd 
för personer med autism. På den 
röda sidan har rummen ett eget 
minikök och kan således även 
användas som lägenhetsboende. 

Att öppna nytt

Jag frågar Nora hur man prak-
tiskt går tillväga då man öppnar 
en ny enhet och vilka svårig-
heter hon har stött på. Nora 
berättar att själva flytten gick 

 trädgårdsland. Nämnas bör 
också att alla klienter har egna, 
fina altaner, där de kan gå ut 
och njuta av vädret, åtminstone 
sommartid. Den 8 februari höll 
man öppet hus, då även utom-
stående hade möjlighet att be-
kanta sig med Triangeln.

Bygge i Borgå och Helsingfors

Regionchefen i Borgå, Gunilla 
Backman, berättar att nybyg-
get på Västra Åstranden, Näse 
boende, planeras bli färdigt den 
20 juni. Boendet ligger centralt 
i Borgå centrum med en han-
dikappvänlig omgivning. Det är 
fråga om ett stort boende, hela 
908 m2 med 12 platser, och det 
är tänkt att Näse boende ska 
fungera som ett seniorboende. 
Gunilla understryker att man 
redan ganska långt vet vilka 
klienter som kommer att flytta 
in. Förutom Näse boende, hål-
ler man i Borgå även som bäst 
på att planera ett gruppboende 
för personer med autismspekt-
rumstörningar. Dessutom är 
man i behov av nya utrymmen 
för den dagliga verksamheten 
och korttidsvård för barn har 
redan länge varit på tapeten. 

I Helsingfors är behovet av 
handikappbostäder stort och i 

Kårkulla satsar stort på 
nybyggen i Svenskfinland

december 2012 kommer man 
att kunna öppna ett nytt boende 
med nio platser i gruppboende 
och 11 platser i lägenheter, vid 
Arabia-stranden, Majparken. I 
samband med det nya boendet 
byggs även kontorsutrymmen 
för Kårkullas omsorgsbyrå i 
Helsingfors. Behovet av vård-
platser ser inte ut att minska i 
Svenskfinland – tvärtom. 

Guldkant på tillvaron

På Saga boende i Sibbo möts 
man av en familjär och välkom-
nande stämning då man öppnar 
dörren. Boendet är beläget i det 
nybyggda servicehuset Elsie 
och ligger centralt i Nickby med 
kort väg till all service. I samma 
byggnad finns även ett de-
mensboende i nedre våningen. 
Enhetsledare för Saga boende 
är Linda Lindqvist. Linda har 
varit med från början då bo-
endet öppnades och har också 
tidigare arbetat med personer 
med funktionsnedsättning, men 
då på mindre enheter inom 
Kårkulla. För Saga boende är 
stort med 20 platser. Här finns 
en skild, äldre boendesida och 
en sida för ungdomar. Dessutom 
finns egna lägenheter och jag 
blir inbjuden av en äldre dam 

 förvånansvärt bra, de flesta 
klienter flyttade från de gamla 
enheterna Tuvan, Trapp och 
Mosippan på Kårkulla-backen. 
Endast en klient skall flytta he-
mifrån direkt till Triangeln. 

- Klienterna har tagit flytten 
bra, säger Nora. Man flyttade 
under sammanlagt tre dagar och 
från enheten Tuvan kom man en 
vecka senare. 

Nora påpekar att det har 
varit av stor betydelse att ha 
erfaren personal som flyttade 
med klienterna från de gamla 
enheterna. Endast en ny per-
sonal har man anställt, förutom 
nattpersonal.  Nora själv deltar i 
vårdarbetet på morgnarna mel-
lan klockan sju och nio. 

För Noras del som enhetsle-
dare har det inneburit mycket 
planeringsarbete innan enheten 
kunde öppna. Det har handlat 
om allt från offertrundor till 
planering av arbetslistor och kli-
entgrupper. Det gäller att kunna 
uppskatta behovet av personal-
styrka, städning, möbler och 
mycket annat.  

Sängarna kom samma dag 
som vi flyttade in, säger Nora 
och skrattar.  Tidtabellen har 
varit ”tight”, men allt har gått 
vägen. Val av möbler och inred-
ning har alla gjort tillsammans 
på enheten – jag vill inte ensam 
bestämma hur vi ska ha det, 
anser Nora. 

