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Södra Finlands
bästa stall!

Ankis stall i Kyrkslätt fick Finlands
Ryttarförbunds utmärkelse Södra Finlands
bästa stall tack vare sitt fina arbete med
barn, unga och specialgrupper. Annette
Planting stretchar på hästen Blesas
rygg med hjälp av Anki Väyrynen och
assistenten Anne Vahlsten.

Foto: Daniela Andersson
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Mot alla odds
Den här våren har jag
tisdag kvällar suttit bänkad
framför teven. Det är ingen
skillnad vilket projekt jag
haft på gång eller var jag
befunnit mig. Jag har slitit
mig från det och istället
upplevt en timme fylld
av känslor och en salig
blandning av spänning,
rädsla och mycket stor
beundran.
Jag talar om programmet Mot
alla odds, en realityserie vars
andra säsong nu har sänts i
Sverige. Serien handlar om
tio deltagare som på 28 dagar
tillsammans med en erfaren
expeditionsledare ska ta sig
igenom sitt livs resa. Målet är
att ta sig genom Nicaragua, från
Atlantkusten till Stilla havet.
På vägen vandrar de genom tät
djungel, tar sig över bergskedjan
Kordiljärerna och bestiger en
aktiv vulkan. Det låter väldigt
tufft eller hur? Jag tror att de
flesta som läser det här drar efter
andan. Om jag ännu nämner
att samtliga av dessa deltagare
har funktionsnedsättningar så
tror jag många av oss förbryllat
och med beundran undrar hur
expeditionen har förverkligats
praktiken?

Programformatet kommer ursprungligen från Storbritannien
och konceptet är att ingen röstas
ut i programmet, alla ska med till
Stilla havet. Tillsammans som
grupp tar deltagarna sig an de utmaningar och hinder expeditionen innebär. Expeditionsledarens
roll är att stöda deltagarna till att
hjälpa sig själva och varandra.
Genom empowerment, att stärka individers och gruppers egna
resurser för att förändra sin livssituation, guidar ledaren gruppen genom hela expeditionen.
Programmet blev genast en succé
i Sverige med höga tittarsiffror.
Men programmet har också
väckt debatt i media. Mestadels
lyfts positiva åsikter fram och
en beundran inför vad människor kan klara av, med eller utan
funktionsnedsättningar. Men det
har också riktats kritik mot vad
programmet egentligen handlar
om; funktionshinder, hjältar eller
offer?
Min egen åsikt är att Mot
alla odds visar en nära, respektfull, och spännande skildring av
personer som gör allt för att nå
sitt mål. Jag är fascinerad, förstummad och full av beundran.
Programmet visar att man kan
lyckas med svåra utmaningar
trots stora problem. Att som

funktionshindrad vara en förebild, testa gränser och revanschera mot sitt funktionshinder
istället för att anpassa sig till
den. Det här är anledningen till
varför jag väljer att lyfta upp
programmet, för mig står expeditionen för värme, solidaritet
och uppmuntran. Sådant som vi
alla kan och bör använda oss av
i våra liv. Detta är något som vi,
vare sig vi har funktionsnedsättningar eller inte, måste bli bättre
på. Tillsammans kan vi göra
stordåd, trots att vi som enskilda
människor har svagheter. När vi
kompletterar och stöttar varandra kan vi komma väldigt långt.
Jag har personligen alltid
haft stora drömmar med en tro
på att allt är möjligt. Den orubbliga styrka och envishet jag ser
att personer med funktionsnedsättning dagligen visar prov på
stärker min tro att med hjälp av
varandra kan vi lyckas. Vi behöver samarbete för att uppnå
resultat. Mycket händer i den
finländska handikappolitiken just
nu, nyligen drog processen kring
sammanjämkningen av handikappservicelagen och specialomsorgslagen igång. I det arbetet behövs varenda en av oss som
resurs för vi är experter. Finlands
Svenska Handikappförbund har

också genomfört ett mycket
lyckat seminarium om intressebevakning tillsammans med
SAMS i vår. Jag avslutade seminariet med att säga att jag ser det
här som början på något stort.
Jag hoppas vi får en naturlig
fortsättning på det samarbete
vi skapat med SAMS. Jag vill tro
att det jag tagit upp i den här ledaren är ingredienser för att vi
ska lyckas med både förnyelse av
lagstiftning och samarbete över
gränserna. Vad upprepades om
och om igen i programmet Mot
alla odds? Jo, att ingenting är
omöjligt!
Jag önskar alla läsare en riktigt skön och avkopplande sommar! Ta hand om varandra!

att hon kör en snärttig bil. Avund
är förvisso bannlyst i islam och
i skattefria Dubai kostar bilarna
hälften mindre än här hemma,
så det är enkelt för gemene man
att åka flott och uppleva sin barndomsbildröm. Nalle lär också
vara en god skytt så det är ju bara
bra att han ingår i det kungliga
svenska jaktlaget nu som då så
blir det mindre skadskjutningar.
Gunvor Kronman igen minglar
med svenska kungligheter mer
på det professionella planet. Som
fonddirektör för Kulturfonden
Sverige och Finland välkomnade hon till Hanaholmen drottning Silvia ifjol, kronprinsessan
Victoria året innan och prins
Carl-Philip före det. Det här är
absolutely fabulous! Missförstå
mej rätt. Jag menar inte att

målet i livet ska vara att mingla
med kungligheter. Målet ska
vara att ha så mycket inflytande,
kunskap, förtroende och kredibilitet att man kan mingla
med kungligheter om man vill.
För det betyder att man har en
jäkla massa inflytande, kunskap, förtroende och kredibilitet att göra en hel del gott också.
Både Gunvor och Nalle har en
del ess i ärmen på detta plan.
Speciellt Gunvor med sina förtroendeuppdrag på bland annat
Stiftelsen Plan med kampanjen
Because I’m a girl. Och det är hit
jag och SOS Aktuellt strävar.

Anna Caldén
Ordförande för Finlands Svenska
Handikappförbund

Daniela Andersson

www.sosaktuellt.fi

Nalle, Gunvor och jag
Vill du annonsera
i SOS Aktuellt?
Priser 2013
Helsidesannons: 600 euro
Halvsida: 300 euro
¼ sida: 150 euro
Vill du ha annons i annat
format? Tag kontakt så
anpassar vi priset till din
annonsstorlek!
Medie-kort finns på
www.sosaktuellt.fi
Kontakta:
Annonsansvarig:
Daniela Andersson,
044 555 4388,
daniela.andersson@kolumbus.fi

Utgivning och prenumerationer 2013
Deadlines SOS Aktuellt hösten 2013
Nummer 3. Deadline den 27 augusti,
tidningen utkommer vecka 36.
Nummer 4. Deadline den 8 oktober,
tidningen utkommer vecka 42.
Nummer 5. Deadline den 26 november,
tidningen utkommer vecka 49.

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

Jag blev intervjuad i Konst
samfundets årsmagasin
Konstsam häromveckan.
Orsaken var att man i en
tillbakablick ville uppmärk
samma det bidrag som
SOS Aktuellt fick 2012.
Väldigt trevligt med publi
citet och ännu trevligare
med bidrag, vilket vi igen
i år fick, tusen tack Konst
samfundet! Tack att ni
förstår oss. Vi riktar även
ett innerligt tack till RAY
av samma orsaker.
Årets Konstsam var synnerligen
intressant. På pärmen poserar
Björn ”Nalle ” Wahlroos och
inne i tidningen intervjuas bland
andra stiftelsegurun Gunvor
Kronman. Två personer som

jag alltid gillat. Nalles åsikter
och livsstil har alltid varit som
en smäll på käften för vissa
människor. Men jag har alltid
tyckt det är coolt som fan att
glida upp framför sin bank i en
Bentley med privatchaufför. Och
vem skulle nu inte vilja jaga älg
med svenska ”Knugen”? Det
är så typiskt missunnsamma
Jantelagsfinland att gnälla om
sånt. Efter mina 2,5 år i Dubai är
det vardagsmat att glida omkring
i Bentleyn och Rolls Roysar med
privatchaufförer. Den ena finare
bilen efter den andra avlöser
varandra i den stan. Man hickar
inte till för minsta lilla Ferrari
Italia nuförtiden så att säga. Där
är man uppriktigt glad över andras framgångar, ingen avund,
ingen behöver be om ursäkt för

Daniela Andersson
Redaktionschef
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Nyheter

Nyheter

Möjligheter att få din röst hörd
I början av maj samlades
runt 50 förväntansfulla
deltagare från hela
Svenskfinland till seminarium på konstmuseet
Kiasma i Helsingfors.
Temat för dagen var
olika perspektiv och
synsätt på intressebevakning. Vår målsättning var att inspirera,
ge idéer och verktyg
för att kunna påverka
samhället och göra sin
röst hörd.
Vi fick under dagen ta del av
många intressanta sätt att
lobba som jag tror att många
inte varit medvetna om förut.
Utöver fräscha talturer fick
vi även möjlighet att träffas och nätverka, det är enligt mig en av de viktigaste
delarna på ett seminarium
som det här. Seminariet arrangerades av SAMS i samarbete med Finlands Svenska
Handikappförbund (FSH).
Dagen inleddes med en
välkomsthälsning av SAMS
ordförande Gunilla Löfman.
I Gunillas inspirerande öppningstal fanns Mahatma
Gandis ord; ”Be the change

Juristens
kolumn
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you want to see”. Jag tycker
det säger allt om de värden
och visioner som är viktiga
inom de organisationer vi
arbetar för. Jag väljer också
att lyfta upp orden respekt,
relationer och drömmar som
Gunilla tog fasta på. Dessa
ord är hörnstenar för intressebevakning och samarbete.
För att vi ska kunna mötas
över gränserna måste vi visa
respekt för varandra och
varandras arbete. Respekt
för varandra är en fast grund
i alla sammanhang. Vi behöver även i vårt arbete relationer och kontakter för
att kunna nätverka, för att
hitta nya sätt att arbeta med
intressebevakning och för
att utvecklas i vårt arbete.
Drömmar och visioner får vi
aldrig glömma. Om vi släpper
taget om våra drömmar slutar vi även att brinna för det
vi gör. Drömmar måste vi ha,
även i det vardagliga arbetet.
Lite kommunalpolitik
Minerva Krohn, överläkare
vid THL och med en lång
bakgrund inom politiken,
inledde dagens första taltur om att redogöra för hur

Utan släkten, vännerna
och bankens lån skulle
hon troligtvis inte leva
mer idag – räddningen
fanns i Uppsala
Njuta av sommaren för
troligtvis är det din sista.
De orden fick en mamma
från Ekenäs höra av en
sjuksköterska för 9 år
sedan. I tv-programmet
A-studio (måndag,
20.5.2013) kunde tittaren
höra varför mamman var
i liv ännu år 2013.
Mamman hade fått en sällsynt cancerdiagnos. På HUCS
konstaterade läkaren att det
inte fanns något mer att göra.
Mamman, släktingar och
vänner godkände inte det
svaret. De hittade den medicinsk expertis som mamman
behövde vid Uppsala akademiska sjukhus. Uppsala godkände att behandla mamman
förutsatt att ansvariga läkaren
på HUCS godkände det och
gav henne en betalningsförbindelse. Begäran avslogs
med hänvisning till att det

man som enskild människa
kan påverka i politiken. Hon
uppmuntrade alla att våga
ha åsikter och också att ta
direkt kontakt med politiker.
Det som jag tog särskilt fasta
på från hennes inspirerande
anförande var att trots att det
ibland tar lång tid för saker
att förändras i politiken, är
det mycket viktigt att ta mod
till sig att påverka.
Följande taltur stod Sofia
Lindqvist från Studentkåren
vid Helsingfors universitet (HUS) för. Sofia arbetar
sedan 2007 som sakkunnig inom boende, hälsa och
stadsfrågor. Sofia presenterade det arbete HUS gjorde
inför kommunalvalet 2012,
bland annat hur bli synlig
med kampanjer i stadsbilden.
Det var fint att få lyssna till
ett konkret exempel på hur
man kan påverka olika beslut som görs i staden, såväl
under valkampanjer som
mellan valen.
Innan vi tog paus för
lunch berättade Ulrika
Krook, juridiskt ombud
på SAMS, om processen
kring sammanslagningen
av handikappservicelagen

och specialomsorgslagen.
Arbetet började redan 2009
då handikappservicelagen
förnyades och nu inleds det
andra skedet. Det är viktigt
att vi håller oss uppdaterade
om hur kommande lagstiftning bereds och hur vi kan
fungera som resurser och
experter i det här arbetet,
för att vi ska kunna fortsätta
påverka handikappolitiken.
Efter att vi avnjutit en
god lunch på restaurangen
vid Posthuset intill fortsatte Niklas Wilhelmsson
från justitieministeriet. De
kanaler och verktyg vi fick
höra om var medborgarinitiativ, europeiskt medborgarinitiativ, kommunal initiativrätt och webbtjänsten
Dinasikt.fi

handlade om experimentell
vård. Med privat finansiering, bland annat ett banklån
kunde mamman betala för
privat vård i Uppsala. Vården
lyckades. En flera års lång
rättsprocess inleddes. Redan i
början av processen konstaterade Valvira att HUCS är skyldig att ersätta kostnaderna för
vården till mamman med motiveringen att den metod som
används i Uppsala var tillräckligt undersökt, det fanns grund
för att ge vården och den fanns
inte i Finland. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till
samma slutresultat. Andra
sjukvårddistrikt hade kommit
fram till samma slutresultat,
utan rättegångar. De hade sänt
sina patienter med samma
diagnos till Uppsala. En råkade
vara mammans rumskollega.
Förutsättningarna för att en
patient ska kunna få offentligt
finansierad vård utomlands
uppfylldes i mammans fall.
Men återbetalningen av pengarna korrigerar nödvändigtvis
inte det möjliga misstroende
som mamman fick för det egna

sjukvårdsdistriktet. Principen
om att en patient ska kunna lita
på att den får den bästa tillgängliga vården på lika villkor som
andra patienter i samma situation oberoende av var denna
bor uppfylldes inte i detta fall.
Trots att den finländska vården är bra och kvalitativ kan
det i sällsynta fall hända att
expertisen inte finns i Finland.
Däremot kan den finnas i något
annat land. Därför har den
finländska och den europeiska
lagstiftaren försökt säkerställa
att en patient har möjlighet
att få vård utomland, om det
behövs.
I mitten av mars lämnade
SAMS och Finlands Svenska
Handikappförbund in ett
utlåtande om implementeringen av patientrörlighetsdirektivet till social- och hälsovårdsministeriet. Det är bra
att reglerna om gränsöverskridande vård blir tydligare.
Redan nu men också i framtiden kommer en familj med
ett barn med en sällsynt funktionsnedsättning som inte
får rehabiltering på svenska

