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O rd kan inte beskriva hur glad jag är över 
denna förnyelse. Tanken har legat i bak-
huvudet i flera år nu. Och då jag såg den 
spontana responsen på vår 10-årsjubi-

leumsutgåva i höstas visste jag att det är den enda 
vägen att gå. Stort tack till redaktionsrådet för förtro-
endet! Skapandeprocesser tar tid. Ännu är inte sista 
handen lagd vid tidningens ”nya kläder”. Vi kommer 
under hela våren att söka våra former innehållsmäs-
sigt och visuellt men formatet 
består. Största tacket ska vår vi-
suella chef Marika Andersson 
ha. Tack för alla innovativa stun-
der vid köksbordet med enorma 
högar av inspirationsmaterial, 
pappersprover, offerter från när 
och fjärran och stora koppar 
Caffè latte. Marika, som också är 
min syster, delar min kärlek för 
pappersprodukter och vackra 
tidningar från hela världen. Så 
ni kan lita på att ”Team Anders-
sons ”research varit gedigen. Det 
är fantastiskt att få jobba med 
riktiga proffs. Ett stort tack ska 
också vårt nya tryckeri Waasa 
Graphics ha, tack att ni tar oss 
under era vingars beskydd. 

Förstås är ni, läsares, åsikt den viktigaste. Vad tyck-
er ni om resultatet? Vad fattas? Vad ska bort? Hör av 
er! 

De flesta av er vet redan min åsikt om debatten 
kring papperstidningens död. Det är struntprat! 
Snygga, innovativa och kvalitativa tidskrifter kom-
mer det alltid att finnas en efterfrågan av. Just nu 
startas det upp fler tidskrifter än någonsin ute i värl-
den. Speciellt inredningsmagasin. Men de som håller 
måttet och har tillräckligt bra kvalitet på innehållet 
överlever. 

En som delar min åsikt i frågan är den svenska 
mediegurun Amelia Adamo. Amelia som är Execu-
tive Publisher på Bonnier Tidskrifter vet åtminsto-
ne vad hon talar om. Succéerna med tidningar som 
Vecko Revyn, Amelia, Tara och M-Magasin talar 
för sig själva. Ifjol försökte vi få Amelia som festta-
lare på vårt jubileum. Då var tidtabellen för tajt för 
att få ihop det. Därför kan vi med glädje redan nu 
meddela att Amelia tackat ja till vår inbjudan till årets 

Mångfald i media-seminarium 
som vi arrangerar i september! 
Vi är också väldigt glada över att 
få Hanaholmen – kulturcentrum 
för Sverige och Finland som se-
minariesamarbetspartner. Jag 
återkommer till detaljer inom en 
snar framtid! 

Njut av innehållet i tidning-
en. Ni hittar många bekanta fe-
nomen men också nya. Vi vill 
speciellt lyfta fram våra fina skri-
benter och medarbetare genom 
att i varje nummer ge en lite pre-
sentation och ett ansikte bakom 
namnet. I detta nummer vill vi 
hylla riksdagsledamot Ulla-Maj 
Wideroos för hennes outtrött-

lighet för sociala frågor och hennes kunnande. Vi 
kommer att sakna dig Ulla-Maj! Hon går som bekant 
i pension i mars och lämnar ett stort hål efter sej. 
Vem ska fylla det? Blir det någon av våra riksdags-
valskandidater som blir ”grillade” i vår stora gallup? 
Det återstår att se! Det blir en spännande vår!

Förändringar ligger i tiden så här i kristider. Och 
både kris och förändringar är den bästa skolan. 

Daniela Andersson
Chefredaktör

Nytändning 2015

Så här ska 
SOS Aktuellt 
se ut eller hur? 

Nytt format som sitter 
skönt i handen, tryckt i 

Finland på obestruket papper 
med värderingar och metoder 

som gör att vår tidning 
äras med Svanenmärket. 

Och en förnyad fräsch 
visuell look som är en 

fröjd för ögat!

         Snygga, innovativa och 
kvalitativa tidskrifter kommer det 
alltid att finnas en efterfrågan av.”

DANIELA ANDERSSON
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texter och bilder i tryckta eller digitala 

medier. Alla rättigheter förbehålles.

ISSN
1795-410X

4041 0822
Painotuote
Trycksak

VEM GÖR VAD?

PS! Nu hittar ni oss också på Facebook! 
Gå in och gilla oss!
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                                ULF GUSTAFSSON     

         Att få vara med och besluta 
i frågor som berör oss själva och 
vårt dagliga liv är en förutsättning 
för ett självständigt liv.

N är protesterna så småningom syste-
matiseras så har det växande barnet 
trätt in i sin första trotsålder, där det 
har alla chanser att pröva och utveck-

la sin vilja. När trotsåldrarna så småningom börjar 
blandas upp med hormoner så är barnet redan en 
ungdom som i rask takt är på väg in i puberteten. 
Puberteten är och har varit en svår tid för alla. 
Också för dem som har haft de bästa av förutsätt-
ningar för att klara av den. Ju mera man avviker 
från mängden desto svårare är det.  Detta gäller 
särskilt personer med funktionedsättning. Att det-
ta gäller framförallt personer med grava funktios-
nedsättningar är självklart. 

Det som är svårare att förstå och komma ihåg 
är att också lindriga eller osynliga funktionsned-
sättningar kan vara oöverkomliga hinder på vägen 
in till vuxenlivet. I det här skedet är det inte läng-
re föräldrarna som vet vad som är bäst för barnet, 
inte heller vännerna, skolan, arbetsgivaren eller 
någon annan förståsigpåare. I själva verket så kan 
man säga att om det är någon som vet vad som är 

bäst för en vilsekommen pubertetsungdom, eller 
för en som är beroende av andra för att utveckla 
sin identitet, så har den överhuvudtaget inte fattat 
vad det är frågan om. Det enda objektiva vi har att 
tillgå i det här fallet är vår upplysning. Med detta 
avser jag inte bara forskning, utbildning och er-
farenhet. Alltid när det är frågan om svaga eller 
beroende mäniskor så är det i första hand en fråga 
om mänskliga rättigheter. Med mänskliga rättig-
heter avser jag här inte bara lagar, förordningar 
och paragrafer, hur viktiga de än kan vara med 
tanke på vår välfärd och jämställdhet. Utan fram-
förallt medinflytande. Att få vara med och besluta 
i frågor som berör oss själva och vårt dagliga liv är 
en förutsättning för ett självständigt liv. 

