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Pia Lindroth från Esbo jobbar på Cooper Nursery, ett av de få
daghem i Dubai som kan ta emot barn med specialbehov.
På gården leker barnen i finska Lappset lekställningar.

Foto: Daniela Andersson
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Lättläst it – ett sätt att öka delaktigheten
i digitalsamhället

Carina Frondén

Vilken dag!

Ulf Gustafsson

s.16

Händelsekalendern 2013

Utgivning och prenumerationer 2013
SOS Aktuellt nr 2 utkommer
vecka 23. Deadline för material är
tisdagen den 28 maj.

Fortlöpande årsprenumeration för papperstidningen: 12 euro. Tidsbestämd årsprenumeration: 14 euro. Lösnummer: 3,50 styck. Vid lösnummersbeställning fakturerar vi 1,50 euro i
hanteringsavgift. Utrikesporto: 5 eur (Europa),
10 eur (Övriga världen). Tillgängligt format för
synskadade (rtf-format, tidningen kommer i
e-posten) kostar endast 7 euro/år.
1. Beställ via internet.
Fyll i prenumerationsblanketten på
www.sosaktuellt.fi eller e-posta
pren@sosaktuellt.fi
2. Eller ring 044 555 4388, eller
Handikappförbundet 0500 418 272

Vi är
på gång!

Aldrig har så många finlandssvenska funktionshindrade,
eller personer som representerar svenska funktionshindrade, blivit invalda i kommunalpolitiken. I Helsingfors var
Gunvor Brettschneiders inval
i fullmäktige en otrolig prestation, sedan har vi Johan Kullas
i Vasa och Carola Lithén som
otroligt nog gick och blev vald
till ordförande för fullmäktige i
Korsholm! Man kan bara höra
och häpna. I varje fall; med ersättare och representanter i handikappråden har handikappförbundet följande representation i
kommunalpolitiken:

Intressebevakning
I rikspolitiken har vi alla våra
egna favoriter. Gruppvis, eller
m.a.o. indelade enligt sjukdom
eller skada, tillvaratas våra enskilda intressen framför allt
av våra finskspråkiga brödraorganisationer. Också samarbetet kring VANE och särskilt
Handikappforums nätverk
”vaikuttajaverkosto” är viktiga
forum för oss. Likaså är de juridiska ombuden till stor hjälp,
särskilt i komplicerade frågor
som gäller omstrukturering av
social- och hälsovård, kommunreformen och uppföljningen av
handikappservicelagen.

Representanter i fullmäktige;
Helsingfors fullmäktige, ordinarie, Gunvor Brettschneider
Nykarleby fullmäktige, ersättare, Anna Caldén
Korsholm fullmäktige, ordförande, Carola Lithén
Vasa fullmäktige, ordinarie,
Johan Kullas.

Varför är det då så viktigt att
vi själva skall få vara med och
besluta?

Representanter i
handikappråd;
Helsingfors handikappråd,
Ulf Gustafsson
Vanda Handikappråd,
Olof Ekblom
Pargas handikappråd,
Harald Henriksson
Nykarleby handikappråd,
Anna Caldén

Om vi tänker på en minoritet med
självrespekt, vilken som helst,
så förfogar den över någotslags
verktyg för gemensamt beslutsfattande. Det kan röra sig om allt
från en spontan rörelse till ett
mera strukturerat ting eller annat
beslutsfattande organ. År 2004
kallade handikappförbundet alla
intresserade till den första generalförsamlingen i riksdagshuset.
Samarbetet eftersträvade ett gemensamt handikappolitiskt program för alla funktionshindrade
i Svenskfinland. Verksamheten
utvecklades gynnsamt vidare
fram till år 2008 då fyra av de

Jag kan inte skriva de orden som
står i rubriken utan att få Tomas
Ledins låt ringande i huvudet
(Ni vet: Vi är på gång, vi är laddade, vi är tända…). Det här har
förstås inget med herr Ledin att
göra, eller kanske det har, sommaren är ju i antågande och det
betyder för många varma kvällar vid havet, en gitarr, en Pripps
blå (eller annan valfri dryck) och
lite Ledin. Jag har träffat Tomas
Ledin och intervjuat honom
flera gånger och kan intyga att
han är en väldigt trevlig person. Jag har också haft nöjet att
träffa personer som jobbat nära
honom i flera år och fått höra
en hel del insideinformation

om honom. Det fantastiska är
att allt har varit enbart gott! Att
han lär vara okapabel att hålla
reda på sitt veckoschema är
ju ingen dödssynd. Han har ju
anställt folk som ska hålla reda
på det åt honom. En gång tänkte
det i alla fall gå dåligt då han var
nära att missa ett uppträdande
på en viktig persons privata fest
i Stockholm skärgård. Som tur
redde fru Ledin upp saken.
Lite så här kan det också
verka att det har gått för SOS
Aktuellt. Varför kom det inte ut
ett januarinummer? Glömde vi?
Nej, vi glömde inte. Vi jobbar på
en plan att göra tidningen ännu
bättre och mer tillgänglig. Detta

resursrikaste förbunden drog sig
ur och gick sin egen väg.
Varför måste vi vara med och
besluta i frågor som rör oss själva?
Varför inte låta slipade politiker,
specialskolade siffersnickare och
jurister, inskolade tjänstemän
och förståsigpåare besluta för
oss? Många av dem är dessutom
inte ens födda till visdom, utan
de har varit tvungna att satsa hela
sin karriär på att lära sig förstå
sig på vad som är bäst för oss. Att
inte acceptera deras hjälp är inte
bara otacksamt. Det strider också
mot alla regler för anständighet
och god uppfostran.
Eftersom det fortfarande finns
starka viljor som motsätter sig allt
samarbete mellan funktionshindrade på lika villkor för alla, så
har handikappförbundet fattat
beslut om att minst 60 procent av
styrelsemedlemmarna skall ha
daglig erfarenhet av att leva med
funktionshinder. Tillsammans
med våra förtroendevalda i kommunalpolitiken har vi grundat
ett nätverk ”Tillsammans i politiken”. Tanken är att helt kort diskutera och upplysa varandra om
vad som är på gång. Samt att fatta
egna beslut i frågor som berör oss
själva.
Ulf Gustafsson
Verksamhetsledare
Finlands Svenska
Handikappförbund

kräver tålamod och resurser.
Denna vår kommer SOS Aktuellt
ut enbart två gånger, detta nummer och det andra lagom till
sommarlovet. Men misströsta
inte, vi är på gång och vi vill vara
som Tomas Ledin. Trevlig men
om han får för sej att bli förgrymmad så gissar vi att en hel del
människor nog stannar upp för
att lyssna vad han har att säga.
Ha en skön fortsättning på
vintern!
Daniela Andersson
Redaktionschef
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Text & bild: Tom Sörhannus

Träna ”stressmuskeln” och
”humormuskeln” för ett gladare liv
Utsätt dig för humor och lagom
stora, regelbundna, stressdoser. På
så sätt kan du träna din ”humormuskel” och din ”stressmuskel” och få
ett gladare liv. Det är ett budskap
som komikern Måns Möller och
stressforskaren Dan Hasson för
fram i sin gemensamma föreläsning
Öka livet. Om ett gott skratt förlänger livet kom det ganska många år
till hos den rekordstora publik som
lyssnade till de två svenska föreläsarna i Närpes.
Men hur är det då, förlänger ett gott skratt
verkligen livet? Det kan förlänga livet
om man är gladlynt, i alla fall om man är
nunna. Det har gjorts en undersökning
bland nunnor som visade att glada nunnor lever längre än buttra. Något säkert
fastställt samband finns det ändå inte.
– Det kan också vara så att gladlynt
beteende förkortar livet, men man har

Dan Hasson, stressforskare, och Måns Möller, komiker,
bjöd på en underhållande föreläsning om stressens och
humorns betydelse för hälsan.

Öka livet
Möller och Hasson har hållit på med föreläsningen Öka livet
i sju-åtta år, och gör mellan fem och tio framträdanden per
år, för det mesta på beställning från företag. Måns Möller
har i mars i år premiär för sin första helt egna ståuppshow,
Jävla pajas – Det här skojar du inte bort. Den handlar om
hur livet ställdes på ända när hans son fick diagnosen autistiskt syndrom. Dan Hasson arbetar som forskare och författare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsintitutet
vid Stockholms universitet. Han har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Hasson
driver även webbsajten healthwatch.se, som är ett gratis
verktyg för stresshantering.
Källa: Måns Möller och Dan Hasson,
www.standupcoemdy.se, www.danhasson.se

roligare medan man lever, säger Dan
Hasson.
Överlag har ändå humor en positiv
inverkan på hälsan, visar foskning som
de två föreläsarna hänvisar till. Det ger
bland annat positiva känslomässiga tillstånd som är bra för smärtlindring och
immunsystemet.
– Det finns vetenskapliga belägg för
att humor ökar smärttröskeln, säger
Måns Möller.
Människans problemlösningsförmåga är också bättre då hon skrattar och är
på gott humör.
Positiv och negativ stress
Att humor kan ha en positiv inverkan på
hälsan är kanske ingenting nytt, men att
även stress kan ha en hälsofrämjande effekt
är mera okänt. Lagom och regelbundna
stressdoser stärker hälsan på många olika
sätt, och kan till och med förlänga livet.
Utdragna och långvariga stressdoser däremot kan leda till kroniska fysiska
och psykiska sjukdomar.
Stress kan vara både bra och
dåligt.
– Det är som med en kniv,
man kan använda den till att
skära grönsaker och man kan
använda den till att döda någon.
På samma sätt är det med stress,
det beror på hur man använder
den, säger Hasson.
Vad är då stress?
– Stress är en metafor. Det betyder olika saker för olika människor. En vanlig definition är
ändå att man säger att det är när
krav och förväntningar upplevs
överstiga det som en människa
klarar av, säger Hasson.
Det man kan säga är att olika
saker stressar olika människor av
olika anledningar. Därför kan det
vara svårt ibland att förstå hur någon blir
stressad av sådant man själv ser som normalt. Det effektivaste sättet att mäta stress
kan närmast ses som ett bakåtsträvande,
enligt Hasson.
– Det är så enkelt som att prata med
patienten och tro på honom eller henne.
Den mänskliga hjärnan stressas av
den okontrollerbara framtiden, trots att
det mesta vi oroar oss för aldrig inträffar. Hjärnan kan inte skilja mellan fantasi
och verklighet.
– Om man i förväg oroar sig över
något kan det skapa lika mycket eller
mera stress än själva händelsen, säger
Möller.
Framtida hot och belöningar driver
vårt beteende. Hot är oftast det som driver dem som går i väggen. Att återhämta
sig från stressrelaterade sjukdomar är
fullt möjligt, men det bör ske gradvis
och i omvändning ordning mot hur