Ännu har inte alla möb-
ler kommit och en del inred-
ningsarbete finns fortfarande 
kvar att göra. När det gäller 
gården utanför enheten plane-
rar man att börja med ett eget 

att komma och titta på hennes 
lägenhet. Allt är i ordning i lä-
genheten och skinande blankt. 
På bokhyllan står en mängd fo-
tografier och Linda berättar att 
flytten till Saga boende har varit 
utmanande för den äldre damen. 
Hon hade nämligen bott över 
60 år tillsammans med sin mor 
när deras vägar skildes åt och 
modern flyttade in i demens-
boendet i våningen nedanför i 
servicehuset Elsie. En guldkant 
på vardagen är dock att både 
mor och dotter fortfarande kan 
dricka kaffe tillsammans varje 
dag. 

I klubbrummet i Saga boende 
kan de klienter som är hemma 
dagtid sysselsätta sig med olika 
aktiviteter från måndag till fre-
dag. Då jag och Linda stiger in i 
klubbrummet får vi ett hjärtligt 
välkomnande och det handar-
betas för fullt. Det är allt från 
vävning till stickning och glada 
miner överallt. Utrymmet är 
stort och luftigt och Linda be-
rättar att man är nöjd med att 
ha så stora och fina utrymmen 
för klienterna. Det enda Linda 
anser att kunde vara större är 
köket och kansliet med tanke 
på att det finns sammanlagt 13 
anställda på Saga boende.  

Triangelns 
enhetsledare  
Nora Vahalahti.

Enhetsledare Linda 
Lindqvist på Saga 
boende tillsammans 
med en av   
hyresgästerna.

Sagaboendet, verksamhet  
i klubbrummet.

10 goda råd om internet 
- Netikett på lättläst 
svenska är en lättläst 
publikation inom ramen 
för projektet Lättläst IT 
enligt Tikas.

Stor barnfest  
på Annegården  
i april
Värt att lägga in i kalendern 
är den stora barnfesten på 
Annegården i Helsingfors 
den 14 april klockan 12-16. 
Evenemanget ordnas av 
nätverket Kultur för alla barn 
som startades 2011.

FDUV är en av de många arrangö-
rerna tillsammans med aktörer både 
inom kultur och handikappsektorn. 
Koordinator är Zusan Söderström som 
är barnkulturproducent på Luckan. 

Övriga arrangörer på den gedigna 
listan är bland andra: Autism och as-
pergerföreningen, Bamsegruppen, 
Folkhälsan, Finlands svenska 
teckenspråkiga och kulturaktörer 
från Svenska Teatern till enskilda 
kulturarbetare.

Grundtanken med evenemanget är 
att det faktiskt är för ALLA barn och 
familjer, oberoende funktionsnedsätt-
ning eller ej. Det ska vara en fest som 
lämnar en positiv känsla efter sig så 
att det blir enklare att delta i kultur-
evenemang för familjer med barn med 
specialbehov. 

På programmet står bland annat: 
Unga teaterns föreställning Den 
fula ankungen,Sagostund med skå-
despelaren Kristian Thulesius, 
Scenografi verkstad Noona Leppinen 
(Svenska teatern), Tuschverkstad Ida 
Nyholm/Pro Artibus, Musikverkstad 
Arbis musiklärare, Konstverkstad 
Autism & Asperger föreningen, Baby-
poesi Sydkustens landskaps förbund 
Ordkonst/Heidi Purho/FDUV, DUV-
teatern -”verkstad” Sanna Huldén, 
Rörelseverkstad med temat från 
Den Fula Ankungen med danslära-
ren Sanna Kuusisto, Trumverkstad 
Obi Phrase, Dansverkstad Anna 
Othman, Kreativ verkstad Barbro 
Fri, Akvarell pinsverkstad Ateneum, 
Hantverks-återvinningsverkstad Ung 
Martha, ”Tyst”-rum Föreningen för 
finlandsvenskt teckenspråk.  

Lättläst IT  
enligt Tikas

Alla människor borde 
ha samma möjlighet att 
delta i dagens digitala 
informationssamhälle 
och kunna använda och 
utnyttja datorer och 
internet. 