Hur en modell som tillvaratar våra rättigheter 
skall se ut i den nya vårdreformen är sedan en helt 
annan sak. 

Ulf Gustafsson
verksamhetsledare  

Finlands Svenska Handikappförbund

Den lilla människan
När barnet väl är fött så är det modern som vet vad som är bäst för 
barnet. Alla barn har en färdighet; de kan från början protestera. 

”

LEDAREN
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Riksdagsvalsgallup 
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CHRISTINA LÅNG
Utan vår långvariga och 
extremt kunniga skribent 

Christina ”Chrisse” Lång skulle 
SOS Aktuellt inte vara SOS 

Aktuellt. I detta nummer 
skriver hon om Lyhtys verksam-
het och Radio Valo på sidan 20.

Christina Lång blev som ung er-
bjuden jobb i en organisation och 
samhällsintresset vaknade. Det re-
sulterade i vuxen ålder i en politices 
magisterexamen vid Åbo Akademi. 
Hon har jobbat på Synskadades 
förbund och Folkhälsan samt som 
frivillig inom FDUV eftersom ett 
av hennes tre barn har Downs syn-
drom. Under dryga tjugo år var hon 
politiskt engagerad i Sibbo och i 
Kårkulla. Sin längsta anställning 
hade hon inom vuxenutbildning-
en där hon kunde ordna kurser 
och debatter om och med personer 
som har funktionsnedsättningar. 
Att skriva har hela tiden varit ett av 
hennes intressen och 2008 utkom 
boken STOR ÖVER EN NATT 
som handlar om annorlunda sys-
konskap. Den bidrog till att hon 
fick Fredrika Runeberg priset. Nu 
utkommer boken VÅGA SLÄPPA 
TAGET- om livskvalitet. 

Avkoppling har hon hittat i yo-
gan, i handarbete och i vandringar 
i naturen. Hon har också deltagit i 
flera tandemcykelläger med synska-
dade som omväxling till en jäktig 
vardag. 

CHRISTER JOHANSSON
Politices magister Christer Johansson 

är en välkommen nykomling i 
SOS Aktuellts skara av skribenter.

Till vardags jobbar han på Vasabladet och Kom-
munbladet i Vörå. Christer känner väl till tredje 
sektorn och har länge fått SOS Aktuellt i brevlå-
dan tack vare sin fru som är verksamhetsledare på 
Finlands Svenska Socialförbund (för tillfället dock 
mammaledig). Christers första bidrag till SOS 
Aktuellt hittar ni på sidan 18. En utredning om 
spelbolagens framtid och vad det innebär för organisationerna som är 
beroende av deras bidrag (sidan 18). Så här presenterar han sig själv: 

Halloj allihopa! Jag heter Christer Johansson. Rötterna har jag i Borgå, men 
flyttade för drygt tio år sedan till Vasa i studiernas tecken. Numera bor jag i 
Vörå med min fru Maria och våra två barn. Till yrket är jag journalist och 
stortrivs med det. Mitt största intresse är nog matlagning. Helst tillreder jag 
hederlig husmanskost från grunden och trivs med att pröva gamla bortglöm-
da recept. Jag försöker också fotografera då tid finns, men oftast är det kopplat 
till mitt yrke. 

MARIKA ANDERSSON
Det är tack vare Marika Andersson som ni 
håller en så här vacker tidning i er hand. 
Att få henne som lay outare och visuell chef 
på SOS Aktuellt har gett oss alla ett enormt 
lyft och inspiration! Så här berättar hon om 
sig själv: 
 
Idag kallar jag mig visualist men när jag var liten 

ville jag bli konstnär. Efter inspirerande studier på konstlinje, dekoratörs-
utbildning och reklamritarkurs kom jag in på kläddesignlinjen i Fredrika 
Wetterhoff. 4,5 år av flitiga studier i det finska Tavastehus och praktik 
i England gav artenomexamen år 1993. 1995 grundade jag mitt eget 
företag, köpte min första dator och började på allvar ta kurser i layout 
och grafisk design. Jag jobbade i många år med skyltfönsterdekoratio-
ner, logo- och klänningsdesign via mitt företag före jag blev anställd som 
reklam- och kampanjdesigner på Suomalainen kirjakauppas reklamav-
delning. Efter det några mellanår på mammaledighet och som expat i 
Boston, USA. Väl hemma igen aktiverade jag mitt företag år 2006 och 
sedan dess har jag jobbat med planering av reklam, layout, utställningsar-
kitektur och olika visuella helheter såsom t.ex. företagsevenemang.  
 
”Jag älskar vackra saker, papper, tyg och olika material i intressanta struk-
turer och utländska inredningsmagasin kunde jag knappast leva utan. Till 
min mans förtret stökar mina samlingar till flera rum i vår enplansvilla. Bäst 
slappnar jag av vid havet men inget går heller upp mot en lång skogsprome-
nad längs vindlande upptrampade stigar”. 
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MEDARBETARE

1/2015

T anken är att FSSF:s verk-
samhetsledare ska bli 
en svensk koordinator 
inom Finlands Social 

och hälsa rf (SOSTE) och samti-
digt till en viss procent sköta FSSF:s 
ärenden redan i år. Detta är väldiga 
framsteg för SOSTE men innebär 
en hel del frågetecken för FSSF. De-
taljerna är fortfarande öppna men 
Socialförbundets ordförande Anna 
Lena Karlsson-Finne är positiv.

– Det finns en massa positiva 
möjligheter, inte är det katastrof för 
någon. Eftersom RAY tycker att vår 
verksamhet inte längre uppfyller 
kriterierna så är detta kanske vår 
enda chans. SOSTE har i sin tur fått 
pengar från RAY för en svensk ko-
ordinator. 

Men hur mycket tid som koor-
dinatorn i själva verket kommer 
att ha över för FSSF är oklart. Från 
och med nästa år ska tjänsten bli på 
heltid. Om FSSF inte skrapar ihop 
pengar någonstans blir de ändå utan 
verksamhetsledare i nästa år. 

– Det kräver mer av medlem-
mar och styrelse. Man måste vara 
aktiv själv och få folk att engagera 
sig. Man kan inte sitta och vänta 
att verksamhetsledaren ska göra 
allt oberoende om man har en eller 
inte. Det är den största utmaningen, 
säger Karlsson-Finne. 

Vad tycker Emma-Lena Lybäck 
själv som är tf verksamhetsledare 
för FSSF?