problemen skapades. Det är inte heller så
att man ska undvika stress om man en gång
drabbats av stressrelaterad sjukdom, för
det leder till större stresskänslighet.
Blandning av komik och fakta
Möllers och Hassons föreläsning beskrivs
som infotainment när den är som bäst, det
vill säga det är en blandning av underhållning och information. Den baserar sig på de
senaste forskningsrönen. Det är Möller som
är en av Sveriges mest kända komiker som
står för den underhållande biten, även om
stressforskaren Hasson visar att han också
behärskar den genren. Hur gör du för att
vara så rolig frågar Hasson av Möller.
– Jag tror det beror på att jag tänker i
bilder, säger Möller som också i sin framställning målar upp bilder av de situationer
han beskriver.
Vi får bland annat följa med honom då
han besöker läkarcentralen för att undersöka om det är något fel på honom då han
och sambon har svårt att få barn, och hur
stressigt det kan vara när man ska försöka
fylla den burk man fått med sig in på toaletten. Föreläsningen varvas med Möllers
ståuppkomik och Hassons presentation
av forskningsrön gällande stress, humor
och hälsa. De bjuder publiken på många
spontana skratt. De fångar också upp publiken och tar med den i programmet. Och
publiken är med på noterna. Med en bra
bit över 300 anmälda till evenemanget slår
Närpes vuxeninstitut som är arrangör alla
tiders deltagarrekord med bred marginal.

Text: Mari Pennanen
Bild: Robin Sjöstrand

Nystart inom FSS
efter styrelseavhopp
På Förbundet Finlands
Svenska Synskadades
höstmöte avgick dåvarande
ordförande och merparten
av styrelsen. Ett extraordinärt valmöte sammankallades i januari. Återvalde
ordförande Bengt Ahlvik
ser nu positivt på framtiden, även om det återstår
mycket arbete med att få
ekonomin i skick.

F

örbundet Finlands
Svenska Synskadade
rf höll sitt höstmöte i
Björneborg i november. Mötet tog vissa
oförutsedda vändningar. I föredragningslistan kom man så
långt som att Kenneth Ekholm
valdes till vice ordförande. Efter
det steg förbundsordförande
Bengt Ahlvik, som året innan
valts för en mandatperiod på två
år, upp och meddelade att han
avgår med omedelbar verkan.
– Orsaken till mitt beslut var
att jag ansåg att själva mötet
blev en fars. Men det berodde
också på en förtroendekris
inom styrelsen, det var olika

Myter och fakta om välbefinnande
och livslängd
De två föreläsarna tar också upp några
myter om välbefinnande och livslängd. Till
exempel myten om att man lever längre
om man är gift.
– Jo det stämmer om man är gift med
rätt person, säger Hasson.
En annan myt säger att om ens barn
är tystlåtet ska man uppmuntra det att bli
mera pratsamt och ha kul.
– I själva verket är det så att om du vill
leva ett långt liv är det en fördel att vara
introvert, säger Hasson.
Den allra viktigaste egenskapen för ett
långt liv är ändå samvetsgrannhet. Myten
om att humor är viktigt när man väljer
partner stämmer till en viss del. Det har
nämligen visat sig att humor är ett viktigt
karaktärsdrag när kvinnor bestämmer vem
de ska para sig med. Till sist några tips om
hur man kan stressa rätt. Ett sätt är att utsätta sig för humor, och själv också aktivt
försöka vara rolig. Nedvarvning via andning och avslappning efter stress är viktigt.
– Det är fysiskt omöjligt att känna ångest samtidigt som man djupandas, förklarar Hasson.
Att utföra goda gärningar för sig själv
och andra är ett annat bra knep.
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– Nu då vi har
fakta på bordet
gäller det att
hitta en lösning.

FSS återvalde ordförande
Bengt Ahlvik.

viljor som drog åt olika håll,
säger Bengt Ahlvik.
Han berättar att problemen
inom styrelsen började redan på
sommaren då man började tala
om rehabiliteringens framtid
inom förbundet. Ahlvik såg det
som omöjligt att fortsätta med
den styrelsekonstellationen,
men han betonar att det inte
handlade om personfrågor utan
om arbetssätt, där alla inte följde
de styrdokument och arbetssätt
man kommit överens om.
På höstmötesagendan fanns
också att välja två nya styrelsemedlemmar i stället för Patrik
Paulin och Rolf Söderlund
som stod i tur att avgå. Under
kandidatnomineringen meddelade sedan styrelseledamöterna
Viva Holm, Camilla Hellstedt,
Birgitta Storbacka, Lilian
Söderman och Rolf Söderlund
att de avgår, Söderlund med
omedelbar verkan, Storbacka
från årsskiftet och de övriga
efter att nyval hållits.
Mötet avbröts. Ett nytt möte
hölls i Tammerfors den 12 januari. Mellan mötena leddes
förbundet av en styrelse som

då bestod av vice ordförande
Birgitta Storbacka (fram till årsskiftet), Kenneth Ekholm, Lilian
Söderman, Patrik Paulin, Viva
Holm och Camilla Hellstedt.
Extra medlemsmöte i januari
På Tammerforsmötet fanns det
fyra kandidater till ordförandeposten: Bengt Ahlvik, Kenneth
Ekholm, Harold Henriksson
och Susann Laag-Söderström.
Valet skedde i två omgångar och
Bengt Ahlvik avgick med segern.
– Jag hade fått positiv feedback efter min avgång. I januari
var det också helt andra förutsättningar och jag hade fått förfrågningar om att ställa upp igen
från hela Svenskfinland, så med
det i bagaget ville jag fortsätta.
Min tanke var inte att stiga av
mitt i, säger Ahlvik.
Den nya styrelsen, som förutom Ahlvik och viceordförande Ekholm består av Anders
Nyberg, Karl-Oscar Skogster,
Leif Karp, Tor Hanner, AnnBritt Mattbäck och Camilla
Hellstedt, har redan inlett sitt
arbete.

– Jag har en mycket positiv
känsla och tycker det finns förutsättningar för ett fungerande
styrelsearbete. Men alla är medvetna om att detta är ett upprättelseår. Det här året innebär
också många stora frågor, främst
att få ekonomin i balans. I dagens
läge går det ut mer än det kommer in varje månad, säger Ahlvik.
Han berättar att fjolåret till
stor del gick åt till att ta reda på
vad all verksamhet kostar.
– Nu då vi har fakta på bordet gäller det att hitta en lösning.
Mitt mål är att vi under följande
medellånga period, åren 20152018, ska få ekonomin i balans,
säger Ahlvik.
Han säger att styrelsen kommer att se över bland annat
personalen, olika former av
verksamhet, egendom och förvaltning. Också samarbetsavtalen med de sju distriktsföreningarna finns på dagordningen.
– Utåt sett var det negativ
publicitet som hösten gav, men
internt tror jag det kommer att
visa sig ha en positiv inverkan då
vi fick nollställa och gå vidare,
säger Ahlvik.
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Text och bild: Malin Johansson

Text: Thomas Rosenberg

Huvudlös splittring av svensk
socialservice i Helsingfors

Rätt bemötande är A och O
I slutet av januari samlades
klienter, anhöriga, kommunrepresentanter och
personal från Kårkulla
samkommun för att tillsammans fundera på frågor
kring boende. Staten har
fastställt en riksomfattande
plan gällande individuellt boende för personer
med utvecklingsstörning
och den 8 november 2012
fastställdes ett principprogram. Med dessa dokument
som utgångspunkt ordnade
Kårkulla den lyckade samarbetsdagen ”Nya utmaningar inom boendet för
personer med utvecklingsstörning” i Tammerfors.
Samarbetsdagen öppnades av
Kårkullas styrelseordförande
Berndt Långvik som välkomnade deltagarna till Tammerfors
för att diskutera boendefrågor. Dagens första föreläsare
var Jaana Huhta från Socialoch hälsovårdsministeriet.
Regeringsrådet Huhta presenterade statsrådets principbeslut
om tryggandet av individuellt
boende och den riksomfattande
planen. Huhta påpekade att principbeslutet stöder genomförandet av det handikappolitiska
programmet och FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.
Utgå från behovet
Viktiga utgångspunkter i den
riksomfattande planen är ökad
medvetenhet, respekt för rättigheter och självbestämmande,
utvecklandet av tjänster och

närsamfund, säkerställandet av
kunskap samt nedläggning av institutionsboendet. Jaana Huhta
betonade vikten av att utgå från
behovet då man planerar boenden och ansåg att betoningen
bör ligga på små enheter med
speciallösningar. Gravt utvecklingsstörda personer drar inte
nytta av stora enheter, framhöll
Huhta.
Förverkliga drömmar!
Följande föreläsare var Päivi
Nurmi-Koikkalainen från institutet för hälsa och välfärd.
Päivi redogjorde för en enkät
som THL låtit göra angående
boende och tjänster för kommuninvånare med utvecklingsstörning. Målet med enkäten
var att få information om bland
annat hur planeringen av kommunens handikappärenden
sköts, vilka kommuninvånare
som omfattas av handikappservicen och vilka tjänster det finns
att tillgå för kommuninvånare
med funktionsnedsättningar.
Tillsvidare täcker svaren cirka
70 procent av invånarna i landet
och målet med enkäten är att
såväl kommuninvånarna som
det nationella utvecklingsarbetet ska ha nytta av resultaten.
Päivi avslutade sin föreläsning
med att säga att ledningen måste
tro på det man gör och betonade
vikten av att uppmana personer
med funktionsnedsättning att
förverkliga sina drömmar!
Ingen flyttar mot sin vilja
Samkommunsdirektör Märta
Marjamäki presenterade
Kårkullas boendeplan för åren
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2012 – 2020 och berättade att
man har gjort en genomgång av
alla klienter som bor på Kårkulla
vårdhem. Idag bor cirka 5,9 % av
Kårkullas klienter på vårdhemmet – omedelbart kunde 21 personer flytta ut, men ingen kommer
att flyttas mot sin vilja, betonade
Marjamäki. Många av de klienter
som bor på vårdhemmet har bott
där nästan hela sitt liv. Målet är
dock att ingen ska bo kvar på vårdhemmet år 2020, kvar ska bara
finnas rehabilitering, krisvård och
undersökningsavdelningen, berättade Märta.
Drömmen om en ny lägenhet
Efter lunchen fick deltagarna
ta del av ett intressant framförande av Anders Ranta-Aho och
Susanne Tuure. Anders bor i stödboende och Susanne, som jobbar
som utvecklare av boendeverksamheten inom Kårkulla, intervjuade honom om hans vardag
och hans hem. Dessutom visade
Anders bilder från sin lägenhet.
Hans mamma bor relativt nära
stödboendet, medan Anders har
närmare 160 km till sin pappa.
Anders är nöjd med den hjälp
han får i hemmet. På morgonen
får han hjälp med väckning och
på tisdagar och torsdagar hjälper
personalen honom med städning,
bykning och med att planera butikslistan. Då Susanne frågar
Anders om hans framtidsdröm
kommer svaret snabbt – jag vill
bo i en splitterny lägenhet!
Den gyllene regeln
Efter Anders framförande stod de
anhöriga i tur att berätta om sin
syn på boendet. Det var Christian
Lindberg från Helsingfors och
Mikael Niskanen från Vasa som
berättade om sina tankar och upplevelser utgående från sina barn.
Christians son deltar i Kårkullas
dagverksamhet i Helsingfors
och Mikaels dotter bor på ett av
Kårkullas boenden i Vasa. Med 15
års erfarenhet av Kårkulla berättade Christian med stor inlevelse
om hur han har upplevt kontakten med personalen. Speciellt betonade han den ”gyllene regeln”
gällande bemötande av föräldrarna, familjen och klienten och
lyfte fram vikten av rätt attityd
och inställning bland personalen.