Fantastisk serietecknare
Dagens avslutades med en
stark och berörande taltur
av serietecknare Kaisa Leka.
Hon fäste särskild uppmärksamhet vid hur man kan uttrycka sina känslor genom att
teckna serier, men också att
få fram budskap och spränga
fördomar. Kaisa gav oss alla
inspiration och den kraft och

energi vi behöver för att fortsätta vårt arbete.
Efter seminariet hade vi
möjlighet att gå en guidad
runtur på Kiasma vilket uppskattades efter en givande
men intensiv dag. Seminariet
gav mig som handikappförbundets ordförande vägkost
inför kommande utmaningar
och jag vill starkt framhålla
att vi är alla del av det viktiga
arbete som intressebevakningen innebär. Jag ser utan
tvekan en fortsättning på det
här seminariet och temat.
Tillsammans är vi starka
och kan arbeta med intressebevakning genom samarbete. Från FSH vill vi rikta
ett tack till SAMS och alla
som deltog på seminariet.
Ta gärna kontakt med önskemål för nästa seminarium
om intressebevakning.
Anna Caldén,
ordförande Finlands Svenska
Handikappförbund
Gå in på www.samsnet.fi
för att se hela presentationer
från seminariet.

i Finland att till exempelvis
kunna åka till Ågrenska i
Göteborg. En svenskspråkig person som bor i Vasa
regionen kanske åker till
Umeå universitetssjukhus
fast vården finns i Finland.
Orsaken kan då vara att vården inte kan ges inom en tid
som är medicinskt motiverad
med tanke på patientens hälsotillstånd och sjukdomens
sannolika förlopp. Det är bara
en bonus är att vården fås på
eget språk. På samma sätt
kan patienter från ett annat
EU, EES land eller Schweiz
komma till Finland. Här finns
det expertis om vissa sällsynta
funktionsnedsättningar, som
inte finns annanstans.
Bestämmelserna om
gränsöversksridande vård
utökar patientens valfrihet
samtidigt som rätt tilämpning av dem kan rädda liv
som annars gått till spillo.
Ulrika Krook
Juridisk ombud, VH
Verksamhetens Juridisk
ombud, SAMS

Träskända on my mind
Den 6:e maj arrangerade
Fastighetsförbundet en
kurs för styrelsemedlemmar i husbolag i Juhani
Aho-salen i Träskända.
Fastigeten ligger intill
stationen och har enligt
uppgift goda trafikförbindelser åt alla håll.
Programmet började
klockan 17. För att säkert
hinna i tid stämde jag träff
med min assistent utanför
Helsingfors tågstation
redan kvart före tre.
Jag anlände mycket påläst.
Alla passagerartåg som lämnar
Helsingfors har rullstolssymbol.
Av dem stannar endast närtågen
i Träskända. Alltså de som är
märkta med ”R” eller ”H”. Efter
klockan 15 avgår de med cirka en
halv timmes mellanrum.
Vi äntrade perrongen där ett
R-tåg stod på vippen att ge sig
iväg. Rullstolsymbolerna lyste
blå och vita i solen på det röda
tåget. Jag stannade upp vid symbolen framför den första dörröppningen. Till min bestörtning
hade den tre höga trappsteg, och
detsamma hade nästa, och nästa
och nästa… ”Det var som Fan”,
tänkte jag och inväntade nästa

tåg. Men det var lika rött och
otillgängligt som det förra. I min
nöd vände jag mig till tre glada
VR-gubbar som vandrande perrongen fram som på beställning.
De förstod sig inte på symbolerna, men de frågade vad stolen
vägde, bläddrade i sina tabeller,
övervägde olika lyft och dryftade
t.o.m. möjligheten att skicka iväg
mig med fjärrtåg. Till sist konstaterade de uppriktigt ledsna att
det första tåg som kunde ta mig
till Träskända gick efter fem. Jag
beslöt mig på stubben för att ta
bussen.
Eftersom inga blåa bussar
går till Träskända passerade jag
Elielplatsen och körde raka spåret till Kampen. En våning lägre
ner, med köbiljettetten i min förlängda arm (läs assistenten) frågade jag tanten i biljettluckan om
bussen till Träskända är hinderfri. Hon besvarade inte min fråga
utan vände sig bara till min assistent och frågade om vi ville köpa
biljetter till Träskända eller inte.
Därpå rusade vi rakt till porten.
Väl framme vid rätt nummer
lägrade sig lugnet äntligen över
nejden. Allt var frid och fröjd.
Detta ända tills en buss kurvade
in, grannporten slog upp, och
en något obestämd tant började

stånka ut genom porten och vidare in genom bussdörren med
dagens fångst skramlande i släptåg. I nästa ögonblick började hon
backa ut. Först kassarna, sedan
akterpartiet och till sist chauffören. Han slet med en galant
gest upp en gasfjädrad lucka som
blottade ett enormt bagageutrymme under bussen. Bakom utrymmet sitter förstås septitanken
under dasset, tänkte jag, och sen
kommer förstås bränsletanken,
VVS-tekniken och längst bak
förstås motorn. Luftbromsarnas
cylindrar skulle jag placera under
chauffören tänkte jag medan en
smygande oro spred sig genom
kroppen. ”Var skulle jag sitta?”
Sedan kurvade vår egen splitternya skinande vita buss in,
chauffören hoppade ut, min assistent viftade med biljetterna och
jag ringde till fastighetsförbundet.

På väg efter köbrickan till
biljettförsäljningen för att få
pengarna tillbaks drabbades jag
av en förbluffande insikt. Tanten
i biljettluckan hade aldrig sett en
passagerare i rullstol förut! Inte
heller chaufförerna eller någon
annan i hela terminalen. Ingen
av de flotta bussarna med sina
fantasifulla plåtskal som kunde
plockas ihop hur som helst hade
ens det minsta lilla utrymme till
övers för en funktionshindrad.
Vi kan ju som bekant alltid
beställa Inva-taxi, ambulans
eller ringa Medi-Heli. Undra på
att tanten i biljettluckan fick spader när jag plötsligt dök upp och
frågade efter en hinderfri buss
till Träskända.
Ulf Gustafsson
Generalsekreterare Finlands
Svenska Handikappförbund

Text&bild: Daniela Andersson

VR och
Matkahuolto
svarar
Både på VR och Matka
huolto är man ordentligt
bekymrade över Uffes
misslyckade resa och gjorde
förvånansvärt snabba
utredningar i fallet. Tyvärr
inget som direkt ledde till
revolutionerande förbätt
ringar men vi kanske får en
uppföljning.
Mika Heijari,
kommunikationschef,
VR-group.

– Tack för informationen. Vi beklagar att det var problem med
resandet. Rutten HelsingforsJärvenpää körs huvudsakligen
med låggolvståg men det kan
finnas undantag, till exempel
klockan 11.48, 15.36 och 15.48.
Jag försökte hitta information

om ifall tågen bytts ut just den
nämnda dagen men hittade inget.
Vi ökar hela tiden användningen
av låggolvståg, HSL är ansvarig
för nyanskaffning av tåg för närtrafiken och VR:s mål är att erbjuda tillgängligt resande på alla
rutter under detta årtionde. Din
information om de vilseledande
invamärkningarna på tågen har
jag förmedlat vidare. Vi tar givetvis bort märkningarna som inte
stämmer. Jag har tyvärr inte ännu
fått information om varför det
finns invamärkning på de höga
närtågen med trappsteg. På nätet
finns rätt information om tågen
här: http://www.vr.fi/fi/index/
palvelut/vaunukuvasto.html, se
”uusittu lähijuna”. Allmän information om invaservice hittar ni
här på svenska: http://www.vr.fi/
se/index/palvelut/palvelut_junissa/vammaispalvelut.html.
Vi beklagar om våra tjänster
inte uppfyllde era förväntningar.
Tack ännu att ni tog kontakt och
lyfte fram denna viktiga fråga, vi
vill ju betjäna alla våra kunder på
bästa möjliga sätt.

Ulf Gustafsson blev akterseglad ett antal gånger under samma dag trots såld biljett till fjärrbuss och tydlig
invamärkning på närtågen i Helsingfors. En barnvagn kan man relativt lätt lyfta upp för de tre trappstegen.
Värre är det med Ulf samt hans elektriska rullstol som inalles väger över 300 kilo.

Jussi Kinnari, distriktschef
Nyland, Matkahuolto.

– Jag hade ett personalmöte på
Kampen busstation och diskuterade fallet. En i personalen kom
ihåg incidenten. Personen menade att det blivit missförstånd
i hurudan rullstol det var frågan
om. Hon antog att det var en
rullstol som går att fälla ihop och
sättas i bagageutrymmet, vilket
ju var fel. Det var ett mänskligt
misstag, vi beklagar missödet.
Personen borde givetvis ha utrett
hurudan rullstol det var frågan
om och informerat om läget. Från
Kampens busstation går enbart
fjärrtrafikbussar utan invaplatser, de är inte låggolvsbussar.
Fjärrtrafikbussarna kan som sagt

nog ta kunder vars rullstol kan
fällas ihop och sättas i bagageutrymmet men då kräver det också
att personen har egna hjälpare
som kan lyfta in honom/henne i
bussen. Chauffören kan inte stå
till tjänst med detta. Tyvärr har
jag inga förslag om hur denna
resa skulle ha kunna gjorts möjlig. Det är svåra frågor, vi vill förstås betjäna kunderna. Vår personal på biljettförsäljningen är
iallafall informerade om dylika
fall. Jag svarar ju inte för själva
busstrafiken men jag antar att
olika invahissar för buss är för
dyra att investera i. Man vill väl
också ha så många vanliga sittplatser som möjligt och inte göra
rum för invaplatser.
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Text och bild: Helena Forsgård.

Litet pensionärsuppror
på Åland
Ralph Sjöholm spänstar uppför trappan i lägenhetshuset med matlådan i handen. Damen som beställt
dagens rätt bor högst uppe. Sjöholm är en av pensionärerna i Mariehamn som kör ut mat på frivillig basis till
andra pensionärer.

börjar vid 11-tiden. Då har köket
packat matlådorna – i dag är de
fyllda med pyttipanna med stekt
ägg, sallad och nyponsoppa till efterrätt. Sedan är det bara att bära ut
dem till bilarna och starta sin runda.
Först på Ralphs lista är Sven
Danielsson, en änkeman som bor
ensam i eget hus i Mariehamn.
Han står beredd med öppen ytterdörr när Ralph kommer.
– Jag har tagit mat från Röda
Korsgården sen början av 2000talet och är så nöjd, säger han.