– Planerna verkar bli en bra lös-
ning både för vår och SOSTE:s del. 
Det ska bli intressant att jobba i en 
större organisation och utveckla 
SOSTE:s svenskspråkiga verksam-
het, få nya arbetsuppgifter och ett 
större nätverk, men samtidigt få 

jobba med liknande frågor som ti-
digare och kombinera det med be-
kanta arbetsuppgifter för FSSF och 
vara med och utveckla FSSF:s verk-
samhet i samarbete med styrelsen.

På SOSTE är generalsekreterare 
Vertti Kiukas hoppfull.

– Det är alltid positivt att få nya 
människor till SOSTE och dess-
utom vi har ett klart behov av en 
svensk koordinator. Vi har haft stora 
förändringar här på SOSTE och jag 
tror att med bra planering och god 
vilja klarar vi med det här också. 

SOSTE är en landsomfattande 
organisation med cirka 200 med-
lemmar. 

Om vi vill nå våra svenskspråki-
ga medlemmar, speciellt i svensk-
språkiga kommuner, måste vi be-
tjäna dem på svenska. Hittills har 
vi ganska ofta talat finska med våra 
svenskspråkiga medlemmar. Detta 
händer både på nationell och regi-
onal nivå. Dessutom finns det en 
massa officiella saker som ska pro-
duceras också på svenska och det är 
naturligtvis lättare om det finns en 
svenskspråkig som kollar sakerna. 
En annan sak är att SOSTEs regio-
nala verksamhet behöver förstärk-
ning. 

Vad förväntar ni er av den
svenska koordinatorn? 

– Att vår svenska service för-
stärks och att svenskan blir “synli-
gare” inom verksamheten. Och att 
människorna vågar tala sitt eget 
språk på våra möten. Nu händer 
det ofta att även svenskspråkiga all-
tid pratar finska fast ganska många 
bland SOSTEs personal talar till och 
med bra svenska, sager Kiukas.

Hur ser det ut i praktiken? Koor-
dinatorn kommer att sitta på två 
stolar, både för FSSF och Soste? 
Funkar det? 

– I början sitter man på två stolar 
men efter en övergångsperiod ska 
verksamheten bli SOSTEs. Vi har 
en ny strategi som visar vägen. Det 
är klart att man måste planera nog-
grant hur man organiserar arbets-
uppgifter osv.

Tidtabellen för allt?
– Vi lyssnar på FSSF:s tankar om 

saken, men före sommaren, avrun-
dar Kiukas. 

SOSTE räddar Socialförbundet?
Finlands Svenska Socialförbund blev helt utan RAY-bidrag i år. Det betyder att man 
inte har råd att ha en anställd verksamhetsledare. Att så skulle gå visste man redan för 
två år sedan. Det har funnits tid att fundera. Lösningen är ett samarbete med SOSTE. 
TEXT DANIELA ANDERSSON

NYHETER

Anna Lena Karlsson-Finne

Emma-Lena Lybäck
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medför flest risker eftersom sannolik-
heten att något av bolagen kan börja 
gå på förlust på grund av konkurren-
sen är stor. Någon exakt tidtabell för 
när besluten om framtiden fattas kan 
Nerg inte ge, men eftersom betän-
kandet ska överlämnas så nära inpå 
stundande riksdagsval är det klart att 
sittande regering inte kommer att be-
handla ärendet.

– Så det blir en del av nästa reger-
ingsprogram, säger Nerg.

Både Veikkaus och RAY delar ut sin 
rörelsevinst i form av bidrag och 
stöd till olika organisationer. 
RAY:s bidrag riktar sig till aktö-
rer inom social- och hälsovård. För 
många mottagare är stödet från RAY 
viktigt ur verksamhetens synvinkel. 
En sådan är Understödsföreningen 
för svenskspråkig missbrukarvård, 
USM. Föreningens verksamhetsleda-
re Eva Marander sticker inte under 

stol med hur viktiga bidragen är.
– I dagens läge har det en helt av-

görande roll.
USM, som fått bidrag av RAY se-

dan 2007, upprätthåller stödboende 
för missbrukare i Malax och har i dag 
tio klientplatser. Alla projekt finan-
sieras helt genom externa bidrag. Om 
föreningen går miste om bidragen 
kan det i värsta fall betyda nedlägg-
ning av verksamheten.

– 2011 fick vi inget stöd och då var 
vi tvungna att hanka oss fram.

Nyheten om en eventuell samman-
slagning av spelbolagen kommer 
som en överraskning för Marander. 
Vad det kan ha för betydelse för US-
M:s verksamhet vågar hon inte gissa, 
men konstaterar att alla förändringar 
som görs nog påverkar stödmottaga-
re. Marander hoppas att ett eventuellt 
storbolag leder till att det finns mer 
stöd och bidrag att dela ut.

– Speciellt med tanke på vad Veik-
kaus omsätter varje år, säger hon.

Kanslichef Päivi Nerg har hört att 
det finns en oro bland organisatio-
nerna att en sammanslagning skulle 
innebära en förändring i utdelningen 
av bidrag. Hon avfärdar ändå dessa 
rykten.

– Utgångsläget då arbetet inleddes 
var att den procentuella fördelningen 
av medlen ska hållas oförändrad, sä-
ger Nerg.

Med andra ord ska det fastslås ni-
våer på hur mycket av det nya bolagets 
rörelsevinst som måste gå till, exem-
pelvis, den sociala sektorn. Som Nerg 
ser det kan ett nytt bolag tvärtom ha 
en positiv effekt på utdelningen.

FAKTA
Spelbolagen i Finland

Det finns tre spelbolag med verksamhets-
tillstånd i Finland; Veikkaus, RAY och Fintoto.

Från Veikkaus och RAY:s rörelsevinst delas årligen ut 
understöd till arbete inom kultur, utbildning och sociala området. 
2013 var RAY:s intäkter knappt 800 miljoner euro varav ungefär 

hälften delades ut i understöd. Motsvarande siffra för Veikkaus var drygt 
500 miljoner euro. Fintotos intäkter går till att främja hästsport och avels-

verksamheten i Finland. 2013 var summan drygt 30 miljoner euro.