Det bästa som hänt
”Min dotter är det bästa som hänt
mig”, sade Mikael Niskanen som
är far till en 19-årig dotter med
grav utvecklingsstörning. Mikael
berättade att han tack vare sin
handikappade dotter har fått
uppleva så mycket. ”Att kunna
lita på att livet på boende fungerar och att olyckor inte inträffar
är det viktigaste för anhöriga”,
fortsatte han. Som förälder värdesätter han en motiverad, samarbetsvillig och kunnig personal.
Samarbete viktigt
Ve r k s a m h e t s l e d a re n f ö r
Förbundet De Utvecklings
stördas Väl, Lisbeth Hemgård,
gav sin syn på boende och presenterade kort sitt förbund. Lisbeth
betonade vikten av samarbete i
all serviceplanering och konstaterade att kommunerna behöver
mera information om samkommunens tjänster. Lisbeth kommenterade också kort Kårkullas
boendeplan och ansåg att det är
bra att Kårkulla har tillsatt ett
expert- och utvecklingscenter,
men frågade sig om de regionala
omsorgsbyråerna räcker till för
all den service som behövs ute
i regionerna. Vidare tog Lisbeth
upp planeringen av nya boenden
och undrade huruvida det finns
risk för att det planeras boenden
som sedan inte behövs.
Bemötande som röd tråd
Kirsi Louhi-Timmerbacka var
dagens sista föreläsare och hon
representerade Vasa stad i egenskap av t.f. chef för handikappservicen. Kirsi presenterade
kort Vasa stad och berättade hur
man inom staden har arrangerat
handikappservicen, bland annat
har man nyligen öppnat en splitterny dagverksamhet som är hela
1000 kvadratmeter stor. Alltför
snabbt visade klockan dock att
det var dags att avsluta dagen
och Märta Marjamäki sammanfattade dagens teman och
konstaterade att den röda tråden genom hela dagen har varit
bemötande. Märta betonade att
just bemötande, rätt inställning
och attityd är faktorer som man
i framtiden kommer att betona
inom Kårkulla för att kunna bli en
ännu bättre serviceproducent!

Samkommunsdirektör Märta Marjamäki presenterade
Kårkullas boendeplan på samarbetsdagen i Tammerfors.

Häromveckan kunde vi i
Hufvudstadsbladet läsa
ett reportage om hur
den svenska socialbyrån i Helsingfors sedan
årsskiftet har splittrats
på flera olika enheter.
Med fatala följder för
den svenska service som
hittills varit koncentrerad till ett enda ställe, på
Tavastvägen 13 i Sörnäs.
Hur är det möjligt? I en tid
då man tvärtom försöker
koncentrera de allt knappare svenska resurserna, och
skapa fungerande service
för klienter, patienter och
kunder med svenska som
modersmål. Vi vet ju alla av
bitter erfarenhet att tvåspråkiga enheter sällan fungerar i
praktiken, hur goda föresatser man än har, och hur goda
språkkunskaperna än är, på
papperet.
Sosve växer fram
Just av den orsaken arbetade man i Helsingfors länge,
och framgångsrikt, med att
steg för steg sammanföra
de svenska socialtjänsterna
under ett och samma tak. Det
började 1990, med att man
skapade den svenska socialservicebyrån (oftast kallad
Sosve), som i första skedet
innefattade tre sektorer:
dagvården, familjerådgivningen och socialservicen
för utvecklingsstörda. Under
1990-talet utökades det med
äldreomsorgen och barnskyddet, och från 2000-talet
tillkom ytterligare utkomststödet och handikappservicen i sin helhet. Från 2005 var
serviceutbudet relativt komplett, och den svenska byrån
på Tavastvägen en ”miniatyr
av socialverket”. Men inte
helt, eftersom vissa tjänster
fortfarande saknades, såsom
socialjouren, par- och familjeterapin, de familjerättsliga ärendena, ekonomi- och
skuldrådgivningen, missbrukarvården och den sociala
rehabiliteringen.
På Tavastvägen verkade
dessutom det Finlands
svenska kompetenscentret
inom det sociala området (FSKC), och Mathilda
Wrede-institutet, med all
den forsknings- och utvecklingskompetens de kunde

Nyheter

bidra med. Sammanlagt en
aktningsvärd koncentrering
av svensk service och svenskt
kunnande med drygt 30 anställda (plus FSKC:s och
Wrede-institutets nätverk).
Och framför allt: ett svenskt
rum med egen kultur och
atmosfär.
Hemkänsla
Speciellt det sistnämnda
betonas av Gunilla Englund
i hennes undersökning
från 2008, ”Det är som att
komma hem. Betydelsen av
svenskspråkig service för
klienter inom socialvården”,
framlagd som pro graduavhandling och publicerad som
FSKC:s rapport 4/2008.
Englund, med lång praktisk erfarenhet av att utveckla den svenska socialservicen
i Helsingfors, redogör för de
temaintervjuer hon gjort
med socialbyråns klienter.
Svaren pekar entydigt på att
inte bara språket är viktigt
utan också den kultur och
den hemkänsla som hör ihop
med att man blir inte bara
betjänad på sitt modersmål
utan också kan komma till
en plats med en egen och
hemvan kultur och atmosfär. Något som är så viktigt
för klienterna att de föredrar
det, även om avstånden blir
längre, jämfört närmare belägna socialbyråer.
Avhandlingen översattes
också till finska och skulle, var
förhoppningen, tjäna som argument också på finskt håll,
inför de hotbilder som redan
då var fullt synliga. Man
har nämligen redan länge
förberett en integrering av
social- och hälsovården i
Helsingfors, varav splittringen av den svenska socialbyrån
nu alltså bara är en del. Redan
då den svenska byrån grundades talade man på finska om
att det var en ”tynkätoimisto”,
dvs. hopplöst liten.
”Alltför liten och sårbar”
Och så har det fortsatt, även
om byrån alltså under 2000talet utvecklades nästan till
en fullservice-byrå, med
drygt 30 anställda, och ett
befolkningsunderlag på sammanlagt 35 000 svenskregistrerade personer.
”Alltför liten och sårbar”,
har det ändå hela tiden hetat

Debatten om splittringen av den svenska socialservicen har sent omsider kommit igång. Här
några inlägg ur Hufvudstadsbladet.

i argumentationen bakom
omorganiseringen. Som
alltså i praktiken innebär att
den svenska socialbyrån från
att ha varit koncentrerad till
ändamålsenliga och trevliga
utrymmen på Tavastvägen 13,
i centrum av Helsingfors, nu
är ansluten till motsvarande
finska enheter, och därmed
finns utspridd på hela fem
adresser:
1.

handikappservicen
och barnskyddet på
Visbygränden 2 i Östra
Centrum
2. utkomststödet på Andra
linjen 4 i Berghäll
3. familjerådgivningen,
teamet för tidigt stöd
för barnfamiljer och det
svenska familjecentret
på Broholmsgatan
16 i Hagnäs (den s.k.
Sparbankskajen)
4. äldreomsorgen på
Malmgatan 3 i Kampen
5. kompetenscentret och Mathilda
Wrede-institutet på
Göksgränden 3 i Sörnäs.
Om det gamla systemet var
sårbart, vad skall man då säga
om det nya?! Tidigare kunde
alla svenska, och vid behov
hoppa in och ersätta en kollega, men nu finns inte längre
den chansen, i de pyttsemå
enheter som de svenska tjänstemännen nu utgör. Vilket
i praktiken skapar exakt
det Englund beskriver i sin
avhandling, dvs. att slumpmässigheten i tvåspråkiga
enheter blir alltför stor. Det

behövs ju bara att en person
råkar vara sjuk eller bortrest
för att den svenska servicen
inte skall fungera. Det är väl
sårbart, om något!
Varför ingen
reaktion i tid?
Hur är det alltså möjligt
att ett sådant dråpslag mot
den svenska socialservicen
i Helsingfors har varit möjligt utan att någon har reagerat, och framför allt i tid?
Det frågar sig också många
med insyn i processen, som
undrar varför i all världen de
svenska intressebevakarna
och politikerna inte vaknat
i tid, trots att de matats med
information och varningar
redan länge. ”Varför har man
inte förstått att reagera i tid,
trots all informationen?”,
som en av mina sagespersoner uttrycker det.
Nu har, sent omsider, reaktionen kommit, också offentligt, och en informell grupp
bestående av koordinatorn
för den svenska servicen, personalen och Folktinget satt sig
ner för att utreda vilka följder
splittringen har för de svenska
socialarbetarna och klienterna. Därtill har sektorns vd
Matti Toivila inom ett halvt år
utlovat en utvärdering av hur
den svenska servicen fungerar.
Vackert så, men man kommer inte ifrån att det är lite
väl sent att stiga tidigt upp.
Man behöver inte vara någon
Einstein eller finlandssvensk
”marrare” för att begripa att
det inte fungerar. Och att
arbetet i praktiken har blivit

väldigt mycket svårare, både
för personalen och klienterna. Personalen har redan i
offentligheten bevittnat att en
alldeles för stor del av deras
arbetstid nu går åt till att sitta
i allmänna fortskaffningsmedel, på väg till eller ifrån klienterna. Och att exempelvis
enheten på Visbygränden i
Östra centrum är hopplöst
svår att hitta, och dessutom
har skyltning enbart på finska.
Ond spiral att vänta
De ökade svårigheterna för
svenska klienter att möta den
svenska servicen har effekter
som på sikt inte är svåra att
räkna ut: eftersom personalen hinner sköta färre klienter per tidsenhet än på finskt
håll, och många svenska
klienter dessutom väljer att
rösta med fötterna, dvs. går
till en närmare belägen finsk
socialbyrå, blir resultatet att
den svenska verksamheten
ter sig mindre behövlig, och
alltså kan skäras ner ytterligare – och så är spiralen ett
faktum. Varför skall det alls
behövas svenska tjänster då
ingen frågar efter dem?
Hur man än vrider och
vänder på det kommer jag inte
ifrån att den splittrade svenska socialbyrån är ett skolexempel på hur det absolut inte
borde få gå. Och att det med
all önskvärd tydlighet visar att
vi tvärtom måste satsa ännu
mera på att sammanföra de
svenska resurser vi har, om
nödvändigt också över kommungränserna. Såhär kan det
ju inte fortsätta.
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Cooper Nurserys manager Frances
Wood tillsammans med rara
Gabriela. Femåriga Gabriela har
Rubinstein-Taybi syndrom.