Hinner prata
Mitt emot bor Helge och
Deborah Ruohonen som också
hör till matbeställarna. Ralph tar
in dagens post på vägen. Det är
det som är en av poängerna med
den privata utkörningen.
– Vi har inte så bråttom, vi
hinner prata lite med dem
som vill prata. Många är väldigt ensamma, säger han.
Det har även hänt att matutköDeborah och Helge Ruohonen bor i eget hus i Mariehamn och får dagens rätt av Ralph
rarna sopat bort snö från någons
Sjöholm. – Det betyder mycket för oss att få färdigt lagad mat hemkörd varje vardag och
trappa och de håller ett extra varätterna är alltid goda, säger Deborah Ruohonen.
kande öga på hur mottagarna mår.
m man vill kan man kalla fungerar som en sambandscentral Deborah Ruohonen är nöjd med
det ett litet pensionärs- för verksamheten är inte orolig den regelbundna matleveransen
och ”de glada flickorna och pojuppror. Den mat som över framtiden.
Mariehamns stad levererade
– Visst slutar en del efter en karna som kör ut den”. Hon har
till pensionärer som en del av tid men nya kommer till. Det nyligen opererats medan maken
stadens stödtjänstpaket till hem- är viktigt att vi tar vara på och Helge är svårt att röra sig på
maboende togs i tiden från Röda hjälper varandra och jag får grund av knäproblem.
– Än så länge klarar vi ossKorsgårdens lunchservering. ett otroligt fint gensvar när jag
Men när det köket förlorade ringer och frågar om någon kan hemma men vi är glada över den
hjälp vi kan få. Vi har även hjälp
upphandlingen till en annan ställa upp, säger han.
aktör utanför Mariehamn blev
Numera är systemet väl in- av stadens hemtjänst, säger hon.
många matbeställare besvikna kört. Två chaufförer behövs varje
och arga. De ville inte byta le- dag och de har 15-20 personer Upplyftande
verantör, de ville ha samma på sin lista. En del beställer mat Ralphs runda går vidare och tar
mat som tidigare. Då tog Tore varje dag, även till veckosluten cirka 1,5 timmar. I vintras när det
Johansson, aktiv i Röda Korsets då de i så fall får frysta portioner. var mycket snö och tidvis rejält
Mariehamnsavdelning och enga- Andra vill ha mat bara enstaka halt kunde den ta något längre.
En och annan bland mottagarna
gerad i Röda Korsgårdens väl och dagar i veckan. Allt är möjligt.
bor i lägenhetshus utan hiss så
ve, tag i saken. Han ringde upp
det blir en del spring i trappor.
några vänner och bekanta som Började i december
var villiga att ställa upp och köra Ralph Sjöholm, 76 år och pensio- Matutkörarna är betrodda med
ut mat på frivillig basis till dem när sedan 1998, kom med i kör- nycklar till dem som inte kan
som även i fortsättningen ville ha gruppen i december i fjol. Under öppna sin ytterdörr själva eller
mat från Röda Korsgårdens kök. vintermånaderna körde han varje som inte hör dörrklockan.
– Jag är gammal scout och det
måndag, i sommar har han lovat
Bra gensvar
komma varannan. Han har en del känns bra att kunna ställa upp.
Det här var för något år sedan annat för sig också – bland annat Jag känner mig upplyft efter min
och utkörningen på privat basis vill han hinna med en och annan runda och tycker att jag gjort
fortsätter. Nu finns ett 30-tal fri- runda golf. Den andra linjen körs ett bra dagsverke, säger Ralph
villiga chaufförer på listan – i regel i dag av Karl-Olof Gustafsson, Sjöholm.
Utkörarna ställer upp med
kör de varsin dag i veckan – och också han rätt ny bland utkörarna.
Tore Johansson, som fortfarande ”Arbetsdagen” för chaufförerna egna bilar och betalar bensinen

O

Dagens rätt – pyttipanna med ägg,
sallad och nyponsoppa till efterrätt.

ur egen ficka. I gengäld får de
två måltider gratis på Röda
Korsgården som i sin tur fakturerar mottagarna 1 euro för
hemkörningen utöver matpriset. Vid ett möte föreslogs att
utkörarna skulle få bensinersättning men det röstades ner.
Potatis, inte pasta
Röda Korsgårdens servering togs
nyligen över av Björn Ekstrand
som tidigare var en av krögarna
på en av Mariehamns bättre restauranger. Han har snabbt insett
vad hans lunchgäster, som till stor
del består av pensionärer, vill ha.
– Redig mat med mycket
potatis, till exempel köttsoppa
och strömmingslåda går bra,
medan allt med pasta är mindre populärt. Vi lagar en rätt
per dag och jag försöker varje
gång göra det bästa jag kan
göra. Jag skall själv tycka om
att äta det jag lagat, säger han.
Ekstrand fick även ärva systemet
med matutkörarna och tycker
att det fungerar bra. Själv kör
han mat till Ålands omsorgsförbunds olika enheter, som också
hör till kunderna, och till några
privata företag i Mariehamn.
Ökat utbud
Bitti Vik, äldreomsorgschef i
Mariehamns stad, har ingenting
emot att stadens mattjänst till de
hemmaboende, där staden står
för kostnaderna för hemkörningen, har fått konkurrens.
– Det är bra att de hemmaboende har flera alternativ att
välja på och kan byta leverantör
om de vill. Det är också positivt
att den tredje sektorn engagerar
sig och ”kunderna” räcker till för
oss alla, säger hon.

Karl-Olof Gustafsson och Ralph Sjöholm till
höger bär ut matlådor till sina bilar och är
sedan redo att starta dagens utkörningsrunda.
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Noterat

Text: Thomas Rosenberg

DUV Vingens
dagverksamhet
för seniorer

Stenen i din
grannes fönster
ganska liten – och delvis kommit fönsterglas och bränna bilar. En
Sällan har man varit så
utifrån. Inte alls obekant från attityd som givetvis gör varje ”orställd som inför orolighe
terna i Stockholmsområdet. motsvarande oroligheter runtom dentlig” medborgare förbannad.
i världen; de lockar alltid till sig Men hur rasande vi än blir är en
Och som när detta
”professionella” bråkstakar och sak säker: ju mer vi, och framföskrivs fortfarande pågår.
rallt polisen, tar till hårdhandprovokatörer.
Fullständigt ofattbart att
Att en av huvudaktörerna har skarna, desto djupare blir konsådant sker i det svenska
finsk bakgrund, och är kriminellt flikten och oförsonligare hatet.
folkhemmet – låt vara att
För den hårda kärnan av bråkdet förlorat sin oskuld långt belastad, tillför ju en intressant
aspekt. Att ”Pekka” i Sverige av stakar gäller förmodligen att de
tidigare.

Ä

ndå känns den systematiska förstörelsen
och stenkastningen
mot poliser och
brandmän svår att begripa. Vad
går det åt dessa ungdomar? Hur
stor är den smärta och den ångest de känner om det våld de
tillgriper är av denna kaliber?
Vi har visserligen sett det
förr. Men då främst i länder som
Frankrike och Storbritannien,
där invandrartäta stadsdelar
exploderat i meningslöst våld
och det utkämpats regelrätta
bataljer mellan oorganiserade
ungdomsgäng och militärt organiserade myndigheter. Kravaller
som ofta urartat till rena krigsskådeplatserna som lämnat
djupa sår i samhällskroppen.
Men i Sverige?! Lika ofattbart
som händelserna i Oslo och på
Utøya sommaren 2011.
Ett nyckelord nämndes i
stycket ovan, dvs. ”invandrartäta”. Det framstår ju oftast som
den starkast förklarande faktorn,
åtminstone om man följer rapporteringen i medierna. Och
visst, andelen invandrare är i
alla de berörda fallen väldigt
hög. Men hur långt duger det
som förklaring? I Husby visade
det sig snabbt att den hårda
kärnan bland orosstiftarna är

tradition påstås ha en förkärlek
för att dra kniv kan vi småle åt,
men nu har man lätt att hålla sig
för skratt.
Att det oftast handlar om
förortsmiljöer där flera riskfaktorer koncentrerats till en och
samma plats är uppenbart. Hög
arbetslöshet, i kombination med
kulturskillnader och bristfällig integrering i det omgivande
samhället, skapar en ond cirkel av
utanförskap och frustration. Och
när antalet ungdomar som upplever sig bestulna på sin framtid
blir alltför många, och dessutom
delar samma kulturella utanförskap, behövs det inte många
provokationer för att det skall
explodera.
Några av de intervjuade ungdomarna i Husby uttryckte det
frankt och ärligt, och rakt inför
kameran: ”det här är enda sättet
att få uppmärksamhet, och vi har
ju lyckats eftersom all världens
medier är här”. Cyniskt, men
också sant.
Och där är kanske en av orsakerna till att upploppen så lätt
går överstyr, dvs. medierna bidrar
själva till att skruva upp förväntningarna. Tidningar, radio och tv
kan ju inte låta bli att rapportera
från platsen, men det bidrar till
att våldsamheterna får ett självförstärkande underhållningsvärde, för alla parter. Läsare och
tittare förfasar sig, men kan också
gotta sig åt sin egen moraliska
upprördhet. Journalisterna går
höga på adrenalinkickarna från
blåljus och braskande rubriker.
Och den härjande mobben själv?
För den är medieexponeringen
en mäktig boost för en kränkt
självkänsla.
Det sistnämnda kan inte underskattas som motiv för bärsärkagången. I en tillvaro renons på
framtidstro och -perspektiv kan
det te sig riktigt kul att krossa

sedan länge vänt samhället ryggen. Sannolikt ofta för att samhället redan tidigare vänt dem
ryggen. För vi talar om människor
som aldrig fått en rimlig chans,
och hamnat snett från början.
Förklaringarna är oftast inhemska och triviala, såsom arbetslöshet och utslagning, alkohol
och annat missbruk. Men om vi
tillfogar utanförskap av kulturell
karaktär, med där tillhörande rasism, får vi snabbt en högexplosiv
blandning. I fallet Husby tydligen
utlöst av en överdriven polisinsats mot en äldre invandrare.
Sedan eskalerar händelserna
av sig själv, med en logik medierna själva bidrar till. Det är sedan
gammalt känt bland journalister
att man bör visa återhållsamhet
när det gäller anlagda bränder
eftersom pyromani har en tendens att smitta. Så fungerar det
också när det gäller vandalisering
och brända bilar. När framtidsutsikterna lika med noll är också
detta bättre än ingenting. En
chans att äntligen få utlopp för
sin energi, och några dagars exponering i medierna. Det har ju
såväl i Husby som på andra håll
klart kommit fram att merparten
av ”svansen” består av ungdomar
som inte har några egentliga
motiv för sin närvaro – annat än
att hänga med.
Det är lätt att bli förbannad då
man ser reportagen från Husby
och andra Stockholmsförorter.
Stenen i min grannes fönster får
vem som helst att ropa på polis,
även mig. Men bäst då att stanna
upp ett tag, och minnas bjälken i
sitt eget. Gav vi dem någonsin en
chans, på riktigt?

DUV Vingen är en förening
som ordnar fritidsaktiviteter för personer med
utvecklingsstörning. Från
och med januari 2013
har DUV Vingen jobbat
med att utveckla föreningens seniorverksamhet.
Projektet finansieras av
RAY och kommer att pågå i
tre år. Föreningen kommer
att utreda behovet av
ytterligare dagverksamhet
för äldre personer med
utvecklingsstörning samt
erbjuda verksamhet för
denna målgrupp.
Åldersstrukturen bland personer med utvecklingsstörning
har förändrats under de senaste
åren. Idag lever allt flera personer med utvecklingsstörning
ett längre liv än tidigare, precis
som den övriga befolkningen.
Även om arbetscentralerna
har anpassat sig till det ökande behovet av verksamhet för
seniorer, finns det många äldre
som ser fram emot att förr eller
senare få varva ner och lämna arbetslivet bakom sig. Den tredje
åldern tillhör även personer med
utvecklingsstörning.
DUV Vingen kommer att
jobba tillsammans med olika organisationer för att samla kunskap och goda metoder för att ta
reda på hur seniorverksamheten
borde se ut, vem som borde fungera som serviceproducent och
hur stor målgruppen kommer
att vara i framtiden.
Ta gärna kontakt ifall ni vill
veta mera! Vi vill ytterst gärna
diskutera med seniorer och
deras anhöriga, samt personer
som jobbar med målgruppen.
Projektkoordinator Maija Laine
maija@vingen.fi, www.vingen.fi
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Text&bild: Daniela Andersson

Södra Finlands bästa
stallföretagare Anki
Väyrynen, tillsammans
med hästarna Vindfaksi
och Kolfinnur, är
oerhört hedrad över
Ryttarförbundets pris där
arbetet med specialgrupper
uppmärksammas.

– Kan du komma nu redan
inom en timme? Frågar Anki
Väyrynen glatt då jag ringer och
berättar mitt ärende.
Javisst, det går utmärkt!
Farmor blir hemma med den
skrattande ettåringen och jag
kastar mig i bilen och i flygande
fläng kör till Lappböle som från
stamväg 51 sett blir närmare
Veikkola än Kyrkslätt. Jag tror
jag aldrig har varit i dessa trakter förr men har inga problem
att hitta fram. Landskapet är
underbart majgrönt, syrenen
ska just börja blomma, himlen är
blå och det är en perfekt dag för
terrängridning. Och det är precis vad specialeleven Annette

Planting på den snälla 21-åriga
islandshästen Blesa gör då jag
kommer fram.
– Vi rider egentligen alltid
i terräng med Annette, och i
ur och skur, berättar Anki som
tillsammans med Annettes assistent Anne Vahlsten leder
Blesa på ridvägen runt de stora
betesmarkerna.
30-åriga Annette från
Grankulla har ridit här i snart
tio år. Hon har en medfödd cpskada och är utvecklingshämmad så ridningen är superb för
hennes motorik och annars lite
framåtlutade hållning. Tycker du
det är svårt att rida, frågar jag?
– Nej, svarar Annette glatt
och smackar så Blesa igen börjar
skritta framåt.
Hon rider utan sadel, bara
med ett indiantäcke och gördel
med handtag.
– Man kommer närmare hästen så här, kontakten och känslan blir mycket bättre, förklarar
Anki.
Matar och pysslar
Förutom 15-20 specialelever,
både vuxna och barn, i veckan
håller Anki också vanlig ridskola
kvällstid och läger på sommaren.
I maj hölls också ett läger för utvecklingshämmade. Jag förstår
så väl att Anki fått utmärkelsen

Södra Finlands bästa stall och att
man särskilt betonat det goda arbetet med specialgrupper, barn
och unga.
– Det är en verkligt stor ära
och jättefint för våra hästar. Stallet
får ju en positiv stämpel. Det här
är något jag alltid drömt om att få
göra och det är härligt att se vad
det ger eleverna, säger Anki som
är utbildad specialklasslärare, ridterapeut och ridinstruktör.
Efter ridningen stretchar
Annette raklång på Blesas rygg.
Anki ber om tystnad och frågar
sedan vilka naturljud Annette
hörde.
– Fåglar, vinden, bilar, prat och
grävmaskin, hjälps de åt att räkna
upp.