Projektet Lättläst IT enligt 
Tikas började 2011 och job-
bar med att öka möjligheterna 
för personer stora inlärnings-
svårigheter att använda dator 
och internet. Inom projek-
tet översätts och bearbetas 

 undervisningsmaterial för an-
vändning av IKT (Informations- 
och kommunikationsteknik), 
med det finska Tikas koulu-
tusmalli som modell. I mate-
rialet som utarbetas ingår såväl 
lättlästa instruktioner och en 
netikett som en undervisnings-
handbok, -idéer och -verktyg. 
Därtill utarbetas och översätts 
även utvärderingsblanketter 
för lärare och kursledare samt 
ett enhetligt betygssättnings-
system för IKT-kunskaper. 
Målgruppen är personer med 

stora  inlärningssvårigheter, 
till exempel personer som har 
en utvecklingsstörning eller 
autism, som vill lära sig att an-
vända datorer och internet på 
ett tryggt sätt. Materialet läm-
par sig också för seniorer och 
personer som har bristfälliga 
kunskaper i svenska språket. 
Projektet utförs av Förbundet 
De Utvecklingsstördas Väl 
(FDUV) och finansieras av RAY. 

I januari 2012 utkom den 
första publikationen inom 

projektet: 10 goda råd om in-
ternet – Netikett på lättläst 
svenska, som innehåller råd och 
regler för hur man använder 
datorer och e-post samt rör sig 
på internet på ett tryggt och 
korrekt sätt. Den kan beställas 
genom Lärum-förlaget. 10 goda 
råd om internet kan både barn 
och vuxna i alla åldrar ha nytta 
av att läsa. 

IT-läger
Under sommaren ordnas ett IT-
läger inom ramen för FDUV:s 

fritids- och kursverksamhet, 
där deltagarna får öva sig i att 
använda datorer och internet 
och lära sig hur man rör sig 
på internet på ett tryggt sätt. 
Undervisningsmaterialet testas 
och finslipas. På lägret finns plats 
för 10 deltagare och det är öppet 
för alla åldrar. Tidpunkten för 
lägret är den 2–7 juli 2012. Är 
du intresserad av att delta i lägret 
så kan du kontakta kursplanerare 
Jon Jakobsson (telefon: 040 508 
5110). 

Vill veta mera om projektet  
och materialet?

Kontakta Carina Frondén (tele-
fon: 040 751 4694, e-post: carina.
fronden@fduv.fi) som fungerar 
som projektplanerare vid FDUV 
och leder och koordinerar pro-
jektet. Du kan också besöka 
webbsidan för projektet: 
www.larum.fi/lattlast_it.   
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Händelsekalendern 2012

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Kontakta Daniela Andersson, daniela.andersson@kolumbus.fi, GSM 044 555 4388.  
Deadline för material till nummer 2/2012 är den 20 mars. Tidningen utkommer vecka 13

Februari
20.2 Föräldranätverk i Vasa 
och söderut. Föräldrar till barn 
och unga med funktionsnedsätt-
ning samlas till träff kl.18–20 på 
Charleys Bar och Motell i Malax. 
Arr: FDUV/Styrka genom nätverk. 
Mera info: Tina Holms, 06 319 56 53, 
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi

23.2 ”Fyra Betydelsefulla 
Timmar” (4BT ) - träff för 
stödpersoner på Vegahuset i 
Helsingfors, Nordenskiöldsgatan 
18a. Kl. 17.30–19. Meddela om du 
är på väg en dag innan till Sonja  
041 5012 531 eller  
sonja.karnell@4bt.fi

23.2 Utbildning och arbete 
– självklart! Projektledare för 
OptiMax Anki Sundqvist berättar 
om arbete och studier för personer 
med funktionshinder kl. 18–21 på 
Kallan i Optima, Jakobstad.  
Arr: FDUV/Styrka genom nätverk. 
Mera info: Tina Holms, 06 319 56 53,  
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi

24–26.2 Vinterveckoslut på 
Peurunka för personer med 
utvecklingsstörning och deras 
familjer. Arr: FDUV. Mera info:  
Jon Jakobsson, 09 434 23619,  
jon.jakobsson@fduv.fi, www.fduv.fi