Finurliga tågstolar möter oss i dagisets aula.

Text&bild: Daniela Andersson

Specialdagiset
Cooper Nursery
i Dubai

sidan 9

1/2013

Tack vare min goda vän
här i Dubai, Pia Lindroth,
kom jag i kontakt med
Cooper Nursery, ett av de
få daghem som har kunskap att ta emot barn med
specialbehov. På köpet fick
jag svar på en hel del frågor
som hopat sig under mina
två år i Dubai. Var finns alla
barn med funktionshinder
och hur ser man egentligen
på specialbehov i Förenade
Arabemiraten?

E

sbobon Pia Lindroth
flyttade i höstas till
Dubai med sin man
och yngsta sonen.
Med sin gedigna bakgrund, som
bland annat barnträdgårdslärare
på specialdaghem hemma i Esbo,
fick hon så gott som direkt jobb
på Cooper Nursery.
– Jag trivs bra och tycker det
är speciellt intressant att jobba
med flera olika kulturer. Per
sonalen är allt från serber och
britter till filippinare och indier.
Det är minsann mångkulturellt,
säger Pia med ett glatt leende.
– Pia är fantastisk! Hon är så
erfaren att hon kan leda vilken
grupp som helst, därför ville
jag att hon började med specialgruppen som då var utan
speciallärare, berättar daghemmets brittiska manager Frances
Wood.
– Det är förstås fysiskt tungt
att ha specialgruppen då man
måste lyfta en del av barnen.
Men de flesta barn har också en
egen assistent, berättar Pia.
Dagiset arbetar med att
inkludera specialbarnen i de
vanliga grupperna. De som inte
klarar av det är i en specialgrupp.
Idag leder Pia en vanlig grupp
på totalt tolv barn varav tre är
autistiska.
– Det går bra men det är utmanande då inget av de autistiska barnen kommunicerar. Här är
de ännu i barnskorna vad gäller
Pecs. Så vi har gjort egna kort av
fotografier, berättar Pia.
– Vi jobbar hårt på att integreringen ska ha en positiv ömsesidig effekt hos barnen. Det är
på detta stadium vi måste börja,
säger Frances.
Här i Dubai syns varken barn
eller vuxna med funktionshinder i gatubilden. Var finns de?
– Du har rätt. Men det har
varit ännu värre. Jag vet faktiskt
inte var de finns. Förut gömdes
barnen hemma. Vi jobbar hårt
för att barnen ska inkluderas i
vårt samhälle, berättar Frances.

Fallet Gabriela och andra
Dagistiderna är helt annorlunda
än i Finland. Här lämnas barnen
tidigast halv åttatiden och hämtas vanligtvis klockan ett eller
två. Det finns också längre dagar
men det är ovanligt.
– Föräldrarna kommer med
sina barn lite när som helst, i går
kom en flicka först halv tolv. Det
är störande för verksamheten i
barngruppen, säger Pia.
Barnen har både sensotek,
en liten gymnastiksal, konststudio och inlärningscenter. På
gårdens lekplats klättrar barnen
i finska Lappset- lekställningar.
I specialgruppen, som är full,
finns åtta barn med olika diagnoser och av olika nationalitet.
– Vi kan inte ta emot alla
barn tyvärr. Jag var tvungen
att säga nej till ett barn med
svår epilepsi i förra veckan. Det
känns hemskt. Men vi har inte
resurser för dylika fall, berättar
Frances.
För specialbarnens föräldrar
har Frances varit deras sista livlina. Specialdaghem växer inte
på träd.
– Frances har förändrat mitt
liv, säger den tacksamma pappan till lilla Gabriela som har
Rubinstein-Taybi syndrom.
Gabriela är redan fem år vilket betyder att hon enligt lagen
i Förenade Arabemiraten borde
börjat förskola senast i höstas.
Nationen och lagstiftningen är
så ung, 41 år, så ännu finns inga
klausuler modifierade för barn
med funktionshinder. Gabriela
kan givetvis inte gå i vanlig skola
då hon mentalt är på en treåringsnivå. Varje barn som börjar
dagis registreras hos socialministeriet och de sade givetvis nej
då Frances ville ta in Gabriela i
dagiset. Orsaken var för att hon
var för gammal, hon skulle ju i
skola.
– Men hon har ingen annanstans att gå, så jag tog in henne
ändå. Och hon är inte enda
barnet jag måste göra så med.
Om det görs några kontroller
så måste jag låtsas att de inte är
här. Så här måste man ännu tyvärr göra här, det är hemskt men
vi har inga andra val just i detta
fall, berättar Frances.

Pia Lindroth trivs i Dubai.

Det finns en skola för barn
med funktionshinder men för
att få barnen antagna dit krävs
också en hel del. Till exempel att
barnen inte använder blöja.
Besvärligheter
Alla daghem i Dubai är privata
och har lite blivit av en business.
Föräldrarna betalar hutlösa terminsavgifter på populära daghem. Cooper Nursery grundade
2011 och specialgruppen fick
grönt ljus 2012.
– Ministeriets regler och
”stämpelhelvete” är inte av denna
värld, suckar Frances.
Daghemmet ägs av indiska
doktor Khan med fru som
starkt engagerat sig i barn med
specialbehov.
– Han är den första mänskan som inte pratar om budgeter. Om han ber mig så startar
jag även upp en skola för barn
med funktionshinder. Behovet
är enormt, säger Frances som
startat upp sex andra daghem i
Dubai.
Hon har varit i Dubai i olika
etapper sedan 1980-talet. Hon
har minsann sett både ett och
annat. Då hon kom fanns så gott
som inga daghem för funktionshindrade barn.
– Detta är ett så ungt samhälle. Det kommer att ta många,
många år innan man är på
samma nivå som i Västeuropa.
– Många saker här skulle
aldrig gå igenom i Finland. Till
exempel finns det ingen hiss till
övre våningen. Vi måste bära
upp barnen som inte kan gå
själv, berättar Pia.
Ännu heller finns ingen
ordentlig lag på säkerheten i
daghem. Ofta finns det bara en
utgång, inga räddningsstegar
från övre våningen och vad gör

man vid eldsvåda? Frances jobbar även som konsult för andra
daghem. På ett ställe kämpar hon
än för att få brandtäcken. De är
för dyra tyckte ägarna.
– Lokala emirataraber tror att
inget ont händer dem och om det
händer så är det ”InshAllah”, om
Gud vill. Därför funderar ingen
på säkerhet, säger Frances med
en suck.
Ingen lek då läraren
har mens
För en tid sedan kom en inflytelserik man från Abu Dhabi och
ville att Frances skulle starta
upp ett specialdaghem åt honom.
Planerna var stora men tyvärr
blev det inget av dem då det blev
för dyrt. Men tanken och försöket var gott, mannen hade själv
barn med specialbehov.
– Det måste komma från
någon med egna ”problembarn”,
annars ändras aldrig de lokalas
attityd, konstaterar Frances.
Ännu i dag tror den mindre
utbildade lokalbefolkningen att
ett funktionshindrat barn är ”en
förbannelse från Gud”.
– Då jag jobbade i Oman så
förbjöds jag att fotografera barnen för många trodde än i dag att

Fruktkollage pryder väggarna.

det tar deras själ. Det visar hur
långt efter folket är mentalt. Man
har snabbt kommit upp i västerländsk status tack vare landets
rikedomar men mentalt tar det
ännu minst 30 år innan man är
ikapp, säger Frances och skakar
på huvudet.
På ett annat daghem i Abu
Dhabi som Frances anställdes
för att ”få fason på” hade barnen nästan inga leksaker och
de var nästan aldrig utomhus.
Orsaken till att barnen inte gick
ut var att lärarna, som var lokala
damer, inte rörde sig då de hade
menstruation.
– De lokala arabdamerna
suckade bara och sade att de
absolut inte kan anstränga sig
då de har den tiden i månaden.
Så då det var lekdags så sattes
alla barnen i ett stort rum utan
leksaker och så delade man ut
chips. Det var hysteriskt och
många barn grät av rädsla. Jag
fick tack och lov bukt på de
fasonerna men det krävdes en
hel del list och tålamod, säger
Frances.
Vid 61 fyllda har hon ännu
ingen tanke på att trappa av. Jag
hoppas hon skriver en bok om alla
sina upplevelser då hon har tid.

Cooper Nursery har också ett ”sensotek”.
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Text oc bild: Christina Lång

HANDLEDARE MED
MOTIVATION OCH VILJA

För många familjer med
barn som har specialbehov
kan vuxenlivet med
yrkesval och arbete bli
en svår nöt att knäcka.
SOS Aktuellt har
bekantat sig med en
specialyrkesläroanstalt
och en handledare som
sadlat om och funnit sitt livs
uppgift bland ungdomar
som behöver särskilt stöd.