Text&bild: Daniela Andersson

Indiskt professorsbesök i Raseborg

Ankis stall är Södra
Finlands bästa stall!

Nu blev det äntligen av! Att
Finlands Ryttarförbund
utsett Ankis stall i norra
Kyrkslätt till Södra Finlands
bästa stall gav mig den
spark i baken jag behövde.
Jag har så många gånger i
flera år redan tänkt besöka
stallet. Jag bor ju ändå själv
i Ingå nuförtiden, vilket inte
borde vara så långt ifrån
geografiskt och så har jag
ju hört så mycket gott om
stallet. Alla verkar rida där,
speciellt alla underbara ryt
tare med specialbehov som
jag intervjuat.
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Sen är det dags att ta av
utrustningen av Blesa, pyssla
lite och släppa henne i hagen.
Annette ska också hjälpa till med
utfodringen.
– Vilken färg har matkoppen?
Hur många morötter ska vi ge?
Hur många brödskivor får Blesa,
frågar Anki och Annette svarar
och häller upp skopan med
kraftfoder.
– Jag tycker det ska vara helhetsinriktat för eleverna, de ska
hjälpa till, veta var sakerna finns
och hålla ordning. Och framförallt ska det vara roligt, säger
Anki.
Jag tycker det är en fantastisk tanke, att dessa elever får
vara med om allt som händer
i stallet. Att Anki har utformat
ett system som innefattar detta.
Precis så ska det ju vara! Annette
verkar njuta i fulla drag av allting
och slutar sin dag i stallet med
att skriva i sitt ridhäfte hur
dagen gått och limma in en bild
av Blesa. Idén till häftet är också
Ankis och uppskattas mycket av
både elever och föräldrar.
– Vem vill du rida på onsdag?
Frågar Anki.
– Emma, säger Annette och
Anki antecknar.
Jag får kindpussar och en
kram av Annette då de åker hem.
Islandshästar
Vyn från stallparkeringen är bedårande. Hur många stall har utsikt över en sjö? Betesmarkerna
går nästan ända ner till Lappböle
träsk och ridvägen likaså. Här
och där betar de små ulliga
Annette Planting på hästen
Blesa tillsammans med Anki
själv och Annettes assistent
Anne Vahlsten.

islandshästarna som är varumärket för Ankis stall. Jag
som är van med manshöga
hopphästar tycker ju att islandshästarna är som små ulliga lamm. Islandshästarna är
storleksmässigt perfekta för
ridterapi. Deras gångarter är
också mjukare och skumpar
mindre. Men de kan också
vara oerhört envisa. Ankis
islandshästar är mycket väluppfostrade förutom en som
gjorde en åtta av skaklarna
till vagnen då stallarbetaren
skulle ut och köra. Men den
var ju en unghäst och de är
ju sådana.
– Jag har tio hästar för
ridterapi och ridskolan, resten är mina döttrars tävlingshästar och unghästar som är
här för träning. Det viktigaste
i det här arbetet är att vara
rättvis men bestämd. Man
måste ta hand om hästen på
rätt sätt, både dess psykiska
och fysiska hälsa. Mår hästarna bra så mår kunderna
bra. Jag har också tagit ner
kunder från hästryggen som
inte handskats rätt med hästarna, berättar Anki.
Själva stallet är förstås
oerhört fräscht, rent och
prydligt. Minnet av leriga
gårdar och slitna stall från
början av min egen ridkarriär
på 1980-talet är ännu starkt.
Anki själv bor med sin familj
i ett fantastiskt grönt hus som
ser precis ut som en spetsvilla på Appelgrensvägen i
Hangö.
– Jo, det var lite det vi
ville. Från början var det
bara en liten röd stuga men
vi byggde till, berättar Anki.
Det krävs skinn på näsan
minsann att vara stallföretagare i Finland och dessutom
satsa på specialgrupper.
Anki var förut rektor för den
nu nedlagda specialskolan
Stenskolan. Ryttarförbundets
utmärkelse kom minsann till
rätt person.

Professor Nasreen Rustofram
från Tata Institute of Social
Sciences i Indien besökte
Finland några veckor i början
av maj tack vare Council of
International Fellowship
(CIF). Det handlar om inter
kulturellt samarbete och
Nasreen bekantade sig med
socialsystemet i Finland.
Nasreen Rustofram är den indiska professorn som jag får höra
talas om långt innan hon ens
landat på finsk mark. Orsaken är
Raseborgs nypensionerade skolkurator Kerstin Johansson-Juup
som råkar vara min mans mor och
mina barns farmor. (Jag undviker
att använda ordet svärmor eftersom jag tycker det har negativ
klang.) Professorn ska nämligen
bo hos Kerstin medan hon besöker
Raseborg. I CIF-utbytet ingår att
man bor i olika värdfamiljer och
Kerstin själv var på ett likadant utbyte i USA på 1970-talet.
– Oj, jag måste få ta en bild på
barnet i ufo-dräkt, säger professorn
förtjust då jag tagit mina barn med
mig till intervjun.
Ettåringen har förstås en tjockare overall på sig då det ännu är kyligt såhär i början på maj. I Indien
används givetvis inga overaller av
denna kaliber och Nasreen skrattar
gott med kameran i högsta hugg då
farmor skalar fram barnet. Vi talar
om den berömda finländska mammalådan där overallen kommit i.
– Det är en lysande idé. Vi borde
införskaffa liknade i Indien. Nu är
det omöjligt att få de gravida kvinnorna att komma på läkarkontroll
i den tredje graviditetsmånaden.
De flesta dyker upp först i sjunde
månaden. Om vi hade en låda med
produkter som lockbete så skulle
det nog ändra på saken, säger
Nasreen.
Olika världar
Vi äter lunch och Nasreen berättar
hur hennes Finlandsvistelse varit.
Besök i riksdagshuset, Soc&kom,
socialinstansen i Kyrkslätt, geriatriska på Ekåsen i Ekenäs, äldrevården i Hangö, hemvården i Ekenäs.
– Jag är speciellt intresserad
av hemvården. Den kan vi lära oss
av. I Indien tas de flesta äldre om
hand av sina släktingar. De som har
råd har anställd vårdare i hemmet.
Det här är inget nytt system för oss,
folk går inte till sjukhuset, personal
åker till människors hem istället. Vi
ska testa om ert hemvårdssystem
fungerar i en liten del av Mumbai,
säger Nasreen.

Indiens problem är bland annat
på personalnivå. Inte tillräckligt
utbildade, kunniga och motiverade personer tar hand om de
äldre. Nasreen vill utbilda personer
som kan stöda, hjälpa och avlasta
anhörigvårdarna.
Vid det här laget pockar min
treåring på uppmärksamhet och ettåringen börjar kasta mat så farmor
Kerstin tar varsitt barn under armen
och går ut i vårsolen.
– I Indien skulle inget barn
skickas ut i en situation som denna.
Det enda som händer är att vi som
vill prata höjer volymen, säger
Nasreen skrattande och visar med
handen högt ovanför sitt huvud.
Jag är dock tacksam för lite
tystnad och koncentration för
socialpolitiska termer på engelska är
inte vardagsmat för mig och jag vill
inte missa något i hennes berättelse.
Under vårt samtal slås jag av hur
olika världar vi kommer från. Tack
vare att jag bott de senaste två och
ett halvt åren i Mellanöstern, Dubai,
där största folkgruppen är just indier så har jag en hel del kunskap om
landet, dess problem och sammansättning. Det är korrupt, orättvist,
socialpolitiskt outvecklat och med
enorma samhällsklyftor.
– Indien är ett land där 10 miljoner av befolkningen är äldre och de
flesta lever i ofattbar fattigdom. Det
är omöjligt att reda upp alla problem
på en livstid, säger Nasreen.
Kvinnofrågan
Vi talar också om nyhetsrubrikerna
om alla otäcka brutala våldtäkter
som skett i Indien den senaste tiden.
– Tack vare dessa händelser har
vi äntligen fått till stånd en lag om
våldtäkter. Det är galet att det tagit
så länge och hemskt att det måste
ske grymheter innan något på riktigt
händer, säger Nasreen.
Efter mina år i Dubai och närheten till Afghanistan, Pakistan, Iran,
Irak och Indien med sin förtryckta
kvinnosyn så förstår jag precis vad
Nasreen menar. Jag har aldrig förut
läst så vidriga notiser om kvinnoöden i dagstidningen som de från
dessa länder.
– Folk är mycket angelägna att
göra något åt saken i Indien idag
men det går oändligt långsamt. Det
finns ännu konservativa domare i
våldtäktsmål och poliser som tycker att en kvinna som går hem från
jobbet sent på kvällen klädd i kortärm kan skylla sig själv om hon blir
våldtagen.
Vi talar om jämlikhet mellan
könen men det är svårt då jag ju förstår att vi har helt olika utgångsläge i
frågan. Jag tycker ju det är självklart

med kvinnor på höga poster och
lika löner medan man i Indien ännu
kämpar mot det vridna tankesättet
att flickor inte ens har något värde
alls. Så grymt och djupt rotat är den
åsikten att fattiga och outbildade
omedelbart dödar sin baby då de
ser att det är en flicka. Det händer
än idag. Jag blir matt och har svårt
att tala om kvinnors rättigheter efter
det. Man måste ju börja på en helt
annan nivå liksom. Att flickor ens
ska få leva, gå i skola och inte giftas
bort medan de ännu är barn.
– Fortfarande i fattiga och outbildade områden så anser man att
så fort ens dotter gift sig så förlorar
man rätten till henne. Det vill säga,
hon hör till mannen och mannens
släkt. Så då man blir gammal och
ska bli omhändertagen så kan man
inte be om hjälp av sin dotter, eftersom hon ska ta hand om mannens
åldrande familj. Därför vill man ha
söner som kan ta hand om en, söner
och deras fruar, förklarar Nasreen.
Hur orkar man leva i ett land
med så övermäktiga problem?
– Jag tror att samhället vaknat
upp för dessa problem. Medierna
har gjort ett gott jobb. Vi jobbar
för fullt med olika kommittéer mot
sexuella trakasserier på arbetsplatser. Vi tar små steg och är hoppfulla.
I välutbildade kretsar där man har
det bra ekonomiskt så är kvinnosynen mer västerländsk. Man måste
komma ihåg att Indiens befolkning
är större än hela Europas. Det tar tid,
konstaterar Nasreen.
Vi skakar hand och hoppas på
återseende. På vägen ut till bilen
kramar jag hårt om mina små flickor
och tackar högre makter att vi är
födda i Finland.

Katten Musse stal showen vid fotograferingen!
Professor Nasreen Rustofram från Tata Institute of
Social Sciences i Indien var mycket nöjd över sin
Raseborgsvistelse.
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Det finns en frisk kärna
inom varje människa

Världens mest
tillgängliga kontor
är dejligt
Handicaporganisationer
nes Hus i Danmark kallas
världens mest tillgängliga
kontorsbyggnad. Det
handlar inte enbart om
mått på dörröppningar
eller avsaknad av fysiska
hinder, utan visionen är
jämlikhet och delaktig
het på ett större plan. Alla
ska ha möjlighet att vara
i Handicaporganisatio
nernes Hus på lika villkor
oavsett funktionsned
sättning. Drömmen om
”ett hus för alla” har gått i
uppfyllelse.

F

rån tågstationen i Høje
Tåstrup cirka 25 km från
Köpenhamns centrum,
kan man se glimten av
en ny vit kontorsbyggnad som
öppnades ifjol. En ledlinje i asfalten hjälper en att hitta fram.
I huset har 23 danska handikapporganisationer sitt kontor
med gemensamt närmare 300
arbetstagare. Enligt Poul Erik
Herner Petersen, direktör
för samarbetsorganisationen
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Danske Handicaporganisationer,
finns det två orsaker till
att byggnaden finns idag:
Samarbetsorganisationen och
en del av medlemsorganisationerna behövde nya tillgängliga
kontorsutrymmen och ombyggnad av gamla utrymmen skulle
ha blivit lika dyrt som ett nytt
hus. Samtidigt byggdes huset för
att visa att en tillgänglig, snyggt
designad kontorsbyggnad inte
är dyrare att bygga än en otillgänglig kontorsbyggnad. Denna
byggnad ska vara en förbild för
framtida kontorbyggnader.
Väldesignat danskt
Den första tanken när man stiger
in i huset ska inte vara tillgänglighet, utan ett väldesignat hus.
I processen som har resulterat
i en färdig kontorsbyggnad, var
det viktigt att arkitekterna och
byggfirmorna skulle tänka annorlunda från första början.
Tillgänglighet i byggbranschen
kretsar ofta kring tekniska lösningar eller är någonting påklistrat som kommer med i bilden
alltför sent. I detta byggprojekt

Oavsett vilka problem en
människa brottas med
finns det en frisk kärna
inom henne. Det är en
grundtanke inom psy
kosyntesen, en relativt
ny terapiform i Finland
men som funnits länge
ute i världen. Den skapa
des i tiderna av italiena
ren Roberto Assagioli. I
Österbotten har Susanna
Hemming nyligen
startat verksamhet med
psykosyntesinriktad
samtalsterapi.
På varje våning finns en översiktkarta som visar var du är. Poul Erik H. Petersen från
Danske Handicaporganisationer säger skämtsamt att huset är format som en sjöstjärna
med funktionsnedsättning. Med denna form får alla ytrymmen maximalt med dagsljus.

ville man utbilda byggnadsentreprenörerna och arkitekterna i
tillgänglighetstänkande och delaktighet. Denna utbildning gick
inte ut på att gå igenom de tekniska detaljerna som lagen kräver
påpekar Poul Erik H. Pedersen,
utan de som ville bli kvalificerade för byggprocessen fick bl.a.
som uppgift att komma in i en
vanlig ny kontorsbyggnad som
rullstolsburen, hörselskadad eller
synskadade och skulle göra en
skriftlig uppgift om tillgänglighet.