27.2 Läromedelsutställning i 
Kyrkslätt, Winellska skolan  
kl. 14–17 med Lärum-förlaget och 
Söderströms-Schildts förlag. Mera 
info: Heidi Purho, 09 43 42 36 17, 
040 775 5052, heidi.purho@larum.fi, 
www.larum.fi

28.2 Läromedelsutställning i 
Raseborg, Seminarieskolan  
kl. 14–17 med Lärum-förlaget och 
Söderströms-Schildts förlag. Mera 
info: Heidi Purho, 09 43 42 36 17, 
040 775 5052, heidi.purho@larum.fi, 
www.larum.fi

28.2 Parrelationskraft PARK 
kl.17.00–19.30 i Vegahuset, 
Helsingfors. Träff för föräldrar som 
har ett barn eller ungdom i behov 
av särskilt stöd. Tema: frågor som 
berör parrelationen. Arr: FDUV och 
Barnavårdsföreningen i Finland r.f./ 
Familjelinjen. Mera info:  
Monica Avellan, 09 434 236 31, 
monica.avellan@fduv.fi, www.fduv.fi

29.2 Läromedelsutställning i 
Borgå, Strömborgska högsta-
dieskolan kl. 14–17 med Lärum-
förlaget och Söderströms-Schildts 
förlag. Mera info: Heidi Purho,  
09 43 42 36 17, 040 775 5052,  
heidi.purho@larum.fi, www.larum.fi

29.2 Stödgrupp för föräldrar – 
Bamsegruppens träff kl. 16.30–
19.30 i Vegahuset, Helsingfors.  
Arr: Bamsegruppen & FDUV.  
Mera info: Monica Björkell-Ruhl,  
040 893 5044, info@bamse gruppen.
org, www.bamsegruppen.org

29.2. Föreläsning om unga och 
spelberoende kl.13.00-16.00 på 
Yrkeshögskolan Novia Nunnegatan 
4 i Åbo! Socialterapeut Håkan 
Söderman från A-kliniken föreläser 
om mekanismerna bakom ungas 
spelberoende och hur man ska han-
tera beroendet. Bindande anmälan 
senast 22.2. till kansli@fssf.fi.  
Mer info: verksamhetsledare Helsing-
Johansson tfn 050-5533685. Arr. 
Finlands Svenska Socialförbund r.f. 
och Svenska Studiecentralen.

Mars
SOS Aktuellt nr 2 utkommer vecka 
13. Deadline för material den 20 
mars. 

1.3 Läromedelsutställning i 
Pargas, Malms skola kl. 14–17 med 
Lärum-förlaget och Söderströms-
Schildts förlag. Mera info: Heidi 
Purho, 09 43 42 36 17, 040 775 5052, 
heidi.purho@larum.fi, www.larum.fi

5.3 Läromedelsutställning i 
Nykarleby, Carleborgsskolan  
kl. 14–17 med Lärum-förlaget och 
Söderströms-Schildts förlag.  
Mera info: Ulla Stina Åman,  
06 319 56 57, 050 360 2168, 
 ullastina.aman@larum.fi,  
www.larum.fi

6.3 Läromedelsutställning i 
Jakobstad, Oxhamns skola kl. 
14–17 med Lärum-förlaget och 
Söderströms-Schildts förlag.  
Mera info: Ulla Stina Åman,  
06 319 56 57, 050 360 2168,  
ullastina.aman@larum.fi,  
www.larum.fi

6.3 Föräldranätverk i Raseborg. 
Föräldrar till barn och unga med 
funktionsnedsättning samlas till 
träff kl. 18.30 på Gardebergs hus 
i Karis. Arr: FDUV/Styrka genom 
nätverk. Mera info: Marita Mäenpää, 
marita.maenpaa@fduv.fi,  
09 434 236 13, www.fduv.fi

7.3 Läromedelsutställning i 
Karleby,Villa skola kl. 14–17 med 
Lärum-förlaget och Söderströms-
Schildts förlag. Mera info: Ulla Stina 
Åman, 06 319 56 57, 050 360 2168, 
ullastina.aman@larum.fi,  
www.larum.fi