Föräldrastöd 
via nytt projekt

I mars inleder FDUV ett projekt 
för att utbilda nya familjestödja-
re. Familjestödjare ger informa-
tion och fungerar som psykiskt 
stöd för familjer där det finns ett 
barn, en ungdom eller en vux-
en med utvecklingsstörning. De 
kan behövas till exempel då ett 
barn med utvecklingsstörning 
föds, då barnet börjar skolan, 
blir vuxet, flyttar hemifrån och 
då föräldrarna blir äldre. Ut-
bildningen erbjuds i första hand 
anhöriga. Enligt en modell från 
FUB i Sverige erbjuds utbild-
ningen också en bredare grupp, 
vuxna syskon till personer med 
funktionsnedsättning och far- 
och morföräldrar. De nya fa-
miljestödjarna får en basutbild-
ning kring sorgebearbetning, 
anpassning till en ny vardag 
och vad det innebär att stödja 
andra, men kommer dessutom 
att fördjupa sig i några specifika 
områden enligt önskemål. Te-
maområden kan vara exempel-
vis juridiska frågor, skolfrågor, 
fosterdiagnostik, boendefrågor 
eller arbetsverksamhet. Pro-
jektet inleds under våren 2015 
med rekrytering och på hösten 
ordnas en grundutbildning. In-
tresserad? 

Kontakta en DUV-förening 
eller projektkoordinator Marita 
Mäenpää, marita.maenpaa@
fduv.fi, 040-5231846. 

UNIK I SITT SLAG.
USM är en av endast två aktörer 
i Finland som erbjuder boende 
för finlandssvenska missbrukare 

berättar verksamhetsledare 
Eva Marander. 

NOTERAT 
!

I Finland finns tre bolag som har monopol på 
de olika penningspelformerna. Ställningen 
har varit tryggad på den premissen att bola-
gen inte konkurrerar med varandra. Det är 

främst den digitala världen som orsakat det föränd-
rade läget.

– Allt större andel av spelandet har förflyttats till 
webben, säger Päivi Nerg, kanslichef på inrikesmi-
nisteriet.

Genom internet har finländarna fått tillgång till ett 
bredare utbud av företag som erbjuder penningspel. 
För att inte gå miste om intäkter har de finländska 
bolagen, främst Veikkaus och RAY, också satsat på 
spelverksamhet på webben. Problemet är att bolagen 
genom detta börjat konkurrera också med varandra.

– Det är en ohållbar situation som måste åtgärdas, 
säger Nerg.

Nerg sitter som ordförande i en arbetsgrupp vars 
uppgift är att utreda spelbolagens framtid och ge 
förslag på hur situationen ska lösas. Mest sannolikt 

verkar alternativet att alla tre spelbolag slås samman 
och bildar ett enda stort bolag. Fördelen med en 
sammanslagning är att bolaget har bättre förutsätt-
ningar att tävla med de utländska bolag som bedri-
ver verksamhet på webben.

– I bästa fall kan det bli möjligt att omsättningen 
kommer att växa, säger Nerg.

Några beslut om hur framtiden ska se ut är inte 
ännu fattade. Arbetsgruppens uppgift är att senast 
den 15 mars presentera sitt betänkande för regering-
en. Formuleringarna är ännu öppna, men förslagen 
är i stort sett färdiga. Enligt Nerg kommer tre förslag 
att föras fram till regeringen. Utöver en sammanslag-
ning av alla tre så kommer det också att finnas alter-
nativet att Fintoto, som nischat sig på vadslagning i 
samband med trav, fortsätter som ett eget bolag.

– Det tredje alternativet är att vi fortsätter som nu, 
med tre skilda bolag, säger Nerg.

Det sist nämnda är samtidigt det alternativ som 

Spelbolagens framtid oviss
Årligen delas flera miljoner euro ut i bidrag och understöd till tredje sektorn 

baserat på spelbolagens rörelsevinst. Konkurrensen från andra aktörer är hård 
och som bäst funderar en arbetsgrupp på framtiden. Från föreningssidan 

hoppas man att en reform inte inverkar negativt på bidragens storlek.
TEXT & BILD CHRISTER JOHANSSON
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– Tanken är ju att det nya bolaget 
ska stärka sin ställning på markna-
den och då kan ju omsättningen i 
bästa fall öka, säger Nerg. 

TROTS EN 
STARK 

förankring i 
samhället har 

de traditionella 
penningspelen 

fått  hård 
konkurrens via 

spelandet på 
webben. Hur 

framtiden ser ut 
är öppet.
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T olksituationen diskuterades på Tecken-
språkets dag som firades i lilla parlamen-
tet i Helsingfors den 12 februari. Semi-
nariet är ett samarbete mellan Finlands 

Dövas Förbund och riksdagens nätverksgrupp för 
teckenspråken. Detta på Carl Oscar Malms födelse-
dag som är en viktig dag för både finlandssvenska 
och finska teckenspråkiga. SOS Aktuellt har inter-
vjuat ordförande för Finlandssvenska teckenspråkiga 
rf Magdalena Kintopf-Huuhka, Annika Aalto från 
Finlands Dövas förbund och Lena Wenman som är 
projektledare för Accola, om situationen just nu.  

Hur är läget just nu inom 
finlandssvenska tolksituationen?

– Läget har inte förändrats mycket de senaste 
åren, varken innan eller efter att FPA tagit över hela 
driften av tolkservicen. Det som skiljer sig är främst 

bemötande, till vilken grad beställaren kan påverka 
vilken tolk man vill ha och till vilka tolkningssitu-
ationer. I vissa situationer kan beställaren få förtur 
till den tolk som kan finlandssvenskt teckenspråk. 
Det finns ingen utbildning på finlandssvenskt teck-
enspråk, de sista tolkarna utexaminerades 1995 och 
efter det har ingen tolk officiellt utbildat sig till fin-
landssvenskt teckenspråkstolk.

Har situationen med FPA utvecklats? 
Hur?

– Det finns olika perspektiv på denna fråga, på ett 
sätt är det lättare för den teckenspråkiga att få tolk på 
finlandssvenskt teckenspråk om man har bra skäl.  
Dock är det så att ibland handlar det om att den som 
beställer ska kunna veta på vilket sätt man ska for-
mulera sig för att få sina behov tillgodosedda och 
detta är lite motsägande då vi egentligen bör kunna 

STATUS QUO FÖR 
FINLANDSSVENSKA 

TECKENSPRÅKSTOLKAR
Resultatet av att Folkpensionsanstalten tog över tolktjänsterna är inte till-

fredsställande. Fortfarande kvarstår samma problem. De finlandssvenska tecken-
språkstolkarna är för få, det finns ingen utbildning och systemet fungerar inte. 