I mitten av huset finns ett atrium med
glastak som ger ljus till det öppna
utrymmet. Tillgänglighet behöver inte
betyda kompromisser när det gäller design.

Tanken som man ville förmedla
är att funktionsnedsättning ofta
handlar om vilken omgivning
du befinner dig i och att hindren
skapas av samhället.
I Handicaporganisationernes
Hus finns speciella säkerhetszoner omkring tre hissar och
trappuppgångar som kan användas vid brand. Med hjälp av
säkerhetszonerna kan alla, oavsett funktionsnedsättning, själv
hitta räddningsvägar. Denna
lösning ger alla i huset möjligheten att vara en aktiv deltagare
i evakueringssituationer.
Fantastisk toalettlösning
I denna kontorsbyggnad finns
inga invatoaletter utan bara
olika slag av toaletter. Det finns
sju olika designlösningar på
toaletter och en bild på dörren
visar hur toaletten är inredd.
Denna lösning gör att alla kan
hitta en toalett i huset som passar just dem. Toaletterna är ett
bra exempel på filosofin bakom
huset för alla. Det finns inga
perfekta lösningar som passar
alla, utan delaktighet innebär
att det inte finns en lösning
som passar alla, utan huset
måste rymma många lösningar.
Handicaporganisationernes Hus
är ett viktigt projekt när det gäller att bygga kontorsbyggnader i
största allmänhet. Genom detta
byggprojekt har de danska handikapporganisationerna skapat
ett gott exempel för nya tillgängliga kontorsbyggnader, men
samtigit visat att ett gott samarbete mellan organisationer och
byggbranschen kan leda till fina
resultat.

I källarvåningen finns växter och
träd. Hålen i träskivorna i mitten
av huset minskar eko och bidrar
till bra akustik i ett stort öppet
utrymme. I huset finns starka
konstrater vad gäller färg på
väggarna.

Den första
tanken när man
stiger in i huset
ska inte vara
tillgänglighet,
utan ett
väldesignat hus.

I huset finns många snygga och
diskreta lösningar som bidrar till
tillgängligheten. Metallknoppen
på ledstången visar personer
med nedsatt syn var de fyra
kontorsflyglarna börjar som går
ut från mitten av huset. Antalet
metallknoppar indikerar vilken
våning du befinner dig på.

Grunden i psykosyntesterapi
är samtal, men som stöd kan
man också använda till exempel meditationsövningar,
bild- och symbolarbete,
drömarbete och gestaltterapeutiska tekniker.
– Fokus är på här och nu,
och vi använder olika avslappningsövningar. Många
har svårt för att slappna av.
Därför finns det i dag också
många kurser i mindfulness,
andningsövningar och dylikt,
säger Susanna Hemming.
Att arbeta med delpersonligheter, olika roller, är ett
angreppssätt man använder
inom psykosyntes.
– Vi har alla möjliga roller
i livet, och i terapin utforskar
vi dem och lär känna dem för
att kunna befria oss från den
kontroll de har på oss. Bakom
varje roll finns det ett behov,
och från det här behovet
skapar vi en strategi. Bakom
strategin duktighet finns det
många behov, som behöver
få bli tillgodosedda, likaså
bakom en rebell och andra
roller.
Vad man gör i terapin är
att man identifierar, avidentifierar och tar hand om de
underliggande behoven för
att kunna släppa taget och
skapa en ny helhet.
– I slutändan handlar det
om att bli den man innerst
inne redan är.
Psykosyntes är en jagstärkande form av samtal.
Ser människan
som en helhet
Upphovsmannen till psykosyntes är Roberto Assagioli
(1888-1974), som var verksam som läkare och psykiater i Italien. Han inledde sin
bana med att gå i fotspåren av
Sigmund Freud, psykoanalysens fader, men fann denna

terapiform för patogen och
ensidig. Därför skapade han
psykosyntesen och grundade
den första psykosyntesskolan
i Florens 1926.
– Han var inspirerad av
bland annat psykologi, medicin och teosofi och ville skapa
en praktisk andlig psykologi,
berättar Hemming.
Assagioli såg människan
som en helhet, bestående
av kropp, psyke och själ.
För att helheten ska fungera bör man ta alla delarna
i beaktande och skapa balans och syntes. Han delade
in människans psyke i tre
skikt, det lägre omedvetna
där bland annat instinkter,
drifter, komplex, drömmar,
trauman, neuroser finns –
allt det som vi varit med om,
som påverkar oss och som vi
inte ännu är medvetna om.
Det mellersta omedvetna är
det som vi i vårt liv lätt kan
föra in i vårt medvetande,
de psykologiska element vi
har direkt tillgång till, och
det högre omedvetna är där
våra andliga psykiska funktioner och vår andliga energi
finns. Här finns vår potential
och vårt syfte, som vi också
behöver medvetandegöra. I
centrum av allt finns jaget.
Alla tre nivåerna lever inom
människan hela tiden, och
psykosyntes handlar om att
arbeta med alla tre delarna av
människan.
– Vi behöver det högre
för att orka med det lägre.
Vem orkar bara se på det
som begränsar hela tiden?
Vi behöver också få in ljuset.
Samtidigt ska vi inte heller fastna enbart i det högre
skiktet, utan vi behöver
känna till helheten. Och vi
behöver försöka leva här och
nu, och vara medvetna.
Viljan ansåg Assagioli
vara viktig. Den ligger nära
jaget, och jaget styr med
viljans hjälp. Därför är det
viktigt att ha kontakt med
sin vilja.
Bytte bana
Psykosyntes är ganska nytt i
Finland och den första utbildningen på svenska startade i
Helsingfors för tio år sedan.
Susanna Hemming som gått
sin utbildning i Helsingfors
är ännu ganska färsk på området, och har arbetat endast
några månader på heltid med
psykosyntes. Eftersom hon

FAKTA
just nu är ensam inom området i Österbotten, förutom en
terapeut som kommer från
Helsingfors ett par dagar i
månaden, är hennes möjligheter att ta emot nya klienter begränsat. Snart kanske
situationen ändå förbättras
för en utbildning på svenska
startade i Vasa i mitten på
februari. I södra Finland
finns det däremot flera som
arbetar med psykosyntes.
Hemming som kommer från
Malax har från tidigare en
ekonomie magister examen
i bagaget och har arbetat som
ekonom inom näringslivet.
– Men jag kände tidigt att
människor var viktigare för
mig än siffror. Jag ville jobba
med något annat men också
med mig själv.
Att hon valde att byta
bana och börja studera utvecklingspsykologi och psykosyntes är en följd av flera
omständigheter, bland annat
psykiska problem inom familjen. Att hon blev mamma
till en dotter med downs syndrom bidrog också.
– Med dottern ändrades
mina värderingar och synen
på vad som är viktigt.

Psykosyntesinriktad samtalsterapi
berättigar inte till ersättning från fpa.
Utbildningen arrangeras i Finland av
HumaNova Utbildning AB, en fristående
utbildningsorganisation med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Mera
information om psykosyntes finns till
exempel på www.humanova.com.
Förutom samtalsterapeut kan man via
HumaNova i Finland också utbilda sig till
samtalscoach och organisationskonsult.
Susanna Hemming har sin mottagning
på Wasa Wellness i Vasa.
Tips på böcker om psykosyntes: Roberto
Assagoli: Psykosyntes och Om viljan.
Piero Ferrucci: Bli den du är. John
Firman & Ann Gila: Psychosynthesis
- A Psychology of the Spirit, A
Psychotherapy of Love (psychosynthesis
in practice).

Susanna Hemming är utbildad i
psykosyntesinriktad samtalsterapi. Hon
föreläste tidigare i år i Vasa inbjuden av
Svenska Österbottens anhörigförening.

Noterat

Finlandssvenska taltidnings
föreningar går ihop
På tisdagen grundades en
landsomfattande finlandssvensk taltidningsförening.
Det grundande mötet hölls i
Helsingfors. Den nya föreningen
har grundats för att förenhetliga
taltidningarnas verksamhet,
som från tidigare är fördelad på
sju mindre föreningar och som
levererar taltidningar till närmare
400 svenskspråkiga synskadade
prenumeranter i Finland.
De flesta av de nio finlandssvenska taltidningarna produceras ännu med frivilliga krafter.
Avsikten är att taltidningarna i
framtiden ska utges med hjälp
av talsyntes. Vasabladet
övergick som första tidning till
den finlandsvenska talsyntesen
Samuel i fjol. Den nya föreningen har som målsättning att
kunna erbjuda samma modell

även till alla andra taltidningar,
i första hand de nuvarande
taltidningarna:
•
•
•
•
•
•
•
•

Östra Nylands taltidning
Borgåbladets taltidning
Hufvudstadsbladets taltidning
Västra Nylands taltidning
Åbo Underrättelsers taltidning
Ålands synskadades taltidning
Syd-Österbottens taltidning
Österbottens Tidnings
taltidning

Den nya föreningens hemort är
Jakobstad. Till styrelsen valdes
Lars Hedman (ordf.), Johan
Moberg (vice ordf.), Seppo Sjö,
Kalle Skogster och Bror Krause.
Finansiering för uppstartande av
verksamheten är tryggad.
Helsingfors 21 maj 2013

För mera information, kontakta: Lars Hedman (tfn 050-5166730,
ordförande), Daniel Ainasoja (tfn 050-5274174) tf verksamhetsledare
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ETT STEG UT I
ARBETSLIVET
Alla behöver menings
full sysselsättning. Urpo
Kuotola har i sin doktors
avhandling konstaterat att
arbete är en viktig faktor
för livskvaliteten. Arbete
ska vara sysselsättning efter
individens förmåga och
en aktivitet som utvecklar
personligheten. Under eko
nomiskt goda tider när det
varit brist på arbetsfolk, har
även personer med funk
tionsnedsättningar placerat
sig relativt bra på den öppna
arbetsmarknaden. Hur är
det nu när den tekniska
utvecklingen gått framåt
och det sparas överallt så
att också hårdare attityder
påverkar situationen?
För placering av personer med
funktionsnedsättningar har en
del kommuner egna arbetskonsulenter medan andra köper
tjänster av till exempel Kårkulla
som har ett tiotal arbetskonsulenter i Svenskfinland. För elever
som studerar vid Optima finns
en garanti som innebär att alla
ska ha en arbetsplats när de slutar skolan.
På Kårkullas serviceenhet
Treklangen i Helsingfors, för
personer med funktionsnedsättningar från Helsingfors, Vanda,
Esbo och Grankulla, träffar jag
arbetskonsulenterna Melanie
Shametaj och Peter Koskinen.
Båda är specialutbildade för att
skapa möjligheter för klienter att
komma ut i arbetslivet. De ger
hjälp med att matcha arbetsgivare och sökande och handleder
efter behov.

Arbetskonsulent Melanie Shametaj hjälper
klienter ut i arbetslivet.

Arbetskonsulenterna jobbar
i en metodprocess från överenskommelse med klienten
och yrkesprofil till jobbsökande
och arbetsgivarengagemang.
Dessutom ingår stöd på och utanför arbetet. Före starten skall
finansieringen vara klar med
klientens hemkommun.
För den arbetssökande
personen görs en så kallad
grundutredning, där man kartlägger resurser och intressen.
Det råder stor variation hurdan
utbildning klienterna har. De
yngre arbetssökande har ofta
någon utbildning. Det kan vara
inom hus och hem, såsom kök och
fastighetsskötsel eller textil, till
exempel vävning. Till saken hör
att det är stor åldersskillnad bland
klienterna. Att hitta rätt jobb är
inte alltid lätt i dessa ekonomiskt
svåra tider, men man försöker ge
möjlighet att pröva på olika arbetsuppgifter. På arbetsplatsen
ges individuell handledning. Cirka
hälften av klienterna utför skräddarsydda uppgifter, främst inom
stiftelser, organisationer, församlingar och privata företag, såsom
butiker och barer. Mac Donalds
har visat sig vara en bra arbetsgivare för personer med funktionsnedsättningar. Placeringarna görs
förutom för personer med psykisk
utvecklingshämning även för
personer med neuropsykiatrisk
eller autismspektrum diagnos.
Arbetsuppgifterna kan vara allt
mellan en timme till alla dagar i
veckan.
Arbete med stöd
Målet med att sysselsätta personer med funktionsnedsättningar
på den öppna arbetsmarknaden
är i första hand lönearbete. Det
behöver inte vara heldagsarbete.
Kravet är att man gör upp ett
löneavtal enligt kollektivavtal,
vilket också betyder att den inte
behöver vara densamma som för
övriga anställda. En annan form
är utlokaliserad arbetsverksamhet, som mera är en vårdform,
enligt socialvårdslagen, där klienten inte får avtalsenlig lön utan
en arbetsersättning, som är max
12 euro skattefritt per dag. Den
här formen används ofta som
arbetsprövning där klienten får
pröva på olika arbetsuppgifter. I
slutändan är målet lönearbete.
Arbetskonsulenterna har
regelbunden kontakt med
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Våga se våldet
Jesse Saarinen dukar bordet.