7.3 kl. 14–16 och 28.3 kl. 14–16. 
Tecken som stöd i undervisningen 
– en introduktion. Under två 
tillfällen förstår man tecknandets 
logik och kan använda dem i sitt 
arbete på daghem, skola, eftermid-
dagsverksamhet eller inom vården. 
Logiken angående att använda 
tecken. Kroppsspråk, mimik, (fråge-
tecken) känslor. Vardagliga tecken. 
Sånger från ” Klättra upp i trädet”. 
Sandra Westerholm som har en 
lång erfarenhet av tecken som stöd 
leder båda tillfällena. Sista anmäl-
ningsdagen 4.3. Plats: Luckan, 
Simonsgatan 8,00100 Helsingfors. 
Anmälningar: Zusan Söderström, 
zusan.soderstrom@luckan.fi,  
044 2777 561.

8.3 Ny träff om handikappade 
barnbarn i Åbo på café Elvina 
Universitetsgatan 18, kl 15.30–
17.30. Träffen är informell med 
inledning av Gunilla Sandelin med 
temat hur man ska bemöta sina 
egna barn som har fått ett handi-
kappat barn, oberoende av vilket 
och hur gravt funktionshindret är. 
Träffen är gratis förutom kaffe med 
dopp. Anmälningar till Aira Eklöf  
040 5457 144, aira.eklof@cp-liitto.fi 
eller Yrsa Lindroos 050 351 7512 
eller yrsa.lindroos@gmail.com.

8.3 Läromedelsutställning i 
Kristinestads gymnasium  
kl. 14–17 med Lärum-förlaget och 
Söderströms-Schildts förlag.  
Mera info: Ulla Stina Åman,  
06 319 56 57, 050 360 2168, 
 ullastina.aman@larum.fi,  
www.larum.fi

10.3 Liv och rörelse – sportdag. 
Pröva på olika sporter i idrottshal-
len på Norrvalla Rehab Center i 
Vörå kl.9.30–14.30. Arr: FDUV/
Styrka genom nätverk.  
Mera info: Tina Holms, 06 319 5653, 
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi

12.3 Läromedelsutställning i 
Vörå, Koskeby skola kl. 14–17 med 
Lärum-förlaget och Söderströms-
Schildts förlag. Mera info: Ulla Stina 
Åman, 06 319 56 57, 050 360 2168, 
ullastina.aman@larum.fi,  
www.larum.fi

13.3 Bamsegruppens mor- och 
farföräldraträff kl. 17.00–19.30 i 
Vegahuset, Helsingfors.  
Arr: Bamsegruppen & FDUV. Mera 
info: Gunn Eriksson, 050 352 4875, 
gunn.eriksson@elisanet.fi,  
www.bamsegruppen.org

13.3 Föräldranätverk i Åboland. 
Föräldrar till barn och unga med 
funktionsnedsättning samlas till 

träff i Pargas. Arr: FDUV/Styrka 
genom nätverk. Mera info: Marita 
Mäenpää, marita.maenpaa@fduv.fi,  
09 434 236 13, www.fduv.fi

14.3 Barn med koncentrationssvå-
righeter – Hjälp i vardagen?  
Kl. 9–12 och 14–17. Carola 
Gröndahl och Susanna Gröndahl 
från Axell utbildning Ab, håller två 
föreläsningar med samma innehåll 
för att möjliggöra deltagande för 
alla intresserade. Föreläsningen 
innehåller både teori och prak-
tiska övningar. Arr: Sydkustens 
landskapsförbund och Luckan i 
huvudstadsregionen.

16.3 Medieskolning för personal 
inom social- och hälsovårds-
sektorn. Plats: Ystadsrummet i 
Raseborgs stadshus  kl. 12–16.  
I kursen ingår både föreläsning i att 
klara av kontakter med media och 
hur man ska informera massmedier 
och journalister, praktiska intervju-
övningar framför både mikrofon 
och kamera samt diskussion kring 
deltagarnas egna erfarenheter, 
behov och frågor. Föreläsare är 
PL Ari Nykvist från Åbo Akademi. 
Deltagaravgift 25 euro. Anmälan 
senast 9.3 till kansli@fssf.fi

19–24.3 Kurs för synskadade 
män – ”Livskvalitet för man-
nen”. Kursplats:  Spahotell 
Ruissalo, Runsala. Kursen ordnas 
av Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade r.f. i samarbete med 
FPA. FPA kursnummer 30673. Mera 
info: rehabiliteringsrådgivare Frank 
Fellman 040 511 3345 eller Chatrin 
Kotka 040 511 3346.