K

erstin Lampinen jobbade länge med ekonomi
inom ett stort företag.
Som motvikt till arbetet med
siffror sysslade hon med kreativ fritidssysselsättning, främst
inom amatörteatern. Hon har
studerat interaktiv berättarteater, som är en dramaform som
kan användas både terapeutiskt
och socialt. Hon har fungerat
som skådespelare och ledare för
olika grupper. Under en alterneringsledighet satsade hon på sin
personliga utveckling. Sin styrka
i sig själv hade hon stor nytta av
när arbetsplatsen genomgick

en strukturförändring och hon
blev arbetslös.
– Det var en tuff tid, säger
Kerstin som beslöt att stanna
upp och fördjupa de värden
hon haft och pröva på olika
uppgifter.
Hon är estet och gillar
färggranna, vackra kläder och
handgjorda föremål och började sälja vänners produkter
på sommartorg. Handarbete
av olika slag är skapande och
hon gläds även över andras
kreativitet. Hon gjorde interaktiv berättarteater som bygger på improvisationer. Hon
uppträdde med monologer i
olika föreningar. Hon ledde
en studiecirkel med sång och
musik för äldre personer och
musikklubbar på Utterbäck
boende för utvecklingshämmade. Tack vare studiecirkeln
deltog hon i en ledarutbildning där man lärde att ge tid
och plats åt alla. På kursen fick
deltagarna en boll som pedagogiskt hjälpmedel. Den som har
bollen har ordet och ingen får
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avbryta medan den personen
talar. Det är även fråga om att
lyssna aktivt.
Den metoden har hon tagit
med sig i arbetet som handledare på autismenheten i Borgå, en
förberedande enhet som hör till
Keskuspuiston Ammattiopisto.
Där kan hon använda sig av sina
många erfarenheter bland eleverna som rustar sig för arbete
och ett självständigt liv.
– Drama ger glädje och musiken är också en viktig del av arbetet. Den är avslappnande och
man kan vara tysta tillsammans,
har Kerstin upptäckt.
Hennes huvudsakliga uppgift är att vara personlig handledare och utöver det undervisar hon i svenska och engelska.
Dessutom leder hon drama i små
grupper där man leker fram gemensamhet. Genom drama lär
man känna sig själv och utforskar sina svaga och starka sidor.
I sitt arbete är hon helt överens med skolans mål att etablera
eleven i påbyggnadsstudier eller
arbete. Det gäller att hela tiden

utveckla studiefärdigheten och
interaktionsförmågan. För det
kan behövas personliga grepp.
Samtidigt ska färdigheterna
göra studeranden självständiga
så att de kan ta ansvar för sitt
eget liv enligt egen förmåga.
Genom att ta eleverna med ut i
samhället kan de förberedas för
nya livssituationer. Som handledare ska Kerstin också vara
med och utforma studerandes
framtidsplaner.
Kerstin satsar på sig själv
och sina studerande
– Det här är min grej, jag trivs
med eleverna. Vi är alla egna
personligheter. Det gäller också
att kunna dra gränser för sig själv
och satsa på sin egen utveckling.
För att stärka sin yrkesidentitet har Kerstina Lampinen studerat till arbetshandledare vid
Diakonia Ammattikorkeakoulu.
Sin egen personliga roll som
mogen kvinna har hon arbetat
med på flera sätt. Hon är medveten om att tiden är begränsad och
det är viktigt att ta vara på det goda

i livet. När man gillar sig själv är
det lättare att tycka om andra.
Därför har hon bland annat fem
gånger deltagit i filosofen Esa
Saarinens Pafos- seminarier på
Cypern. De har gett styrka för den
yttre och den inre resan i henne.
Hon har inte tidigare sett sig själv
som en svan. Genom seminarierna har hon funnit svanen i sig
själv: att flyga ensam, men också
tillsammans med andra. Alltså
att också se sig själv med andras
ögon. Sina medarbetare ser hon
som spelare i ett fotbollslag:
– Vi lirar tillsammans mot
gemensamma mål.
– Alla är vi individer med
behov, känslor och tankar och
det är viktigt att vara lyhörd för
sig själv och även för andra.
Den lärdomen har hon också
tagit med sig i arbetet.
– Det är en gåva att få arbeta
med de här eleverna och deras
individuella planer, övertygar
Kerstin.
Det finns bra hjälpmedel i
form av bilder och kommunikationsböcker. Ibland behövs
också teckenspråk. Kerstin
ger tid åt sina elever och försöker förstå dem. Hon vågar
improvisera och använder
sig av uppvärmningsövningar
när det behövs och brukar få
bekräftelse. Hemligheten är
att vara konkret och ge alla
samma synlighet.
När vi diskuterar synlighet
kommer det småningom fram
att Kerstin själv känt sig osynlig
som barn. Hon har en tvillingbror som var krävande och behövde mycket tillsyn och extra
uppmärksamhet. Hon kände
ofta att hon som den duktigare
skulle ställa upp för brodern.
Det är kanske en av orsakerna
till att hon utvecklats till den
hon är i dag; en mogen kvinna
som trivs med sig själv och med
sina studerande.
Som sitt motto har hon
Eyvind Johnsons visdomsord:
Först när jag blev personlig, erövrade jag världen.
De etiska principerna i yrkes
institutets verksamhet är indi
vidualitet och kundorientering.
Principerna som styr är
kontinuerlig inlärning och utveckling, kvalitetsmedvetenhet och pålitlighet, öppenhet
och samarbete, kreativitet och
innovation, produktivitet.
Ansökningstiden till utbildningarna är nu på våren.
OPTIMA ansvarar för specialundervisningen i Svensk
finland och ansökan kan göras
till 15.3.2013. Se www.optimaedu.fi

SAMS har inlett
en blogg på sin
hemsida
I januari 2013 inledde SAMS –
Samarbetsförbundet kring funktionshinder en månatlig blogg på
SAMS hemsida www.samsnet.fi.
Varje månad skriver en innovativ
och inspirerande person, som har
någon form av funktionsnedsättning, ett blogginlägg som ger oss
en kort inblick i deras liv, tankar,
drömmar och vardag. Via bloggen
vill SAMS ge utrymme för personer med funktionsnedsättning att
få sin röst hört och berätta om sina
liv. Ifall du är intresserad av att
tipsa om en bra skribent eller själv
skriva ett blogginlägg är det bara
att kontakta SAMS: info@samsnet.
fi eller via numret 050 562 9164.

JOURTELEFON FÖR NÄRSTÅENDE
TILL MISSBRUKARE
(svenskspråkig linje med start 21.1.2013)

RING! Tfn. 020 370 500
(enl. lokalsamtalsavgift)

 Jourtelefonen ger stöd och information i frågor som gäller
missbruk och beroende
 I jouren svarar professionellt yrkesfolk och utbildade
volontärer som är specialiserade på familjens kris vid
missbruk
 Jouren svarar måndagar och torsdagar kl. 12-18
 Du kan ringa konfidentiellt
 Alla som svarar har tystnadsplikt

Det hjälper att tala!
- Genom att ringa oss kan du få information kring missbruk och hur det
påverkar familjen och missbrukaren.
- Vi kan ge dig stöd att orka i vardagen och vi berättar var och hur du kan söka
hjälp.

I samarbete:
Fri från Narkotika rf – Irti Huumeista ry (www.irtihuumeista.fi)
USM r.f. – Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (www.missbrukarvard.fi)
Stödförening för närstående till missbrukare r.f (www.stodfornarstaende.fi)
Fri från Narkotika Åland r.f (fri-fran-narkotika.com)
Tolvis Center Ab (www.tolviscenter.fi)

Fakta
Yrkesutbildning som grundar sig
på människovärdet

– Drama
ger glädje
och musiken
är också en
viktig del av
arbetet.

Orsaken till att elever behöver stöd kan vara
till exempel handikapp, inlärningssvårigheter,
psykiska eller sociala problem samt fysiska
sjukdomar. Styrkan med undervisningen i en specialyrkesläroanstalt är att den sker i små grupper.
Eleverna får personlig handledning och stöd i sina
studier och i vardagen. Utbildningen leder till en
yrkesinriktad grundexamen. Därtill erbjuds yrkesundervisning och handledning i tränings- och rehabiliteringssyfte för att eleverna ska kunna avlägga
sin yrkesinriktade grundexamen och att anpassa sig
till arbetslivet och till ett självständigt liv. En del av
läroanstalterna erbjuder också yrkesutbildning för
vuxna samt förberedande utbildning för invandrare.
Specialläroanstalterna anordnar utbildningsförsök
för att utreda elevens lämplighet, intresse och färdigheter för det valda utbildningsområdet. Samtidigt
bedöms elevens behov av stödåtgärder som hänför
sig till undervisningen och inlärningen. För varje elev
utarbetas en personlig plan för att anordna undervisningen. Planen granskas under hela studietiden.
Eleven får individuellt stöd för bland annat studierna,
rehabiliteringen och sysselsättningen. Samarbetet
med eleven, familjen och övriga sakkunniga spelar
en central roll i studierna.

Specialläroanstalterna utgör också utvecklingsoch servicecenter för specialundervisning. De erbjuder personalutbildning och konsulttjänster samt
producerar material för specialundervisningen.
Keskuspuiston Ammattiopisto
(Centralparkens yrkesinstitut)
Invalidstiftelsen ORTON upprätthåller
Centralparkens yrkesinstitut som är en yrkesinriktad specialläroanstalt på andra stadiet och
en utvecklingscentral för specialundervisning.
Institutet har sitt huvudverksamhetsställe i
Brunakärr i Helsingfors och 14 enheter inom huvudstadsregionen och Nyland. Årligen deltar cirka
1200 studerande i utbildningen på andra stadiet
och yrkesutbildning för vuxna. Utbildningen leder
till grundexamen inom teknik, trafik, turism,
kosthåll, ekonomi och kultur samt yrkesmässig tilläggsutbildning och läroavtalsutbildning.
Omfattningen av den yrkesinriktade grundexamen,
det vill säga, tiden som krävs för att avlägga
examen är 120 studieveckor och de tar i praktiken
tre år. Grundexamina består av yrkesinriktade och
allmänbildande studier.
Målsättningen är att studerande som utexamineras från yrkesinstitutet har en bra, individuellt
anpassad yrkesskicklighet, en livslång vilja att
lära sig nya saker och möjlighet att som fullvärdig
medlem hitta sin plats i samhället.
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Reportage

– Vi har så roligt och glömmer
våra smärtor för en stund, säger
deltagarna i akvarellmålningen.
Från vänster Solveig Sandvik,
Ramona Eriksson, Rea Aalto
(bakom), Anne-Maj Gabrielsson,
Astrid Odenborg, Inger Jansson,
Kicki Häggblom och Denise Andrée.