arbetstagarna så att arbetet ska
löpa smidigt.
Utgrupp
När institutionerna började reduceras och normalisering och
integrering blev honnörsord,
började grupper av personer
med funktionsnedsättning utföra
arbetsuppgifter utanför de skyddade verkstäderna. Detta skedde
främst i Sverige. På Treklangen
fungerar också en servicegrupp
som tidvis gör uppdrag utanför
arbetscentret. Uppgifterna hittar man speciellt inom fastighetsskötsel. Fördelen med den
här formen är att alla i gruppen
känner varandra och är trygga
tillsammans med arbetsledaren.
Alla tre formerna ger klienterna
chans till stimulerande sociala
kontakter och större livskvalitet.
Förhoppningsvis sker samtidigt
även en attitydförändring.
På alla arbetsplatser utses en
kontaktperson för den integrerade arbetstagaren. Här har erfarenheten visat att det är skäl att
ge information till så många som
möjligt på arbetsplatsen för större
förståelse och korrekt bemötande. Vid sökande av arbetsplats
är klientens nätverk och egna
kontakter värdefulla. Samtidigt
poängteras klientens rätt till självbestämmande. Föräldrarnas engagemang varierar. Flera anser att
det kunde göras mera insatser vid
introduktionen och handledningen av klienterna på arbetsplatsen.
En av dem är Lottes mamma.
Lotte med Downs syndrom började arbeta på ett servicecenter för
äldre och fick service via Kårkullas
arbete med stöd. Arbetet blev med
tiden för tungt och Lotte som länge
”lekt” kontor fick möjligheten att
börja arbeta på en bokföringsbyrå.
Här upplevde man att stödet inte
motsvarade förväntningarna. Det
har brustit i kontakterna som lett
till onödiga missförstånd. Lottes
mamma anser också att Kårkulla
borde få ut flera personer med
funktionsnedsättningar snabbare än nu: helst genast efter utbildningen. Arbetskonsulenterna
kunde komma in redan under utbildningstiden och förbereda en
placering. Hon upplever att marknadsföringen kunde vara mycket
aggressivare och efterlyser flera
praktiska lösningar.
Inom föräldragrupper förs
ofta diskussioner om att bilda

någon form av sociala bolag,
som kunde ge sysselsättning
inom hemvården, till exempel
hjälp hos ensamma äldre personer. De kunde också vara fråga
om tvätteri med strykning. Eller
ett eget kafé. Tillsammans med
andra föräldrar har hon diskuterat om att arbetet ger bra
självkänsla och att personer med
funktionsnedsättningar som är
inom den öppna arbetsmarknaden känner sig som riktiga samhällsmedlemmar. En känsla som
ger enorm tillfredsställelse.
Både Shametaj och Koskinen
välkomnar goda förslag, som
hjälper till att öppna dörrar och
bygga nätverk.
Gott exempel
Tjugotvååriga Jesse Saarinen
ställer gärna upp och berättar om sina arbetsuppgifter på
Kristinagården, ett servicehus
för äldre i Helsingfors. En del
av dem är synskadade. Han är
glad och verbal. Efter att ha gått
i anpassad undervisning, först
i Minervaskolan i Helsingfors
och sedan i kockskola i Ekenäs
fick han sin anställning. Den fick
han via arbets- och näringsbyrån
efter en lyckad arbetsträning –
en period som kan vara högst sex
månader. Han dukar och torkar
av borden i matsalen, han serverar matgästerna och städar ibland. Jesse får service via Arbete
med stöd, bland annat på möten
med arbetskonsulenten Peter
och hemmets föreståndare.
Som anställd får han lön enligt
kollektivavtal och arbetsgivaren
får lönestöd.
Fyra år på internat fick
räcka, tycker Jesse, som igen bor
hemma hos föräldrarna. Han har
kort väg till arbetsplatsen och
efter att ha jobbat ett drygt år
tycker han att arbetet går som
en dans.
– Här trivs jag och invånarna
säger ofta att de gillar mej, säger
Jesse med ett brett leende. Det
är lätt att tro honom!
Inom Kårkulla finns en ny
tjänst som arbetsutvecklare av
arbete och daglig verksamhet.
Vill du som arbetsgivare ha kunniga och motiverade arbetstagare?
Tag då kontakt med Arbete med
stöd i Mellersta Nyland. Melanie
Shametaj, 0247 431 427, och Peter
Koskinen, 0247 431 428.

Metoden Supported
employment
– arbete med stöd
Hösten 2010 ingick i
SOS Aktuellt en artikel
om Malin Hedman
och projektet ALFA i
Laholm i södra Sverige.
Från hennes arbetsförmedlare som arbetar med Supported
Employment i
Halmstad kom responsen; Det känns rätt
fantastiskt. På hennes
eget förslag fick hon en
praktikplats som sedan
ledde till anställning.
När jag träffade henne
första gången var hon
mycket inbunden och
avvaktande. Vem skulle
ha trott att hon skulle
hålla föredrag för flera
hundra personer? Det
är så underbart, att
kunna göra skillnad för
människor.
Metoden kommer från USA
och utvecklades i rehabiliteringssyfte för personer
med utvecklingsstörning
på 1970- och 1980-talen.
Utgångspunkten i metoden
är att träningen ska ske på
arbetsplatsen och att inlärningen är en pågående
process. Centralt är även
att man utgår från klientens
vilja, motivation och beslut.
Det är allmänt känt
att personer som har en
funktionsnedsättning är
en av de mest ekonomiskt
eftersatta grupperna som
därför möter betydande
hinder när de försöker få
tillgång till den öppna arbetsmarknaden. Det har
varit partnerskapets avsikt
att öka medvetenheten
och kompetensen hos den
personal som ansvarar för
bedömning, jobbsökandet
och det pågående stödet i
arbetet för klienten liksom
det har varit för anställda
med funktionsnedsättning.
Studier och forskning
har visat att det finns en brist
på konsekvens, vägledning
och utbildningsmaterial för

den personal och tjänsteleverantörer som arbetar med
Supported Employment
för personer med
funktionsnedsättningar
eller andra marginaliserade
grupper. Därför har
Europeiska unionen för
Supported Employment i
hela Europa, bildats med
uppgift att producera en
verktygslåda. Den består
av en uppsättning officiella ståndpunkter och
dokument handledning
och har utformats för att
öka kunskap och färdigheter hos yrkesverksamma.
Verktygslådan riktar sig till
den som arbetar med att ge
stöd till personal i personalutvecklingsprogram.
Målen är att utforma
och utveckla en uppsättning undervisningsmaterial
och praktisk vägledning av
kunskaper och färdigheter
som att skapa en medvetenhet hur man på bästa sätt
ska kunna stödja personer
som har funktionsnedsättningar, eller på annat
sätt har hamnat i en utsatt
situation. Modellen ska
utvecklas för att underlätta
förbättringar av normer
gällande yrkesutbildning av
personalen inom organisationer som arbetar med metoden. Samarbetet mellan
organisationer, institutioner ska öka och förbättras.
EUSEs partners syfte
har varit att verka för att
tillhandahålla en utvecklad och genomarbetad
metod som kan erbjudas
för personer för att skapa
en anpassad anställningssituation för personer med
omfattande funktionsnedsättning. I ett lite längre
perspektiv är syftet att öka
antalet personer som har
stora funktionsnedsättningar att erhålla en varaktig anställning.
Mera information:
www.euse.org

Våld finns i alla ålders
grupper, i alla sociala
grupper och i alla kultu
rer. Vissa grupper löper
statistiskt sett större
risk för att bli utsatta
för våld: kvinnor, funk
tionshindrade, äldre och
personer med utländsk
bakgrund. Men vi kan
alla hjälpa genom att rea
gera när något verkar fel.
– Statistiken i Finland visar
att 246 kvinnor blir utsatta
för fysisk misshandel varje
dag och en kvinna blir misshandlad av sin man eller
sambo var sjätte minut.
Ungefär var femte kvinna i
Finland har upplevt våld eller
hot om våld i sitt nuvarande
parförhållande. Ungefär 17
procent av de finländska
barnen uppskattas ha upplevt våld i familjen. Men vi
får dock inte glömma att det
även finns kvinnor som utövar våld mot män, berättar
Ewa-Lotta Westerlund, som
tillsammans med Janiina
Mieronkoski föreläser och
fortbildar om våld i familjen.
– Gällande våld mot funktionshindrade finns det inte
nationell statistik, men nog
uppskattningar på basen av
statistik från andra länder.
Man vet till exempel att
funktionshindrade kvinnor
löper två till tio gånger större
risk att utsättas för våld än
kvinnor utan funktionshinder, berättar Janiina.
– För både äldre och
funktionshindrade kan behovet av hjälp och beroendet av
den hjälpande personen göra
det extra svårt att våga prata
om våldet. Om det är den
som hjälper en som utövar
våld är man rädd för att inte
få den hjälp man behöver,
säger Janiina.
Ju äldre man blir, desto
mer beroende av hjälp av
andra blir man och om våldet utövas av partnern, närståendevårdaren, barnet,
barnbarnet eller hemvårdaren är man väldigt utsatt. För
funktionshindrade som är
helt beroende av sin vårdare
kan det vara väldigt svårt att
veta vad man kan göra och
var man kan få hjälp.
– Våld förekommer, fast
man önskar, hoppas och vill
tro att det inte förekommer

i vårt samhälle. Ett sätt att
förebygga våld är att sprida
information, man behöver
kunskap om våldet som fenomen för att kunna ta tag i
det, säger Ewa-Lotta.
– Motsatsen till våld är
respekt, och alla kan fundera
på att man själv bemöter andra
med respekt, säger Janiina.
Olika våld
De berättar många exempel
på situationer där någon utövar våld. Våldet kan se väldigt
olika ut, och det finns många
andra former av våld än fysiskt våld som man kanske
först kommer att tänka på.
– En synskadad person
känner hemmet men någon
kanske möblerar om för att
göra livet svårare för den synskadade. En person som sitter i rullstol kanske inte kommer åt sin hörapparat om den
placeras högt uppe på ett
skåp. Man kanske låter bli
att tolka och
förtydliga
för en person
med hörselnedsättning
och så vidare, säger
Ewa-Lotta.
Våld förekommer
också inom
vården.
– Att fysiskt begränsa en
person genom att spänna
fast honom eller henne med
bälten, ha dörrar låsta eller
ha någon grind som inte
kan öppnas kan också vara
en form av våld. Man måste
alltid tänka för vem man har
dessa saker. Är det bara för
att det är lättare för personalen? Är det ett respektfullt bemötande som gör att
patienten eller klienten mår
bra, eller är det bara för att
göra mitt jobb lättare? ifrågasätter Janiina.
Vad kan man göra?
– Det kan vara svårt att upptäcka våld eftersom tecknen
kan misstas och man tror
att det hör till det vanliga
åldrandet, till funktionshindret eller till sjukdomen. Om
någon ser dåligt kanske man
också lättare godtar synskadan som en förklaring till
att någon har väldigt många
blåmärken, så våldet kan vara

svårare att upptäcka. Men
man kanske får en känsla i
magen om att något inte står
rätt till och då lönar det sig
att kolla upp, säger Janiina.
– Och att inte ge sig. Om
man frågar varför någon har
blåmärken så ska man inte
låta ett konstigt svar passera
utan man måste fortsätta
fråga och spinna vidare på
det. Vi borde alla se det som
vår uppgift och vårt samhällsansvar att tala om våld och
reagera om något verkar konstigt. Våga fråga, våga ta våldet
till tals! säger Ewa-Lotta.
Att behandla någon illa och
att använda våld får alltid följder, både fysiska och psykiska.
Men det finns hjälp att få. Man
kan vända sig till kommunala
socialarbetare, hemtjänsten,
hälsocentralen, polisen, församlingen eller olika föreningar och hjälpinstanser, som
till exempel Föreningen för
skyddshem för äldre.

Ewa-Lotta Westerlund och Janiina
Mieronkoski vill sprida information
om våld i familjer, mot äldre och
handikappade för att förbygga våld,
för att få oss att se våldet och för att
få oss att ta tag i problemet.