19–25.3 Tredelad rehabiliterings-
kurs för vuxna med mental ohäl-
sa. Tema för kursen ”på väg mot 
återhämtning” Kursplats;  Norrvalla 
RehabCenter, Vörå. Kursens andra 
delar; 22–28.10.12 och 21–26.1.13. 
Arrangör: Psykosociala förbundet r.f  
med stöd av FPA. För mera infor-
mation www.fspc.fi eller kontakta 
 ann-charlott.rastas@fspc.fi,  
06 7232 517 

20.3 Parrelationskraft PARK 
kl.17.00–19.30 i Vegahuset, 
Helsingfors. Träff för föräldrar som 
har ett barn eller ungdom i behov 
av särskilt stöd. Tema: frågor som 
berör parrelationen. Arr: FDUV och 
Barnavårdsföreningen i Finland r.f./ 
Familjelinjen. Mera info: Monica 
Avellan, 09 434 236 31,  
monica.avellan@fduv.fi, www.fduv.fi

21.3 Circus Sonnenstich uppträder 
i Södervik, Gasverksgatan 1/4, 
Helsingfors. Cirkusensemblen från 

Berlin består av artister med funk-
tionshinder. Arr: FDUV. Mera info: 
Carina Frondén, 040 751 4694,  
carina.fronden@fduv.fi, www.fduv.fi

24.3 Motions- och friluftsdag 
i Sjundeå. För stödpersoner, 
stödpersonspar, personer som 
önskar sej stödpersoner, alltså hela 
4BT gänget. Tillgänglig busstrans-
port från Helsingfors. Arrangörer: 
Gemensamt svenskt församlingsar-
bete och SAMS Fyra Betydelsefulla 
Timmar (Stödpersonsverksam-
heten) Närmare information ger 
Kristina Jansson-Saarela  
09 2340 2540 eller Sonja Karnell  
041 501 2531. Mera info på 
Facebook ”Fyra Betydelsefulla 
Timmar” och hemsidan 4bt.fi

29.3 ”Fyra Betydelsefulla 
Timmar”(4BT ) – träff för stödper-
soner på Vegahuset i Helsingfors, 
Nordenskiöldsgatan 18a.  
Kl. 17.30–19. Meddela om du är på 
väg en dag innan till Sonja  
041 5012531 eller sonja.karnell@4bt.fi

30.3 Medieskolning för personal 
inom social- och hälsovårds-
sektorn. Plats: Åbo Akademi i 
Vasa kl.12–16. I kursen ingår både 
föreläsning i att klara av kontakter 
med media och hur man ska infor-
mera massmedier och journalister, 
praktiska intervjuövningar framför 
både mikrofon och kamera samt 
diskussion kring deltagarnas egna 
erfarenheter, behov och frågor. 
Föreläsare är PL Ari Nykvist från 
Åbo Akademi. Deltagaravgift 25 
euro. Anmälan senast 23.3 till 
kansli@fssf.fi

31.3–1.4 Vi Kan-folkdanskurs i 
Turun Kristillinen Opisto i Åbo. 
Folkdanskurs enligt Vi Kan pedago-
giken. Arr: FDUV. Mera info:  
Jon Jakobsson, 09 434 236 16,  
jon.jakobsson@fduv.fi, www.fduv.fi

6.3 Föräldranätverk i Raseborg. 
Föräldrar till barn och unga med 
funktionsnedsättning samlas till 
träff kl. 18.30 på Svenska klubben 
i Ekenäs. Arr: FDUV/Styrka genom 
nätverk. Mera info: Marita Mäenpää, 
marita.maenpaa@fduv.fi,  
09 434 236 13, www.fduv.fi

April
11.4. Föreläsning med temat barn 
och unga med nedsatt hörsel  
kl. 17-18. Eivor Larpes, Hörsel-
pedagog på Speres. Arr: Luckan i 
huvudstadsregionen i samarbete 
med Speres. Anmälningar och för-
frågningar: Zusan Söderström  
zusan.soderstrom@luckan.fi,  
044 2777 561.
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