Noterat

Kulturbryggan
fortsätter våren
2013 med besök
på Museum
– Det här är helt underbart. Ibland blir
det riktigt bra, ibland blir det ingenting
men timmarna bara flyger iväg. För mig
är detta tvådelat – jag vill gärna lära mig
mer om akvarellmålning och utvecklas
men umgänget och glädjen i vår samvaro
är lika viktigt, säger Solveig.

Kicki Häggblom målade en blomma och ett träd.

Text&bild: Helena Forsgård

Reumasjuka målar akvareller
och glömmer sin smärta
En skog av palmer växer fram under Inger
Janssons pensel. En annan målar en grå
häger, en tredje en tärna på en strandsten.
Här pågår avkopplande akvarellmålning i
Ålands reumaförenings regi.
– Det är så roligt och givande. Man glömmer
smärtan för en stund, säger deltagarna.
Anne-Maj Gabrielsson säger som alla andra på kursen:
– Det är en välgörande avkoppling att komma hit och måla.

De kommer troget varje tisdag under
höst och vår för att måla tillsammans
under ledning av konstutbildade Raina
Clemes. Det var i tiden May Flodin,
färgstark hälsovårdare och politiker på
Åland, som tog initiativ till akvarellmålningen. Hon var ordförande för Ålands
reumaförening och ansåg att det behövdes ”en avkopplande aktivitet” för medlemmarna vid sidan av det sedvanliga utbudet som gymnastik och föreläsningar.
- Kort sagt, en aktivitet som inte har
direkt koppling till reumatiska sjukdomar. Ibland kan det hända att någon
drar en skräckhistoria om en oförstående läkare men för det mesta pratar vi
om allt möjligt utom sjukdomar, säger
Raina Clemes som själv har reuma.
Akvarellmålningen kom för att stanna.
Den har blivit en må-bra-kurs som stamtruppen på cirka 15 personer inte vill
vara utan.
Överraskningar
Den här tisdagsträffen täcks bordet
snabbt av färger, penslar, papper, vattenkoppar och inspirerande böcker och så

sätter deltagarna igång. Astrid Odenborg
hör till ”nybörjarna” i gruppen. Hon var i
sanningens namn inte speciellt intresserad
av målning och tänkte att det blir en gång
för henne och aldrig mer. Men hon blev
fast och kommer numera varje tisdag.
– Det här är bra för själen. Man får skapa
något och så får man prata, säger hon och
blöter sitt akvarellpapper med en pensel.
Hon vill skapa en bild med himmel och
hav och något däremellan – vad det blir
är dock oklart.
– Det kan bli något helt annat än man
tänkt sig, det är det som är en av tjusningarna med akvarellmålning, säger hon.
Kicki Häggblom målar ett träd,
Ramona Eriksson har ett landskap på
gång och kämpar med havet.
– Det är svårt att måla hav, att få det
levande och tredimensionellt. Det är lätt
hänt att det blir för överarbetat, säger hon.
Solveig Sandvik testar ett specialknep.
Hon lägger tunn plastfolie på sin ännu
våta bild, skrynklar till den ”lite lagom”
och låter det hela torka. När plasten tas
bort har hon fått intressanta effekter i sin
målning.

Gemensamt tema
Ibland ägnar sig deltagarna åt fritt skapande. Ibland jobbar de enligt ett gemensamt
tema, en gång målade alla sin version av en
björkskog. Då fick de bland annat lära sig
att det går bra att måla stammens konturer
med en tändsticka! Nyligen fick de pröva på
att måla ”svarta gubbar” och även måla av
en levande modell. Raina lär också ut olika
tekniker och knep, det finns hur många
som helst förutom tändstickstricket.
– Jag brukar säga att man ska ha ett
öppet sinne och pröva sig fram. Alla kan
åstadkomma något och man mår så mycket
bättre när man får hålla på med färger.
Många värktabletter blir oanvända, säger
Raina Clemes.
– Jag har fibromyalgi och känner nog av
smärtan hela tiden men jag får något annat

att tänka på under de här timmarna,
säger Rea Aalto som målar en tärna på
en strandsten men hon är inte nöjd.
– Jag får ingen fason på fågeln. Den
liknar mest seriefiguren 91:an Karlsson,
säger hon.
Misstag kan bli bra
Denise Andrée och Anne-Maj
Gabrielsson jobbar mitt emot varandra. Anne-Maj har tidigare målat färgglada fiskar i ett akvarium och jobbar
som bäst med en bild av en häger. Det
gäller bland annat att få in lite vitt på ett
naturligt sätt i fjäderskruden.
Denise har gått kurser i oljemålning
tidigare. Hon säger att oljefärger går
bättre att forma och att det är lättare att
rätta till misstag.
– Men akvarellmålning är roligare,
den lever sitt eget liv och ibland ger misstagen ett bättre slutresultat. Man behöver
inte heller ha komplicerad utrustning och
kan lätt måla även hemma, säger Denise.
Deltagarna har visat sina verk på utställningar, senast i Mariehamns stads
bibliotek.

Har du funderat hur ett museum
känns, dansar, rör, sig, pratar?
Kulturbryggan som är ett projekt riktat till barn och unga med
olika funktionsnedsättningar
arrangerar under våren fyra
museibesök på fyra olika museer
i Helsingfors och Esbo.
Tre lördagar och en söndag under våren
besöker vi museer och efter varje besök
arrangeras en dans- och dramaverkstad. Museibesöken är riktade till familjer med ett eller flera barn och man kan
antingen delta i alla besök eller enbart
ett. Ledare för verkstäderna och värdinnor på museerna är Sanna Kuusisto,
danslots och Zusan Söderström, barnkulturaktör och producent.
Datum och museum:
Ateneum 9.3 kl. 15-16.30
Emma 20.4 kl. 15-16.30
Designmuseet 11.5 kl. 15-16.30
Nationalmuseum 19.5 kl. 13-14.30
Upplägg av museibesöken:
Vi börjar med att upptäcka museet
genom fantasi- och upptäcktsvandring.
Efter att vi lyssnat, tittat, funderat och
upplevt blir det en kort saftpaus. Efter
pausen deltar alla i dans, rörelse- och
dramaverkstad, där vi utforskar vad
vår fantasi ”säger” om museet. Målet
med alla museibesök är att upptäcka ett
museum på ett nytt och på ett tillgängligare sätt.
Välkommen att anmäla er familj till:
Zusan Söderström:
zusan.soderstrom@luckan.fi
Tfn 044-2777561
Arrangör: Luckan i Helsingfors i samarbete med Ateneum, Designmuseet,
Emma och Nationalmuseet

Inger Jansson hittade en förebild i en
bok och gjorde sin egen variant av
palmer runt en vattentäkt.
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Text: Carina Frondén,
projektkoordinator
Bild: Markus Grönroos

Text: Ulf Gustafsson
Bild: Antero Aaltonen

Vilken
dag!

Lättläst it – ett sätt att öka
delaktigheten i digitalsamhället
En vanlig veckodag väcks
jag av väckarklockan på
min telefon. Jag stiger upp
och gör mig i ordning för
jobbet, medan jag på min
Facebooksida fortsätter
gårdagens konversationer
med mina vänner om den
kommande helgens program.
Innan jag tar på mig ytterkläderna kollar jag väderleksrapporten
på internet för att se om det kommer att regna under dagen. Jag
checkar samtidigt den bästa och
snabbaste lokaltrafikrutten till
platsen för ett möte jag ska delta
i. På spårvagnen läser jag min epost på telefonen för att spara tid.
Jag arbetar hela dagen vid min
dator; jag skriver, söker information och lägger upp information
på internet. Jag håller ett möte
via Skype med en kollega som är
stationerad i Vasa. Innan jag går
från jobbet betalar jag elräkningen i min internetbank.
På kvällen lagar min pojkvän
mat åt oss enligt ett jättegott recept han hittat på en blogg och vi
tittar på nyheterna på Arenan. Vi
råkar spilla lite rödvin på soffan
och han tar genast reda på hur
man får bort fläcken på bästa
sätt med hjälp av Google. Jag
svarar på meddelanden jag fått på
Facebook av mina vänner som är
utomlands när jag märker att det
värker i min ena tand. Värken försvinner inte så jag söker reda på
en bra tandläkarmottagning på
internet och bokar en tid direkt på
deras webbsida. Innan jag går och
lägger mig ställer jag väckningen
på min telefon.
Informations- och kommunikationsteknik en del av vår
vardag
I dagens läge tänker vi oftast inte
på hur mycket vi använder oss
av informations- och kommunikationsteknik nästan hela tiden.
Vi märker kanske inte heller hur
mycket den både underlättar vår
vardag och gör den roligare.
Kunskaper i hur man använder dator och internet är grundläggande krav för delaktighet
och tillgänglighet i dagens samhälle. IKT, eller informationsoch kommunikationsteknik, får
en allt viktigare roll även inom
arbets- och studielivet.

Vitt skimrande isvidder så långt
ögat når. Kärnis som betong
under fötterna. Eller frusen
råkall fukt som svider i ansiktet
medan blöt snösörja tynger ner
isen som ligger med växande
sorgkanter och gnyr kring stränderna. Allt före är möjligt när det
gäller Simsalö Vinterdag. Vad får
en del människor att trotsa väder
och vind medan andra stannar
hemma och tar sig en lur?
Kari Lautjärvi
framför datorn.