Olika former av våld
och kränkningar
– Fysiskt våld, t.ex. att orsaka
smärta och skador genom knuffar,
slag och fasthållning eller för
hårda tag i vården.
– Psykiskt våld, t.ex. att vålla
psykiskt lidande genom hot,
kränkningar, isolering, utpressning, förnedring eller kontroll.
– Ekonomiskt utnyttjande, t.ex. att
utan tillstånd sälja eller använda
en annan persons egendom, kanske genom utpressning eller hot
om våld/övergivande/vanvård.
– Kemiskt våld, t.ex. att inte ge
mediciner eller ge för hög dos av
mediciner.
– Religiöst/andligt våld.
– Sexuellt utnyttjande.
– Försummande av vård och hjälp,
avsiktligt eller oavsiktligt.
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Noterat

Information ur eget
perspektiv för tolerans
Vi vet, vi kan! är föreningen
Steg för Stegs RAY finansierade utvecklingsprojekt som
kommer att utbilda 14st personer med utvecklingsstörning
till informatörer (erfarenhetstalare) i Svenskfinland.
I februari 2012 körde den första
utbildningen i Södra Finaland för
projektet igång på Vegahuset i
Helsingfors med sju blivande informatörer och deras handledare. Vi
har valt att använda ordet informatör, eftersom utbildningen skall ge
färdigheter i att informera om bl.a.
sitt liv och hur det är att leva med
en utvecklingsstörning. I samhället
talar man också om erfarenhetstalare eller erfarenhetsexperter som
blivit populära inom olika områden
under de senaste åren. På finskt
håll har föreningen Me Itse redan
utbildat personer med utvecklingsstörning till erfarenhetstalare
i projektet Käsikynkkä. Det finns
många fördelar och fina målsättningar med erfarenhetstalare. Den
största poängen är ändå att den
som saken berör vet och kan mest.
Om man t.ex. vill ha mer information och gör beslut om invandrare
i Finaland, är det säkert naturligast
att en invandrare själv är den bästa
informationskällan att höra. Med
hjälp av erfarenhetstalare vill man
också sprida information om olika
minoriteter och på lång sikt minska
fördomar genom mer konkret kunskap. Man kunde påstå att behovet
för erfarenhetstalare är de som hör
till en minoritet eller är utanför normen. Vad är ”normalt” och vad vet
”den normala” om det ”onormala”?
Det finns också en empowerment
(överföra egenmakt m.m) aspekt i
att utbilda erfarenhetstalare. Att ge
minoriteter, de svagare en starkare
röst i samhället. Genom kamratstödet och att öva olika färdigheter
inom utbildningsgruppen strävar
man också till att stärka självförtroendet hos deltagarna. Projektets
handledare är en viktig resurs som
hjälper informatörerna att bl.a. lita
på sig själva och ger stöd i att fatta
beslut.

Projektet Vi vet, vi kan! hade
sitt andra utbildningsveckoslut på
Kursgården Kuntokallio som slutade med ett besök på festivalen
Världen i Byn, sista helgen i maj.
Som tema hade vi bland annat
mänskliga rättigheter och som
hemläxa hade de blivande informatörerna läst texter om FN:s handikappkonvention och funderat
på varför man vill bli informatör
och vad man vill informera om på
sina framtida informatörsuppdrag.
De blivande informatörerna hade
verkligen analytiskt funderat på
frågorna. Man vill berätta om sina
erfarenheter till samhället och hur
handikappade personer ser på sin
situation i samhället, man vill påverka, berätta om hur man vill bli
bemött och mycket annat. Alla i
gruppen har råkat ut för fördomar
och vill gärna dela med sig om detta.
Genom att informera vill man öka
kunskapen och motverka fördomar
och mobbning.
Själv är jag kulturproducent till
utbildningen och började jobba
med projektet i mars (deltog också
i den första utbildningen). Jag
hoppas att projektet kan uppfylla
informatörernas önskningar och
tror starkt på att erfarenhetstalare
behövs för att på ett mänskligt och
intressant sätt sprida information
om minoritetsgrupper som det
finns fördomar mot. Genom att
öka förståelsen för personer med
utvecklingsstörning är den önskade
biprodukten förståelse överlag för
olikhet och mänsklighet.
I framtiden vill projektet gärna
ingå i nätverk med olika erfarenhetstalare. Man borde fundera på
en plattform där t.ex. lärare lätt
kunde hitta olika erfarenhetstalare.
Under hösten 2013 strävar projektet att komma igång i Österbotten.
Carl Lindgren
Projektkoordinator
De blivande informatörerna i Södra Finland, från
vänster Jonne Tallberg, Ulrica Sund, John Pelkonen,
Hanna Grandell, Ann-Christine Ullner, Kari Lautjärvi
och Jonas Bergholm. Foto: Elvira Eilittä

Nyheter

Nyheter

Inte bara lättläst,
utan begripligt
På ISAAC-konferensen i
Pittsburgh förra sommaren
presenterades två förtjänst
fulla forskningar kring hur
så kallade normala barn
uppfattar de symboler som
används inom kommunika
tionsprogrammen runtom i
världen. Föga överraskande
var det ”Ich verstehe nur
Bahnhof”, dvs man uppfat
tade eller förstod bilderna på
ett annat sätt än avsändaren
avsett.
Direktör Eija Roisko på Tikotekki
(Datateket) i Helsingfors refererar i sin ledare (Tikonen 1/2013)
de två undersökningar om hur fel
redan barn utan språksvårigheter
(och i det svenska fallet, barn med
språksvårigheter och en sjukhusvistelse) kan förstå de symboler
som finns för abstrakta begrepp
och för känslor inom bildkommunikationsprogrammen.
Det förvånar inte alls att symbolerna missförstås. Ur min egen
fatabur kan jag ge otaliga exempel
på direkt misslyckade symboler.
Ur ett eget och ur ett barnaperspektiv har vi redan i flera år skippat bilder som snarare försvårar
än förenklar kommunikationen.
Ungarna i forskningen har rätt:
”Kom” ser ut som vägval, ”Någon”
ser ut som en skallig persons bakhuvud och ”stor” är en odefinierbar klump utan måttangivelse.
Undersökningarna och artikeln
om desamma föranleder ytterligare tankar om tecken och om AK
i form av bilder.
En bra regel är att man alltid
kan och bör välja en annan bild
i väntan på bättre symboler. Det
är viktigare att barnet förstår
innebörden än att en hopplös
symbol nöts in lika för alla. Man
kan också rita och berätta med
snabba skisser och avstämning av
innehållet.
På tal om symboler
Alla bildkommunikationsprogram saknar bildersymboler för
– övergrepp (allt från gastande
och maktutövning till fysiska
övergrepp och våldtäkt)
– myndighetsutövande (byråkratspråk och -tänkesätt)
– rättsskydd och
– åldersenliga lustigheter och
protester (för att nu nämna några
svagheter i programmen).
Vi saknar också tydliga bilder
för ”utbrott” i stil med ”Snälla
människa, jag ÄR 13 år gammal
och vägrar höra på Imse vimse
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spindel en gång till – spela något
vettigare, vadsomhelst mellan
klassiskt och klezmer!!” och
”April, april, din dumma sill – jag
kan lura dig när jag vill!”
Teckenbankerna har sällan
tänkt på de funktionshindrades
gestaltningssvårigheter, utan
konstnären har bara ritat ett
konstverk. Undantag: Ritade
tecken och Handlaget. Papunet
har tagit feedbacken ad notam,
nu börjar tecknen bli synliga på
nätet och i de olika utbildningsmaterialen. Värre är det dock
med kompetensen att använda
sig av symbolskrift, tecken och
annan AKK (alternativ kommunikation) på ett sätt som på
riktigt förtydligar texten. Hur
vanligt är det inte med absurditeter i stil med: ”vika av åt vänster” - illustrerat som:
1. vika en serviett
2. av som en kvist som bryts
3. åt som imperfekt av äta
4. vänster som en pil i stället för
att bara välja en kurva på en väg,
vänsterkurva.
”Och nu är det vinter”-sången har illustrerats så att ”möte vi
stämma” syns med bilder från en
rättssal med agiterade personer
- medan ”bukter och finter” illustrerats med knytnävsslag! Det
underlättar inte förståelsen för
den språksvage! Sången handlar
ju om att träffas i backen som är
”knölig”.
Gör det begripligt
Fundera på vad sången eller
texten handlar om. Tänk igenom
budskapet, raderna, takten, rytmen för eventuella tecken eller
ett pekande. Följ reglerna för
lättläst och minimera inputen
ytterligare vid behov. Var noga
med att bilderna ensamma be
rättar ett slags synopsis.
Samma sak med tecken:
Teckna inte allt, inte heller bara
bekanta ord – och kolla (för
Guds eller någon annan instans
skull) att det blir ett budskap,
en berättelse av stödtecknen.
Sången vi nämnde kunde gärna
tecknas med VINTER – SKIDA
– BACKE – OK! Eller bara
VINTER – SLALOM i stället
för VINTER och SLINTER,
för vi hålls ju upprätt och det
är inte vintern som slinter eller
åker iväg någonstans. Det låter
uppenbart då man påpekar om
saken, men kolla ett antal nedtecknade sångtexter eller berättelser och läs enbart symbolerna,
så ser du huruvida texten gjorts

Text och foto: Tom Sörhannus

Stödpersoner kan bidra
med hjälp i vardagen
enklare eller besvärligare för
specialbarnet att förstå.
Vad handlar sången ”Och
nu är det vinter” om? Jo, om
jullovet, ett lov med en vinter
som vi har idag. En jul förr
i tiden, då man var ute och
lekte och skidade i snön. Den
handlar om att det går bra för
pojkarna fast de busar, att vi
vill leka tillsammans och att
vi är lediga. Vi skidar. Sången
handlar inte om ett utdra
get och animerat rättsfall i
Biscayabukten.
Att på en fest ”fungera som
programvärd” eller att ”sköta
draperiet” kan illustreras med
en hallåa/mikrofon och en
bild på en namngiven person
respektive av fotot och en
teaterridå. Det behövs inga
bilder med kugghjul (fung
era) eller patienter (sköta).
Så kommer vi till våra pre
positioner och till det som inte
är det. Skall vi illustrera både
”vänta” och ”på” i relation till
en buss? Vad är det vi gör?
• väntar sittande på bus�staket på att något spännande skall hända?
• väntar och väntar och
väntar vi på att en buss
skall dyka upp?
Kunde vi i dessa sammanhang
skippa symbolen för ”på”?
Ordet ”på” hör ju till verbet
”vänta”.
Samma gäller för hälsa på,
tacka för, berömma för, klaga
över, rösta på, byta om, vända
om, ropa upp mm. Kolla vilka
gester du och barnet spontant
visar för att illustrera svåra
ord. Välj sedan liknande symboler oavsett var programmet
avsett. AKK/AAC/CAA skall
ju UNDERLÄTTA kommunikationen.
Terry (Thérèse) Grahn
M.A., beteendevetare,
AKK-specialpedagog,
MBA(Henley), utbildad i
tecken, AKK och oralmotorik
och även mor till en tös med
AKK som förstaspråk

Hjälp och stöd i vardagen.
Det är vad personer med
psykisk ohälsa helst av allt
önskar av stödpersoner. Det
här visar den undersökning
som Marina Arell-Sundberg
gjort för sitt mastersarbete
i ergoterapi. Hon gjorde
mastersarbetet i samarbete
med Psykosociala förbundets Kom Med projekt. I
april presenterade hon
resultatet av undersökningen vid ett seminarium
ordnat av Kom Med projektet i Ekenäs.
I arbetet har Marina ArellSundberg intervjuat åtta medlemmar från tre av Psykosociala
förbundets medlemsföreningar.
– Det som intervjuerna visade var att föreningsmedlemmarna vill ha stöd och hjälp, för
att kunna vara aktiva och för att
komma ut i samhället.
Även om en människa blivit
friskförklarad tar inte behovet
av hjälp slut.
– Den hjälp som erbjuds av
vården är ofta teknisk, i form av
recept och mediciner. Terapi och
dylikt har sin plats, men det behövs också medmänsklig kontakt.
Någon som har tid att lyssna till
illabefinnandet. Helt enkelt en
vän att prata med, om hur man
mår och hur man upplever det.
Har den naturliga medmänskliga kontakten minskat i dag?
– Det är min övertygelse att
den har minskat. I dag måste
det finnas en målsättning och
en strävan i varje möte, man kan
inte bara träffas och vara. Vi är så
inriktade på resultat och effektivitet i dag.
Att lyssna fördomsfritt var
en viktig del då hon gjorde
intervjuerna.
– Jag försökte lämna bort all
förkunskap, och bara lyssna till de
intervjuade och hur de upplevde
det.
På de sättet kom medlemmarnas egna röster fram och vad de
vill ha.
– Det finns en attityd att professionella vet bäst, och att de här
människorna inte vet sitt bästa.
Det finns också mycket stigma
bland de professionella.
”Jag kan i teorin, men får det
inte att fungera på mig själv” är
titeln på hennes mastersarbete,
efter ett citat av en av de intervjuade. Det är en ganska bra beskrivning av vad undersökningen
visar, att man behöver någon som

Leena Pakkanen gjorde en sammanfattning av Kom Med projektet, Bodil Viitanen presenterade
förbundet och Marina Arell-Sundberg berättade om sitt mastersarbete vid Kom Med projektets
seminarium i Ekenäs. Emma Rehn bjöd på sång och musik.

stöder en för att få det att fungera
också i praktiken.
Vill ha en medmänniska,
inte en expert
Syftet med undersökningen
var att ge Kom Med- projektet
information angående medlemmarnas åsikter om vad en stödperson kunde bidra med för att
möjliggöra delaktighet. I undersökningen utgick Marina från
tre stora helheter. Perspektiv på
delaktighet, stödets olika ansikten samt stödpersonen – förväntningar och önskemål. Ett axplock
ur resultaten ger vid handen att
medlemmarna bland annat upplever att de behöver stöd för att
aktivt kunna delta i medlemsföreningens verksamhet och även i
samhället i stort.
– När det gäller i vilket sammanhang man behöver stöd var
ett gemensamt svar från alla att
det behövs i vardagens aktiviteter. Som att städa, diska, laga mat,
handla och i till exempel kontakt
med myndigheter eller bara för
att hjälpa en att komma ihåg
saker och ting. Inte så att någon
kommer och gör allt det här åt en,
utan en person som kan stöda i
dessa aktiviteter.
Viktiga egenskaper för en
stödperson är öppenhet, ärlighet och engagemang, och helst
ska personen också ha kunskap
om de vanligaste psykiatriska
sjukdomarna.
– Man vill ha en medmänniska, inte en terapeut eller expert.
Gruppen har en stor betydelse för aktivitet, delaktighet och
mental hälsa. Marina hänvisar i
sitt arbete till Martin Molins doktorsavhandling i ämnet, där han

har en modell för vad som ingår
i begreppet delaktighet, och där
både den formella och den informella tillhörigheten tas upp.
– Det är viktigt att man har
en formell tillhörighet, till exempel i en medlemsförening. Men
den informella tillhörigheten är
lika viktig, att man känner sig
hemma i föreningen, kan engagera sig och kan
interagera med Fakta

andra.
Marina Arell-Sundberg
Marina som gjorde sitt mastersarbete
arbetar som lä- ”Jag kan i teorin, men får
rare vid yrkes det inte att fungera på mig
högskolan Arcada själv” under åren 2011 och
gjorde sitt mas- 2012. Publikationen i sin
tersarbete inom helhet hittas på theseus.fi.
ramen för rehabiliteringsprogrammet, och
området ergoterapi.
– Jag ville göra det inom rehabilitering, därför att jag har
ett intresse för det. Så mycket
av rehabiliteringen faller i dag
på tredje sektorn. Jag är glad att
jag fick göra det inom ramen för
Kom Med projektet.
Att det blev så beror på att
hon också är engagerad i det
Livskvalitetsprojekt som Arcada
driver, och man behövde en
samarbetspartner. Psykosociala
förbundets medlemsförening
Sympati är också med i det projektet. Ett fortsatt
samarbete mellan
Kom Med projektet och Arcada är
aktuellt.
Artikeln är
även publicerad
i Respons
nr 2/2013.