TEXT DANIELA ANDERSSON  BILD IIRIS MATTSSON

få tolk utan att behöva argumen-
tera. Kommunikationen med 
förmedlingstjänsten fungerar 
inte alltid smidigt, detta hoppas 
vi på att det snart kan förändras. 

– Sedan för tolkarna har det 
försämrats sedan FPA tagit över 
driften. Nästan alla tolkar jobbar 
på timbasis nu vilket påverkar 
också viljan att ta sig an ärenden 
som berör finlandssvensk tolk-
ningssituation. Exempel att en 
tolk kan ha 4 timmars jobb på 
finska men får en beställning på 
1 timmes finlandssvensk tolk-
ningssituation. 

– Tolkföretagen rankas på en 
lista som vi kunder inte känner 
till så FPA strävar efter att ”spa-
ra” pengar vilket leder till att vi 
vet ibland det finns lediga tolkar 
men de får inte uppdragen. Det 
finns olika exempel som har vi-
sat sig bero på tekniska problem 
och även språkproblem hos de 
som mottar beställningar m.m. 
Det finns även fall där tolken va-
rit ledig men ändå inte fått någon 
beställning, och där kunden inte 
fått tolk. 

Vad föreslår ni att bör 
göras för att förbättra 
situationen?

– Vi har tillsammans med Fin-
lands Dövas Förbund haft möte 
med representanter från FPA för 
att lyfta upp olika problem som 
vi stött på. En del av dessa är 
kopplade till förmedlingscentra-
len som ligger i Åbo, ett möte är 
på gång där. Övriga ärenden har 
tagits emot och representanter-
na har visat både förståelse men 
också viss oförståelse för fin-
landssvenska situationen. Vi har 
lyft upp några exempel som inte 
fungerat fullt ut, och lämnat för-
slag. Svaren har varit bland andra 
att det inte finns resurser, teknis-
ka problem, och andra som har 
ansvar för specifikt område. 

Inom lagstiftningsarbetet 
sker det stora förändringar 

i strukturerna av social- och 
hälsovården. Det som är 

oroande är om svenskspråkiga 
personer med funktionsned-
sättningar kommer att garan-
teras att i framtiden få tillgång 
till svenskspråkiga tjänster och 
service på jämlika grunder, i 

förhållande till den finsksprå-
kiga befolkningen och med 

tanke på behovet. 

V årdreformens syfte är att 
garantera att tillgång-
en till social- och hälso-

vårdstjänster ska erbjudas på jäm-
lik grund till alla i hela landet, även 
svenskspråkiga. Kommer detta att 
förverkligas? Vi föreslår att förverk-
ligandet av detta skulle ske genom 
en nationell koordinerande verk-
samhet, vars ansvar skulle vara or-
ganisering, övervakning och utveck-
ling av tjänster på svenska.

Arbetet med sammanslagningen 
av handikappservicelagen och lagen 
angående specialomsorger om ut-
vecklingsstörda är nu inne på slutra-
kan. Än finns det viss möjlighet att 
påverka utformningen av lagen så 
vi arbetar med att vardagen under-
lättas för så många som möjligt, på 
detta område.

Nyheter, för barnfamiljer 
ska nödvändig hemservice 
ordnas från och med den 
1 januari 2015 
Den nya socialvårdslagen ska enligt 
social- och hälsovårdministeriet ge 
mer hemservice för barnfamiljer. 
Barnfamiljer ska ha rätt till hemservi-
ce vid fall då detta behövs för tryggan-
det av barnets välfärd. Hemservice 
ges om det finns nedsatt funktions-
förmåga, som sjukdom, skada, för-

lossning, utmattning, andra särskilda 
familje- eller livssituationer, exem-
pelvis familjemedlems död, skils-
mässa eller en annan situation som 
tvillingar eller vård av anhörig. Det 
samma gäller även familjearbete, 
stödfamiljer och -personer samt 
kamratgruppsverksamhet som i 
fortsättningen även ska vara till and-
vändning för barn och barnfamiljer 
som inte tillhör barnskyddet. Syftet 
med detta, är att ge hjälp i rätt tid och 
att sänka tröskeln för att söka hjälp, 
för att familjer ska få hjälp.

Socialvårdslagen ska hjälpa perso-
ner som har behov av att få speciellt 
stöd, man ska ha rätt till tjänster som 
är sådana att de tryggar nödvändig 
omsorg och utkomst samt barns ut-
veckling och hälsa. Syftet är att ge ett 
så effektivt men kortvarigt stöd som 
är möjligt samt att ge långvarigt stöd 
för de personer som behöver detta. 
Personer med yrkesutbildning inom 
hälso- och sjukvården, myndigheter 
inom arbets- och näringsförvalt-
ningen och poliser är skyldiga att 
hänvisa de som behöver socialvård 
till myndighet som ger socialvård. 
Ungdomar ska få multiprofessionellt 
stöd och hjälp från ett ställe, så länge 
som behov finns, av sociala tjänster. 
Detta betyder garanti att få en egen 
kontaktperson, rätt till riktad soci-
al rehabilitering och bedömning av 
servicebehov. 

Vi inom juridiskt ombud arbetar 
för att alla ska få det bättre och att 
alla ska få rätt till service på svens-
ka, även i verkligheten. Kom ihåg att 
även du kan vara med och påverka, 
för att alla ska få bättre! Juridiskt 
ombud arbetar med juridisk rådgiv-
ning, information, föreläsningar och 
intressebevakning, du är en del av 
detta!

Cecilia Magnusson
är juridiskt ombud på SAMS.

På gång

JURISTENS KOLUMN
Cecilia Magnusson  

SITUATIONEN FÖR 
behövande av finlands-
svenska teckenspråks-
tolkar är låst. På bilden 
teckenspråkstolkarna 
Pernilla Wiksten (till 
vänster) och Taina 
Petäjäinen. Fotot är 
taget på SOS Aktuellts 
10-årsjubileumssemina-
rium i oktober ifjol. 

NYHETER
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Det sker stora förändringar i strukturerna av social- och hälsovården. Lag-
stiftningen inom handikappområdet förnyas och strukturerna ses över. Till-
gången till svenskspråkiga tjänster för personer med funktionsnedsättning 
är i nuläget inte garanterade på jämlika grunder, varken i förhållande till den 
finskspråkiga befolkningen eller på basis av diagnos. Vårdreformens främsta 
målsättning är att tillgången till social- och hälsovårdstjänster ska erbjudas 
på jämlik grund i hela landet. Det här ska också gälla personer som har 
svenska som modersmål.