En fjärdedel av EUinvånarna aldrig på nätet
År 2011 hade 24 procent av invånarna i EU-medlemsländer
aldrig använt internet. Om
man på detta sätt exkluderas
från digitalsamhället leder det i
många fall även till exkludering
på andra områden i samhället,
framför allt till olika former av
social exkludering.
Det handlar om digital tillgänglighet – alla borde ha samma
möjlighet att kunna använda och
utnyttja IKT. I praktiken är det
alltför många personer som saknar tillräckliga IKT-kunskaper.
Till denna grupp hör människor i alla åldrar: personer
med utvecklingsstörning och
andra former av intellektuell
funktionsnedsättning eller stora
inlärningssvårigheter, seniorer
och invandrare med begränsade
kunskaper i IKT.
Lättläst it enligt Tikas – ett
projekt för ökad tillgänglighet
Projektet Lättläst it enligt Tikas
startade år 2011 i syfte att öka
den digitala delaktigheten i samhället. Det huvudsakliga målet är
att öka möjligheterna för personer med stora inlärningssvårigheter, till exempel personer med
utvecklingsstörning, att använda
dator och internet.
Inom projektet skapar vi specialanpassat inlärningsmaterial
om IKT och erbjuder kurser för
personer med stora inlärningssvårigheter och fortbildning för
lärare. Förebilden för projektet
är det finska Tikas koulutusmalli,
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en pedagogisk modell för inlärning av och undervisning i IKT
för elever med specialbehov.
Utgångspunkten för projektet är att personer med stora
inlärningssvårigheter behöver
en lång process och en noggrant
utarbetad utbildningsplan och
läromedel för att kunna använda
IKT själva. Ett sådant omfattande,
enhetligt och allmänt tillgängligt
lättläst material har inte tidigare
funnits på svenska.
Lättlästa läromedel
och it-läger
I januari 2012 utkom projektets
första publikation inom projektet,
10 goda råd om internet – netikett
på lättläst svenska och i januari
2013 utkom de två följande publikationerna inom serien Lättläst
it, Lärarhandbok och Lättläst om
internet.
Den första IKT-kursen för
personer med stora inlärningssvårigheter ordnades i juli 2012
på Lehmiranta i Salo med deltagare i olika åldrar och från olika
håll i Svenskfinland. Kursen var
en mycket positiv upplevelse både
för deltagarna och ledarna och
samtidigt ett litet konkret steg i
rätt riktning gällande delaktighet
i digitalsamhället.
Projektet Lättläst it enligt
Tikas utförs av FDUV, Lärum
och LL-Center i samarbete med
Kehitysvammaliitto/Opike, det
finansieras av RAY och pågår
2011–2013.
Mera information:
www.larum.fi/lattlast_it

Blåkullamodellen
Poängen med en vinterdag
är nu inte att här börja
snacka båtar, utan om intresse. Eller ännu bättre om
gemenskap. För innefolket
är saken klar. Man kan läsa
om deras intressen i alla
medier. Men för oss funktionshindrade som är udda
är gemenskap en fråga om
en helt annan sak. Hur så?
Jo, för att vi går omkring och
drömmer om att det snart
skall bli påsk! På att vi skall
få gränsla våra kvastar, lasta
på kaffepannan och ta med
katten, och låta det bära av
till Blåkulla! För att äntligen
få vara fria och ha kul! För
på Blåkulla är allt normalt
udda. Att vara annorlunda
ger högsta poäng. Vårt
Blåkulla är en gemenskap
där mångfald är styrka.

Skytteltrafik mellan Gumbostrand och Simsalö

S

nöstormen drog förbi under natten. På morgonen låg hela södra
Finland täckt av ett tjockt lager
nyfallen snö. Trots att det var
söndag morgon gjorde trafikverket i
Helsingfors allt för att göra gatorna
framkomliga, men det var först när vi
svängde ut på Borgåvägen som trafiken började löpa någorlunda normalt.
I Sibbo. Gumbostrand, väntade redan
många otåliga medlemmar. Monica
och Tim Dahlberg hade redan åkt iväg
med Joa Strand och Freddy (Pär Strand)
lastade folk på sin skoter. Rita hade tagit
med sig tre av sina barnbarn, John var
där med Jalte och allra gladast blev jag
förstås när jag såg att min egen son Oskar
var där med farfars lilla Leo. Barn och
barnbarn ser man alltför sällan. Trots
att snön hade packat sig i drivor längs
rampen var den lös och den tunga elrullstolen plöjde för egen maskin sig ner
till isen. I lä om land kanade stolen hit
och dit i yrsnön och jag gjorde allt för att
inte fastna i snön. Ute på fjärden gick det
bättre. Sidovinden blåste den breda isvägen nästan bar. När jag så småningom
närmade mig land hade Simsalöborna
redan burit ner tältet och gjort upp eld
på isen. Inger Strand hade lagat smörgåsar och bjöd på kaffe. Folk strömmade
till och vi grillade korv. Barnen lekte och
fick sitta på kälken efter skotern när Joa
drog dem över stubb och sten genom
skog och mark. På Gunders skoter fick
de sitta framför med händerna på styret.
Själv tog jag mig en tur ut till min sommarstuga på Röysö. Maricel satt i yrsnön
bakom Joa på skotern och jag satt i elrullstolen uppe på kälken. När vi hade
plöjt genom vassen i Sandholmssundet
så bredde sig hela Finska viken helt
plötsligt ut sig fullständigt orörd av människohand framför ögonen på oss. Snö så
långt ögat kunde nå. Jag drog ofrivilligt
efter andan. I nästa ögonblick lovade
Joa in i en vid båge tillbaks mot land och
slog av motorn. Jag såg upp mot berget
och stugan som låg där i soljuset mellan

Fafas lilla Leo

För att bredda intresset för skärgård och fiske i enlighet med
Blåkullamodellen grundades
Skipper r.f. (f.d. Handikappades
båt och fiskeklubb r.f.). Förutom
några funktionshindrade kråkor
anslöt sig också många handikappföreningar till klubben. För
att ha en verksamhet som också
tillfredställde deras behov av frisk
luft, alltså av en gemensam utmanande miljö i samband med skärgård och fiske som de kunde ta
del av, vände vi oss till RAY. Inom
ramen för projektet Hav utan
gränser började vi sedan planera
tillställningar tillgängliga för alla.
Sådana som stått sig genom åren
är Simsalö Vinterdag som vi arrangerade tillsammans med skärgårdsföreningen, Fiskefärden
som vi brukar göra med Sibbe,
Havsdag och Forneldsafton
på Röysö i Sibbo och förstås
Julgäddan. Föreningen betalar
varken löner eller arvoden, vi daltar inte med någon, alla ansvarar
för sig själv. Därför har vi aldrig
eftersträvat någon massrörelse.
Men ifall du önskar damma av
kvasten och ta dig en tur så hålls
grytan alltid varm på Blåkulla
www.skipper.handikapp.fi

Samling kring pumpen

tallarna medan vinden blåste pudersnö
av grenarna. Kan livet bli bättre än så?
Att vistas en dag på isen utanför
Simsalö är omöjligt att ens tänka sig
utan att minnas Raul Strand. Han var
ordförande för Sibbo skärgårdsförening.
Raul handikappades i en bilolycka ett
par år efter mig. Han var infödd skäribo”
och därför konstruerade han snabbt en
båt med sin bror Gunder (STRADA 460)
som han kunde förtöja, borda och köra
från sin rullstol själv. Vi fiskade och åkte
båt, ofta på tumanhand tillsammans.
Samtidigt höll jag på med mina egna
funderingar. För rullstolsburna unga
killar som vi så öppnade elektroniken
och fjärrkontrollen helt nya fantastiska möjligheter. Samma utveckling
av elektroniska styrsystem och omgivningskontroll som snabbt tog över
hjälpmedelsteknologin var till en början helt omöjligt att ens tänka sig inom
något så konservativt som småbåtsindustrin. Med hjälp av en annan kille,
Marcus Donner, undersökte vi därför

möjligheten att med hjälp av elektronik manövrera ett vattenjetaggregat,
och därigenom en hel båt, alltihop från
en enda joystick! Genom att skära upp
fören, förse visiret med en ledad ramp,
och placera en hiss för att plocka upp
dykare i aktern, kunde hela båten kontrolleras från en elrullstol med hjälp av
fjärrstyrd hydraulik. Hela konceptet
gick med hjälp av litet kompisar här
och var att omskriva i en växande hög
av ritningar, diagram, hållfasthetsberäkningar, märkliga elektroniska kopplings- och hydrauliska flödesscheman.
Uppenbarligen gick sedan alltihop att
förverkliga eftersom båten som nu hette
Permobil Skipper snart väckte förundran på båtmässorna i Helsingfors och
Stockholm. Där kunde sedan garvade
sjöbassar stå med sina valkiga händer
och borsta av sig fiskfjällen medan visir,
ramper, akterportar, hissar och valda
delar av jetaggregatet åkte hit och dit
bara för att en kille satt och petade på
något med sin munpinne i en rullstol.

Ulf Gustafsson
sekreterare
Skipper rf
Författaren
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Mars
12.3 Föräldranätverk i Borgå på
Café Ankaret kl. 18.30–20.30. Arr:
FDUV/Styrka genom nätverk. Info
och anmälan: Marita Mäenpää, (09)
434 236 13, marita.maenpaa@
fduv.fi, www.fduv.fi
14.3. Mathilda Wrede- institutets
10-års jubileumsseminarium.
Seminariet riktar sig till professionella och institutioner intresserade
av att förena praktik, forskning
och undervisning inom det sociala
området samt samarbetspartner,
beslutsfattare, tjänstemän, praktiker, studerande, lärare, forskare
och andra intresserade. Kl. 9-16 i
universitetets lilla festsal, 4 vån.,
Fabiansgatan 33, Helsingfors.
Anmälan senast 7.3.2013 på
http://www.webropolsurveys.
com/S/618E4DF22D969875.par eller gå in på ww.fskc.fi första sidan,
där också anmälningslänken finns
eller sänd e-post till fskc@fskc.fi
18.3 SymWriterkurs för utbildningspersonal på Hotel Holiday
Inn i Åbo. Kurserna ingår i fortbildningsserien Kom i Kapp.
Arr: FDUV/Lärum. Info och
anmälan: Ulla Stina Åman,
ullastina@larum.fi, www.larum.fi
19.3 SymWriterkurs för utbildningspersonal i Vegahuset
i Helsingfors. Kurserna ingår i
fortbildningsserien Kom i Kapp.
Arr: FDUV/Lärum. Info och anmälan: Ulla Stina Åman,
ullastina@larum.fi, www.larum.fi
20.3 SymWriterkurs för utbildningspersonal på FDUV:s kansli
i Vasa. Kurserna ingår i fortbildningsserien Kom i Kapp.
Arr: FDUV/Lärum. Info och
anmälan: Ulla Stina Åman,
ullastina@larum.fi, www.larum.fi
23.3 Liv och rörelsedag i Norrvalla
idrottshall i Vörå kl. 9.30–15.00
för både barn och vuxna med
funktionsnedsättning.
Arr: FDUV. Info och anmälan:
Tina Holms, (06) 319 56 53,
040 567 92 57, tina.holms@fduv.fi,
www.fduv.fi
25.3 Studiebesök till Lärum och
Senoteket i Vasa, kl. 18.00–21.00
för föräldrar till barn och unga med
funktionsnedsättning.
Arr: FDUV/Styrka genom nätverk.
Info och anmälan: Tina Holms,
(06) 319 56 53, 040 567 92 57,
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi

26.3 Föräldranätverk i Raseborg i
Gardbergs hus i Karis kl. 18.30–
20.30. Arr: FDUV/Styrka genom
nätverk. Info och anmälan: Marita
Mäenpää, (09) 434 236 13, marita.
maenpaa@fduv.fi, www.fduv.fi
27.3. 4BT träff för stödpersoner kl. 17.30-19 på Vegahuset i
Helsingfors. Anmäl om du är på
kommande en dag innan till Sonja
tel: 041-5012531 eller
sonja.karnell@samsnet.fi
27.3. Regional samarbetsträff
för handikapporganisationer i
Västnyland kl. 14 i Ekenäs. Lokal:
Svenska synskadade i Västnyland,
Prästängsgatan 12. Välkommen
med och diskutera aktualiteter och
samarbetsmöjligheter. Anmälningar
till ilona.salonen@samsnet.fi,
050-5901472.