Har den
naturliga
medmänskliga
kontakten
minskat i dag?
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Händelsekalendern 2013
Juni
10-14.6. Sommarläger för
9-15-åringar med Asperger,
Österbotten, Norrvalla. Anmälan
www.autism.fi
12–14.6 Sommarskola i språkträning enligt Karlstadmodellen för
familjer med barn med språkstörning. Åbolands folkhögskola
i Pargas. Arr: FDUV. Info: Elina
Sagne-Ollikainen, (09) 434 236 15,
elina@fduv.fi, www.fduv.fi
13.6. Fyra Betydelsefulla timmar
(4BT) - info för blivande stödpersoner för personer med funktionsnedsättning. På Vega-huset i
Helsingfors kl.17.30-18.30.
Mera info kontakta Nonni 041
5012531. Anmälningar senast 11.6.
nonni.makikarki@samsnet.fi
16-20.6. Sommarläger för
9-15-åringar med Asperger,
Södra Finland, Kisakallio.
Anmälan www.autism.fi
25–29.6 FPA-familjekurs för barn
med utvecklingsstörning 8–13 år i
Härmä badhotell.
Arr: FDUV. Info: Monica Avellan,
(09) 434 236 31, monica.avellan@
fduv.fi, www.fduv.fi

Juli
1–5.7 FPA-familjekurs för barn
med Downs syndrom 0–8 år på
Badhotellet Päiväkumpu, Karislojo.
Arr: FDUV. Info: Monica Avellan,
(09) 434 236 31, monica.avellan@
fduv.fi, www.fduv.fi
5–20.7 Semesterdagar för familjer
på Badhotellet Päiväkumpu,
Karislojo. Arr: Svenska semesterförbundet & FDUV. Info: Monica
Avellan, (09) 434 236 31, monica.
avellan@fduv.fi, www.fduv.fi

Augusti
1-4.8. Rehabiliteringskurs;
familjeveckoslutsläger, Kursplats;
Lägergården Klippan, Hirvlax,
Österbotten. Målgrupp; hela
familjen där en vuxen drabbas av
psykisk ohälsa. Ansökan senast
7.6. Arr. Psykosociala förbundet rf,
med stöd av RAY. www.fspc.fi eller
kontakta ann-charlott.rastas@fspc.
fi 06-7232517. Kursen är avgiftsfri
inkl. kost/logi och resor.

10–11.8 Idrottsdagar i Ekenäs.
Årets finlandssvenska idrottstävling
för funktionshindrade ordnas på
centrumplanen. Anmälningar senast 20.6. Arr: DUV i Västnyland &
FDUV. Info: Nina Carlson, 040 963
5508 eller 040 739 9718, ninacarlson7@gmail.com, www.vn.duv.fi
12.8. Samarbetsträff för handikapporganisationer i Västnyland
kl. 14 i EKENÄS.
Välkommen med och diskutera
aktualiteter och samarbetsmöjligheter. Anmälningar och frågor till
ilona.salonen@samsnet.fi,
050-5901472.
7-11.8. Sommarläger för ungdomar och unga vuxna, Borgå, Akan.
Anmälan www.autism.fi

September
7–8.9 Familjeveckoslut för familjer med barn och ungdomar med
funktionshinder. Suvituuli i Åbo.
Arr: FDUV. Info och anmälan: Marita
Mäenpää, (09) 434 236 13, marita.
maenpaa@fduv.fi, www.fduv.fi
12.9 Tid att tala – tid att tiga.
FDUV:s Etiskt forum ordnar en diskussionskväll kring tystnadsplikten
kl. 18–21 i Vegahuset i Helsingfors.
Info: Marita Mäenpää,
(09) 434 236 13,
marita.maenpaa@fduv.fi,
www.fduv.fi
12-20.9. Rehabiliteringskurs i södern, Kursplats; Agia Marina, Kreta.
Målgrupp; personer med psykisk
ohälsa, som känner sig otrygga att
resa ensamma. Arr. Psykosociala
förbundet r.f med stöd av RAY.
För mera info www.fspc.fi eller
ann-charlott.rastas@fspc.fi
06-7232517. Kursavgift: 350€,
inkl. halvpension, logi och resor.
14-15.8. Sosiaali- ja terveysturvan
päivät i Seinäjoki. www.soste.fi.
16–21.9. Må bra dagar för dig
som är 40+. Härmä badhotell i
Österbotten. Arr: FDUV & Svenska
semesterförbundet i Finland.
Anmälan senast 1.8. Info: Marita
Mäenpää, (09) 434 236 13, marita.
maenpaa@fduv.fi, www.fduv.fi

19–22.9 Lär känna militärlivet.
Läger för män och kvinnor, hålls
på Nylands brigad och Syndalens
övningsområde i Raseborg. Arr:
Försvarsutbildningsföreningen
i samarbete med FDUV. Sista
ansökningsdag är 9.8. Info: Jon
Jakobsson, 040 865 38 88, jon.
jakobsson@fduv.fi, www.fduv.fi
9-13.9. och 18-22.11. och 2731.1.2014. NY tredelad rehabiliteringskurs för unga, 16-30 åringar
med psykiska störningar så som
lindrig/medelsvår depression
eller panik- och ångeststörningar.
Kursplats; Härmä kuntokeskus, Yli
Härmä. Arr. Psykosociala förbundet
r.f med stöd av FPA. Ansökan så
fort som möjligt till FPA. Kursen är
avgiftsfri, berättigar till rehabiliteringspenning under kursens gång.
Info: www.fspc.fi eller ann-charlott.
rastas@fspc.fi 06-7232517
24-25.9. Psykisk första hjälp 1.
Två-dagars kurs som utvecklar psykiska välbefinnandet och ger verktyg för att klara livets motgångar
både på jobbet och privat. Kursen
sker i samarbete med Suomen
Mielenterveysseura och hålls i Böle,
9.00–16.00. Kurspriset är 100€.
Anmälan före 9.9, det finns endast
20 platser! Johanna CresswellSmith, 050-590 3436. www.fspc.fi
29 - 30.8. Nordisk familjerådslagskonferens i Helsingfors.
Tema: Demokrati, delaktighet
och dialog. Plats: Hotell Arthur.
Info: Bettina von Kraemer,
bettina.von.kraemer@hel.fi, tfn
0503427874. www.hel.fi/hki/
Oiva/fi/family+group+conference/
pa+svenska

Oktober
SOS Aktuellt nr 4. Deadline den
8 oktober, tidningen utkommer
vecka 42.
1-2.10. Konferensen Mång
professionell social- och hälsovård II vid Yrkeshögskolan Novia,
Åbo. Tema: Resursförstärkande
barndom och Resursförstärkande
möten i arbetslivet. www.novia.fi/
konferens-social-och-halsovard/
Arr. Avdelningen för vård och det
sociala området vid YH Novia i
Åbo. Mera info. eva.juslin@novia.fi
044-7623370.

3.10. Tid att tala – tid att tiga.
FDUV:s Etiskt forum ordnar en
diskussionskväll kring tystnadsplikten kl. 18–21 i Vasa. Info:
Marita Mäenpää, (09) 434 236 13,
marita.maenpaa@fduv.fi,
www.fduv.fi
4–6.10. Rekreationsdagar för
föräldrar till barn med särskilda
behov på Sjömansro i Lappvik.
Arr: FDUV & Folkhälsans förbund. Info och anmälan: Elina
Sagne-Ollikainen, (09) 434 236 15,
elina@fduv.fi, www.fduv.fi
4–6.10. Barn- och syskonveckoslut på Sjömansro i Lappvik.
Barnvaktsproblem under föräldraveckoslutet? Ingen panik, här finns
program för barnen. Arr: FDUV &
Folkhälsans förbund. Info:
Jon Jakobsson, 040 865 38 88,
jon.jakobsson@fduv.fi, www.fduv.fi
7.10. Årets närståendeseminarium
kl. 9-14.30 vid Seniorpunkten,
Korsholm. Arr. Svenska
Österbottens anhörigförening,
Omaiset mielenterveystyön tukena
Vaasanseutu – Anhörigas stöd
för mentalvården i Vasanejden,
Välittäjäprojektet i K2 och K5 och
Psykosociala förbundet.
9.-10.10. Valtakunnalliset
Päihde- ja mielenterveyspäivät i
Helsingfors. www.soste.fi
11.10. Grundkurs i att skriva
lättläst svenska, del I, Helsingfors
Arbis kl. 13.00–15.30. Arr: FDUV
& Helsingfors Arbis. Anmälan via
Arbis webbsida. Info: Solveig Arle,
(09) 43 42 36 27, solveig.arle@
fduv.fi, www.ll-center.fi
17-20.10. Rehabiliteringskurs för
anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Kursplats; Kaisankoti,
norra Esbo. Ansökan senast 18.9.
Möjlighet att stanna upp och finna
krafter. Arr. Psykosociala förbundet
rf, med stöd av RAY. Info www.fspc.
fi eller ann-charlott.rastas@fspc.
fi 06-7232517. Kursen är avgiftsfri
inkl. kost/logi och resor.
18-19.10. Nordiskt seminarium
och Psykosociala förbundets höstmöte på Åland. Seminariet hålls
den 18.10 kl. 9-16 och höstmötet
den 19.10 kl. 9-13 i konferenscentret Alandica. Seminarieföreläsare
bl.a. Eini Pihlajamäki, Kristian
Wahlbeck, Björn Asplund, Anna
Grethe Klunderud. Arr. Psykosociala
förbundet och Nordiska föreningen för social och mental hälsa
(NFSMH). Bindande anmälningar
senast 16.9. www.fspc.fi

21-24.10. Rehabiliteringskurs; att
lära sig leva med bipolär sjukdom.
Kursplats: Pensionat Aron, Pargas.
Till kursen antas i förstahand personer i/på väg att återgå till arbetslivet. Målsättning; erbjuda kunskap i
att öka förmågan att hantera vardagen. Kamratstöd. Ansökan senast
23.9. Arr. Psykosociala förbundet
rf. med stöd av RAY. Kursen är
avgiftsfri, inkl. kost, logi och resor.
Info www.fspc.fi eller ann-charlott.
rastas@fspc.fi, 06-7232517.
23-24.10. SAMS årliga organisationsseminarium för sociala
sektorn i Tammerfors på Hotel
Scandic.
26.10. Hur vill jag bo? Workshop
kring boende för personer med
utvecklingsstörning, stödpersoner, syskon och anhöriga kl.
13-17 i Vegahuset i Helsingfors.
Arr: FDUV/Skräddarsydd boendeservice. Info och anmälan: Annette
Tallberg, 040 674 7247, annette.
tallberg@fduv.fi, www.fduv.fi
28-29.10. Arbete och utbildning självklart! Aktivera resurser i
Svenskfinland är ett seminarium på
svenska i Tammerfors som tar fasta
på utmaningar och möjligheter
för personer med funktionshinder
att finna och behålla jobb på den
öppna arbetsmarknaden. Dagarna
är ett viktigt informellt mötesforum
för aktörerna på fältet, som är
splittrat både verksamhetsmässigt
och geografiskt. www.vates.fi

November
SOS Aktuellt nr 5. Deadline den
26 november, tidningen utkommer
vecka 49.
1.11 Grundkurs i att skriva lättläst
svenska, del II, Helsingfors Arbis
kl. 13.00–15.30. Arr: FDUV &
Helsingfors Arbis. Anmälan via
Arbis webbsida. Info: Solveig Arle,
(09) 43 42 36 27, solveig.arle@
fduv.fi, www.ll-center.fi
14.11. PA- och handikappolitiska
dagen på Kommunförbundet
i Helsingfors. Arr: bl.a. SAMS,
VANE, Assistentti.info, FDUV,
Handikappförbundet och
Kommunförbundet.

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Kontakta Daniela Andersson, daniela.andersson@kolumbus.fi, GSM 044 5554388.
SOS Aktuellt nr 3 utkommer vecka 36. Deadline för material är den 27 augusti.