För att svenskspråkiga ska garanteras jämlik service föreslår vi att det 
grundas en nationell koordination av svenskspråkig verksamhet. De nu-
varande tjänsterna behöver utvecklas, eftersom de är splittrade eller saknas 
och valfriheten är begränsad eller obefintlig.

Den nationella koordinerande verksamheten skulle förslagsvis kunna 
fungera i samarbete med de andra tvåspråkiga social- och hälsovårdsområ-
dena. En viktig uppgift skulle också vara att fungera som en knutpunkt för 
den svenskspråkiga offentliga sektorn, tredje sektorn och den privata sek-
torn. Den nationella koordinerande verksamheten skulle inte ansvara för 
serviceproduktionen utan dess ansvar skulle vara organisering och utveck-
ling av tjänster på svenska.

Varför behövs en nationell koordinerande 
verksamhet för svenskspråkiga?

 Svensk service utifrån behov och inte på basis av diagnos.

Förnyad handikapplagstiftning ska också beröra svenskspråkiga 
personer med funktionsnedsättning. Den koordinerande verksamheten 

ska trygga de svenskspråkiga tjänsternas utveckling i Finland. 
Vi får inte bli utanför den övriga utvecklingen i landet. 

Samordna, koordinera och utveckla det kunnande 
och den sakkunskap som redan finns.

En lösning som överensstämmer både med 
grundlagen och med Finlands åtaganden enligt 

FN:s funktionshinderkonvention.

Utvidga valfriheten och bredda 
servicen i Svenskfinland.

Eftersom specialomsorgsdistrikten kommer att avvecklas i enlighet med 
den nationella utvecklingen, bör de resurser som finns i omsorgsdistriktet till-
varatas. Kårkulla samkommun är en av 17 specialomsorgsdistrikt i Finland.

Enligt WHO beräknar man att omkring 15 procent av den totala befolk-
ningen har någon form av funktionsnedsättning. I Svenskfinland betyder 
det att närmare 45 000 personer berörs av förändringarna. En nationell ko-
ordinerande verksamhet behövs i framtiden för att de svenskspråkiga garan-
teras jämlika tjänster i förhållande till de finskspråkiga i Finland.

De svenska funktionshinder-
organisationerna i Finland

HANDIKAPPORGANISATIONERNA 
VILL HA JÄMLIKA TJÄNSTER

Finlandssvenska handikapporganisationerna oroar sig 
för servicen i och med den planerade vårdreformen. En 

nationell koordinerande verksamhet kan utgöra en garanti 
för goda och jämlika svenska tjänster i framtiden.

D å SOS Aktuellt gått i tryck och är på 
väg till era postlådor så har antagli-
gen grundlagsutskottets utlåtande om 
vårdreformen just presenterats. Och 

omkullkastar kanske det mesta som står i denna ar-
tikel. Så snabbt ändrar läget i dessa riksdagsvalstider. 
Pressen på politiker och utredare är hård och stäm-
ningen piskas upp på olika håll. Under den gångna 
veckan har så gott som varje tidning på något sätt 
indikerat möjligheten att även vårdreformen faller 
på målstrecket. I ledaren den 13 februari gav Åbo 
Underrättelsers chefredaktör Pär Landor en klar 
uppmaning till regeringen: Slopa vårdreformen!

– Om den här inte går igenom så blir det ändå 
en ny reform på ett eller annat sätt, säger Ulla-Maj 
Wideroos på riksdagens medborgarinfo.

SAMS, Samarbetsförbundet kring funktions-
hinder, bjöd in till en informationseftermiddag om 
vårdreformen i Lilla Parlamentet i Helsingfors i slu-
tet av januari. Hur kommer strukturerna inom soci-
al-och hälsovården att se ut efter reformen? Blir det 
en svensk nationell koordinator? Det står klart att 
Ulla-Maj inte gillar reformen. 

– Den här reformen sopar omkull all organisation 
som finns idag. Vi ska börja från början. 

Ingen tycks veta hur det ska bli, allra minst be-
slutsfattare i allmänhet. 

– Man borde satsa på politiker och beslutsfattare 
som specialiserar sig på social- och hälsovård, kon-
staterar Ulla-Maj.

Alla är oroliga för hur det ska gå med den svenska 
servicen i framtiden. Ulla-Maj efterlyser idéer. 

Ulla-Majs sista 
kamp i riksdagen

TEXT & BILD DANIELA ANDERSSON
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ULLA-MAJ 
WIDEROOS, 
som sitter i 
social- och hälso-
vårdsutskottet, 
ritar upp vård-
reformens 
grundpelare.

SOSAktuellt    1312    SOSAktuellt

– Ju mer förberedda ni själva är 
desto bättre. Jag hoppas vi hittar 
en modell som vi kan samsas om. 
Initiativen och idéerna om hur vi 
vill ha det borde komma från oss 
själva, finlandssvenskarna. Det är 
inte många som förstår sig på vår 
problematik därför måste vi hitta 
lösningarna själva.

De finlandssvenska funktions-
hinderorganisationerna är eni-
ga om att det behövs en nationell 
svensk koordinator och att den bör 
placerar nära maktens centrum. (Se 
artikel här intill)

– Koordinatorn kunde också 
vara direkt underställd ett ministe-
rium, säger Ulla-Maj.

Tidtabellen för reformen är re-
dan rejält försenad. Planen lär vara 
klar till 2017, senast 2018. Jag fråg-
ar Ulla-Maj rakt ut om hur kritiskt 
hon är till vårdreformen och hon 
ler ett snett leende innan hon sva-
rar.

– Jag ser åtminstone ett problem 
med enskilda kommuninvånarens 
möjlighet att påverka, men det 
kommer att ske en viss utjämning, 
säger hon diplomatiskt. 

Den 13 mars hålls sista plenum 
och då ska beslutet om vårdrefor-
men tas. Efter det håller riksdagen 
valledigt och Ulla-Maj går i pensi-
on. 

Hur ska du kunna släppa allt det-
ta efter 20 år i riksdagen? 

– Jag har inga problem! Åtmins-
tone det här (vårdreformen) vill jag 
släppa, säger Ulla-Maj med ett stort 
skratt. 

– Visst kommer jag att sakna 
kontakten till alla mänskor men jag 
ska spela golf, börja odla lite grön-
saker och vara med mina barnbarn. 
Jag kommer inte att ta emot några 
organisationsuppdrag alls just nu. 
Jag tycker det har räckt alldeles bra 
med dessa år. 