April
6.4 Lägg näsan i blöt, sinnesfest för alla barn kl. 12–16 på
Annegården i Helsingfors. Alla
barn, oberoende av funktionsnedsättning, är välkomna. Festen
erbjuder teater, dans, verkstäder
och lekrum. Arr: Luckan med samarbetspartners. Mera info:
www.luckan.fi/helsingfors
9.4 Föräldranätverk i mellersta
och södra Österbotten, träff i
Vasatrakten kl. 18.00–20.30 för
föräldrar till barn och unga med
funktionsnedsättning.
Arr: FDUV/Styrka genom nätverk.
Info och anmälan: Tina Holms,
(06) 319 56 53, 040 567 92 57,
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi
9.4 Föräldranätverk i Åboland på
Folkhälsanhuset i Pargas
kl. 18–20. Arr: FDUV/Styrka genom
nätverk. Info och anmälan: Marita
Mäenpää, (09) 434 236 13, marita.
maenpaa@fduv.fi, www.fduv.fi
15.4 Föräldranätverk i norra
Österbotten, träff kl. 18.00–20.30
för föräldrar till barn och unga med
funktionsnedsättning. Vi diskuterar
vidare kring en handbok som gruppen utformar. Arr: FDUV/Styrka
genom nätverk. Info och anmälan:
Tina Holms, (06) 319 56 53, 040
567 92 57, tina.holms@fduv.fi,
www.fduv.fi
15-16.4. Finlands Svenska
Socialförbunds jubileumskongress
på Haiko gård i Borgå. Temat är
”Planer och principer möter verkligheten”. Målgruppen är personal
på socialkanslier, hälso- och mentalvårdscentraler, personer som

arbetar med missbrukarvård, förtroendevalda och beslutsfattare
samt personer som är engagerade
i social- och hälsovårdsorganisationer. Mer info på förbundets
hemsida www.fssf.fi. Anmälan till
kansli@fssf.fi senast 18.3.
16.4. 4BT motionsträffar för
stödpersonspar kl. 17.45-19.15 på
Vegahuset i Helsingfors. Dagens
tema: Stolgymnastik och avslappning. För mera information och
anmälning kontakta fysioterapeut.
stud Johanna Hommas. E-post:
johanna_hommas@hotmail.com.
16.4 Föräldranätverk i Borgå på
Café Ankaret kl. 18.30–20.30.
Arr: FDUV/Styrka genom nätverk.
Info och anmälan: Marita Mäenpää,
(09) 434 236 13, marita.maenpaa@fduv.fi, www.fduv.fi
20.4 Familjernas vårfest i Vasa.
Den klingande grodan bjuder både
på föreställningen Äventyret vid
dammen och låtskrivarworkshop.
I workshopen kan man bekanta
sig med grunderna i musik genom
lek. Avslutningsvis skriver vi en
låt tillsammans. Arr: FDUV, DUV i
Vasanejden, Kårkulla samkommun.
Anmälningar per 10.4 till
lisbet.genberg@karkulla.fi,
0247 431 678 eller monica.bonde@
karkulla.fi, 0247 431 687.
22-25.4. Rehabiliteringskurs egen kraft i fotoform ( metoden
;”kraftgivande fotografering” voimauttavan valokuvan menetelmä)
Kursplats; Pörkenäs lägergård,
Jakobstad. Målgrupp; unga vuxna
(20-30 år) med psykisk ohälsa från
Svenskfinland. Krävs inga förkunskaper, kameror, printer mm. finns.
Ansökan senast; 22.3. Arrangör:
Psykosociala förbundet rf. med
stöd av RAY. Kursen är avgiftsfri,
inkl. kost, logi och resor.
För mera info www.fspc.fi eller
kontakta ann-charlott.rastas@
fspc.fi, 06-7232517
23.4 Öppet hus på Vegahuset
i Helsingfors kl. 16.30–19.00.
Eftermiddagen riktar sig till ungdomar och barn med specialbehov
och deras nätverk. Arr: FDUV &
Bamsegruppen. Info: Elina SagneOllikainen, (09) 434 236 15,
elina@fduv.fi, www.fduv.fi
23.4 Föräldranätverk i Raseborg
på Seniora i Ekenäs kl. 18.30–
20.30. Arr: FDUV/Styrka genom
nätverk. Info och anmälan:
Marita Mäenpää, (09) 434 236 13,
marita.maenpaa@fduv.fi,
www.fduv.fi

25-28.4. Rehabiliteringskurs för
anhöriga Kursplats; Kaisankoti,
norra Esbo. Ansökan senast 25.3.
Målgrupp; anhöriga till personer
med psykisk ohälsa. Arrangör;
Psykosociala förbundet rf, med stöd
av RAY. För mera infowww.fspc.fi
eller kontakta ann-charlott.rastas@
fspc.fi 06-7232517. Kursen är
avgiftsfri inkl. kost/logi och resor.
25.4. 4BT träff för stödpersoner kl. 17.30-19 på Vegahuset i
Helsingfors Anmäl om du är på
kommande en dag innan till Sonja
tel: 041-5012531 eller sonja.
karnell@samsnet.fi

Maj
7.5. 4BT motionsträffar för stödpersonspar kl. 17.45-19.15 träff
vid Vegahuset i Helsingfors. Dagens
tema: Stavgång och käppgymnastik. För mera information och
anmälning kontakta fysioterapeut.
stud Johanna Hommas. E-post:
johanna_hommas@hotmail.com.
7.5. Möjligheter att få din röst
hörd. Seminariet riktar sig till
handikapporganisationer och andra
aktörer som är intresserade av
intressebevakning på den sociala
sektorn. Med seminariet önskar
vi att bredda synen på intressebevakning inom handikappfältet
och ge idéer och kunskap om hur
man kan påverka och få sin röst
hörd. Seminariet ordnas av SAMS i
samarbete med Finlands Svenska
Handikappförbund. I samband med
seminarier är det möjligt att besöka
utställningarna på nutidskonstmuseet KIASMA. Museet för nutidskonst i Helsingfors.
13.5. Föräldranätverk i norra
Österbotten, avslutningsträff
kl. 18.00–21.00 för föräldrar till
barn och unga med funktionsnedsättning. Arr: FDUV/Styrka genom
nätverk. Info och anmälan:
Tina Holms, (06) 319 56 53,
040 567 92 57, tina.holms@fduv.fi,
www.fduv.fi
14.5 Föräldranätverk i Åboland
på Folkhälsanhuset i Pargas kl.
18–20. Arr: FDUV/Styrka genom
nätverk. Info och anmälan: Marita
Mäenpää, (09) 434 236 13, marita.
maenpaa@fduv.fi, www.fduv.fi
23.5 Föräldranätverk i mellersta
och södra Österbotten, avslutningsträff i Vasatrakten kl. 18–21
för föräldrar till barn och unga med
funktionsnedsättning. Arr: FDUV/
Styrka genom nätverk. Info och
anmälan: Tina Holms,

(06) 319 56 53, 040 567 92 57,
tina.holms@fduv.fi, www.fduv.fi
23.5. 4BT träff för stödpersoner kl. 17.30-19 på Vegahuset i
Helsingfors. Anmäl om du är på
kommande en dag innan till Sonja
tel: 041-5012531 eller sonja.
karnell@samsnet.fi
27-31.5. Tredelad rehabiliteringskurs för unga 16-30-åringar med
lindrig eller medelsvårdepression,
panik och ångesstörningar. Del 2
och 3: 9-13.9, 18-22.11. Kursplats;
Härmän kuntokeskus, Ylihärmä.
Arrangör; Psykosociala förbundet
rf. Med stöd av FPA. Mera info: anncharlott.rastas@fspc.fi 06-7232517.
Kursen är avgiftfri. Resor ersätts
enl. FPA reseersättning.

Juni
3-7.06. Rehabiliteringskurs i skärgården Kursplats; Bergshagen B&B,
Iniö, Åbolands skärgård. Ansökan
senast 3.5. Målgrupp: Vuxna
personer med psykosociala funktionshinder. Arrangör; Psykosociala
förbundet rf, med stöd av RAY.
För mera infowww.fspc.fi eller
kontakta ann-charlott.rastas@fspc.
fi 06-7232517. Kursen är avgiftsfri
inkl. kost/logi och resor.
3-6.6. Ridläger för ungdomar 1016 år, Kursplats: under planeringoklar. Målgrupp: ungdomar från
familjer med psykosociala kriser/
problematik eller ungdom/barns
som själva har svårigheter. Ansökan
senast 24.4. Arrangör: Psykosociala
förbundet rf. med stöd av RAY.
För mera info www.fspc.fi eller
ann-charlott.rastas@fspc.fi
06-7232517. Kursavgift: 70€,
inkl. kost, logi och resor.
6.6 Att få välja hur du bor, del II,
seminarium om boendetjänster och
fullvärdigt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning.
Kommunernas hus, Andra linjen
14, Helsingfors kl. 9–17. Arr: FDUV
med samarbetspartners.
Info: Annette Tallberg,
tfn 040 674 7247, annette.tallberg@fduv.fi, www.fduv.fi
12–14.6 Sommarskola i språkträning enligt Karlstadmodellen för
familjer som har ett barn med
språkstörning. Åbolands folkhögskola i Pargas. Arr: FDUV. Info: Elina
Sagne-Ollikainen, (09) 434 236 15,
elina@fduv.fi, www.fduv.fi

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Kontakta Daniela Andersson, daniela.andersson@kolumbus.fi, GSM 044 5554388.
SOS Aktuellt nr 2 utkommer vecka 23. Deadline för material är tisdagen den 28 maj.