Vi som varit med ett tag kommer 
att sakna Ulla-Majs rättframhet, 
kunnighet och professionalism. 

Svenska folkpartiets riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos 
skräder inte orden då hon ritar upp nuläget för vårdreformen. 

– Vi behöver reformer, men om vi behöver den här ska jag låta bli att säga.



S OS Aktuellt har bjudit in sju riksdagsvalskan-
didater att delta i vår tentamen om viktiga frå-
gor för våra läsare. Kandidaterna är valda på 
den grunden att de alla på något sätt är länka-

de till vårt arbete eller förbund. Frågorna är samman-
ställda av Redaktionsrådet. Kandidaterna och deras 
svar presenteras i den ordning de anlände till chefre-
daktörens postlåda. 

Följande kandidater inbjöds att delta: 

Hilkka Olkinuora (SFP), Karl-Mikael Grimm (C), 
Steven Frostdahl (SDP), Kyösti Kurvinen (SDP), 

Nina af Hällström (SFP), Wivan Nygård-Fagerudd 
(SFP) och Sara Kemetter (Ålands socialdemokrater). 

SOS Aktuellt intervjuar
riksdagsvalskandidater

Det är fyra år sen sist. Riksdagsvalet. Den 19 april smäller det. 
Vem kommer in och vem blir utanför? 

TEXT DANIELA ANDERSSON
BILDER KANDIDATERNAS KAMPANJFOTON
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Frågor:
Angående SOTE-reformen. 
Det ”vackra” syftet med 
reformen är ju att skapa 
en ny servicestruktur för 
den offentliga social- och 
hälsovården. Att trygga lik-
värdiga, kundorienterade 
och högklassiga social- och 
hälsovårdstjänster i hela 
landet. Att skapa smidiga 
service- och vårdkedjor. 
Detta låter ju mycket bra 
men vi är skeptiska. 

A) Din åsikt om: hur 
tryggas tjänsterna för utsatta 
grupper i det långa loppet, 
då även för funktionshin-
drade? Likvärdigt? Och på 
svenska? 

B) Var tycker du att koor-
dinatorn för svenskspråkiga 
befolkningen ska placeras, 
vilken roll och vilka befo-
genheter ska koordinatorn 
ha enligt dig?

1. 4.
För tillfället är de regio-
nala skillnaderna gällande 
handikappservicen ännu 
mycket stora beroende på 
var man bor i landet. Hur 
tänker du arbeta för jämlik 
handikappservice i kom-
munerna? 

5.
Hur tycker du vi ska få in 
funktionsnedsatta personer 
på arbetsmarknaden? 

6.
Nu handlar det om politisk 
vilja och attityd. Hur tänker 
du arbeta för att FN-kon-
ventionen för mänskliga 
rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning 
slutligen ratificeras samt 
också sedan förverkligas? 

Hur tänker du jobba för att 
hindra utslagning bland ut-
satta grupper i samhället? 

2.

Vi har ofta upplevt att soci-
alvården hamnar i skym-
undan och inte diskuteras 
lika mycket som hälso- och 
sjukvård. På vilka sätt tän-
ker du jobba för att höja det 
sociala arbetets status?

3.

GRILLAR

RIKSDAGS-
VALSGALLUP
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A) Tyvärr är tillgängligheten till olika tjäns-
ter ojämnt fördelade och målsättningen att 
nå människor med rätt sorts hjälp i tillräcklig 
omfattning uppfylls långt ifrån tillfredsställan-
de. Det är viktigt att serviceproducenterna är 
tillräckligt välresurserade men också att man 
har fungerande vårdkedjor. Lyhördhet för de 
vård- och stödbehövande måste utvärderas till-
sammans med patienten och närstående för att 
uppnå bästa möjliga resultat.

B) Det är alltid besvärligt med organisations-
tjänstemän i Svenskfinland ur geografiska hän-
seenden. Det är naturligtvis viktigt att beslut 
kan fattas utgående från de behov som finns av 
koordinering. En fördel med att ha tjänstemän 
i Helsingfors är att man får en närhet till poli-
tiska beslutfattare och statsförvaltningen. Men 
tyvärr är det ofta långt från Helsingfors till Öst-
erbotten. En koordinator behöver naturligtvis 
ha ett starkt mandat för att förhandla och re-
presentera den svenskspråkiga befolkningen. 

Vi behöver arbeta för att kommunerna har till-
räckligt mycket pengar och resurser för att pro-
ducera fungerande välfärdstjänster. Tillräckligt 
med skatter måste samlas in och vi måste se till 
att vi har tillräckligt med kunnig personal och 
starka serviceenheter. 

STEVEN FROSTDAL
Aktiv inom social och hälsovårdsfrågor
SDP, Vasa valkrets

1.

3.

2.

RIKSDAGS-
VALSGALLUP

Jag tror att professionalism och yrkeskunnande 
automatiskt leder till statusförhöjning men det 
är också viktigt att man lyfter fram fördelarna 
med framgångsrik socialvård. Marginalisering 
är idag mycket stora problem och beslutsfattare 
måste visa erkännande för de människor som 
arbetar med att hindra sådana skadliga förete-
elser. 

Kommuner borde lägga upp olika politiska 
program för hur man ska utveckla handikapp-
servicen. Sedan behöver man inom den sociala 
sektorn granska brister och komma med åt-
gärdsförslag. Åtgärdsförslagen behöver hante-
ras över sektorsgränserna inom kommunerna 
och sedan också utvärderas. Detta borde med 
kraft påtalas från regeringen och man borde 
också utveckla sanktionssystem ifall det inte 
fungerar. 

Jag tror på praktisk arbetslivsorientering som 
en mycket bra metod att få in människor i ar-
betslivet. Sedan är det naturligtvis viktigt att 
arbetsgivare får information och utbildning 
samtidigt som det finns stödpersoner som kan 
ge handledning. I sådana fall där det medför 
extra arrangemang för arbetslivsorienteringen 
bör det finnas pengar och stödsystem som gör 
det attraktivt för arbetsgivaren att öppna dör-
rarna för människor med funktionshinder.
 

Blir jag invald i riksdagen kommer jag att ta 
upp detta med min riksdagsgrupp och arbeta 
för att vi ska få den ratificerad i första hand. 
Sedan blir det mera utmanande att få den för-
verkligad men inget är omöjligt med samarbe-
te och god vilja. 

4.

5.

6.
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A)     Det behövs koordinering av social- och 
hälsovårdstjänster för utsatta grupper som har 
svenska som modersmål. Basservicen kan ord-
nas som närtjänster. Den specialiserade vården 
måste även koordineras så att individen får rät-
ta tjänster i rättan tid på sitt eget modersmål. 
Det är även viktigt att det utbildas svensksprå-
kiga socialarbetare, närvårdare och läkare.

B)   Den koordinerande enheten kunde admi-
nistrativt placeras i det södra vårdområdet. En 
nationell koordinator borde ansvara för koor-
dinering av tjänsterna för svenskspråkiga per-
soner med särskilda behov. I uppdraget borde 
utveckling och utvärdering samt övervakning 
av dessa tjänster ingå. Även forskning kunde 
ingå i uppdraget.

Riksdagens främsta uppgift är att stifta lagar. 
Jag vill vara med och stifta sådana lagar som tar 
i betraktande de utsatta grupperna och minori-
teterna i Finland. Det kan handla om bl.a. skat-
telagar, tillgång till hälsovård, utbildning eller 
trafik. Förutom att delta i riksdagens utskotts-
arbete vill jag även gärna jobba i de informella 
grupperna som sammankommer i riksdagen. 
(ex. Vamyt som dryftar frågor inom funktions-
hinderområdet) 
 

Det hälso- och sjukvård gäller att i lagstift-
ningen lyfta fram de sociala frågorna. Men det 
handlar även om attityder.  Jag kommer att tala 
för de sociala frågorna i riksdagen. Att sprida 
kunskap och informera är också viktigt.

1.

3.

2.

NINA af HÄLLSTRÖM
SAMS verksamhetsledare

SFP, Nylands valkrets

4.

5.

6.

Det gäller att ha en sådan lagstiftning som är 
jämlik och ger invånarna lika möjligheter obe-
roende av boningsort. Riksdagen bör genom 
sitt beslutsfattande ge tillräckliga resurser till 
kommunerna.

Man borde förenkla systemen och göra det en-
kelt och snabbt för företagaren att anställa en 
person. Att minska på byråkratin är viktigt. 
Mycket handlar om attityder och fördomar. 
Det finns många personer med funktionsned-
sättningar som är fullt arbetsföra personer. 
Dessutom i detta ekonomiska (och demogra-
fiska) läget är det viktigt att vi får så mycket 
människor som möjligt in på den öppna ar-
betsmarknaden. Fler löntagare och skattebeta-
lare behövs.

Denna konventions innehåll ska genomsyra 
allt beslutsfattande. I mitt arbete i riksdagen 
kommer jag att försöka göra frågorna kring 
mänskliga rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning kända.
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A)      Speciellt personer med funktionshinder 
kan dra nytta av att kopplingen mellan special- 
och bashälsovård stärks. Ur jämlikhetsperspek-
tiv är det viktigt att minska skillnaderna mellan 
den kommunala bashälsovården och arbets-
platshälsovården (ofta privat). Den allmänna 
sjukförsäkringens ska även i fortsättningen 
vara en garant för jämlik tillgång till social- och 
hälsovårdstjänster. I rekryteringar borde krav 
på kunskaper i svenska vara en självklarhet i 
tvåspråkiga kommuner. Vi behöver också en 
ambitiösare modell för en bättre tjänsteman-
nasvenska och minoritetspråknämnder. Vidare 
borde det språkliga perspektivet tas i beaktan-
de i upphandlingslagstiftning.

B)    Det bästa alternativet är att placera koor-
dinatorn direkt under ministeriet eftersom 
närheten är viktigt vid effektiv och snabbt be-
slutsfattande, dessutom säkerställer koordi-
natorn att Svenskfinland har en stark röst och 
nära kontakt till ministeriet. Till koordinatorns 
uppgifter borde höra att koordinera och plane-
ra serviceproduktionen. Till befogenheterna 
borde rätt till deltagande inom sådana lagstift-
ningsprocesser som berör den svenskspråkiga 
befolkningen vara ett minimikrav.

Jag tror att den bästa möjligheten att motverka 
segregation är att trygga ekonomisk och regio-
nal jämlikhet. Statsandelssystemet måste utfor-
mas så det bli bättre på att ersätta kommuner 
för utgifter knutna till specialbehov. Vidare 
borde flitfällor motarbetas genom ”flitighetga-
ranti” och en grundinkomstmodell utvecklas 
så att arbete alltid lönar sig, oavsett arbetsför-
måga eller övriga stödbehov. 

2.

3.

4.
1.

Vi behöver fler högutbildade socialarbetare som kan ver-
ka inom förvaltning och i ledande positioner inom ad-
ministrationen eftersom de besitter den kunskap och de 
värderingar som behövs för att förstå det sociala arbetet. 
I SOTE-reformen har specialsjukvården kanske överbe-
tonats på bekostnad av social- och bashälsovård, här bor-
de det diskuteras hur önskvärt en sådan koppling är och 
huruvida samordning kan ersättas genom till exempel 
gemensam informationsbehandling.

För det första borde det finnas verktyg i statsandelssys-
temet för att ersätta kommuner med utgifter anknutna 
till handikappservice. På det hela taget handlar det om 
att förstå regionala särintressen och ta lokalsamhället i 
beaktande vid organisering av vårdhelheter, 3-sektorn, 
företag, samt det kommunala.

Olika former av arbete med stöd måste utvecklas. Dessut-
om måste arbetsgivare informeras om vilka ersättningar 
och stödtjänster de har rätt till ifall de anställer en per-
son med funktionshinder. Kraven på tillgänglighet inom 
utbildningen är viktig, dessutom borde vi inse att stu-
derande med specialbehov behöver särlösningar och att 
specialbehoven borde tas i beaktande vid planeringen av 
studierna. I övrigt borde man eliminera flitfällor knutna 
till exempelvis sjukpensionen.

– Vi behöver en handikappombudsman i stil med mi-
noritetsombudsmannen med befogenheter att övervaka 
att lagstiftning faktiskt följs bland myndigheterna och i 
kommunerna. 
– En större berättelse, vi behöver ett funktionshinderper-
spektiv i politiken och en allmän förståelse för vad det 
innebär att vara funktionshindrad. Insikten om att våra 
frågor och synvinklar tillför ett mervärde för hela sam-
hället och inte är ett specialintresse eller 2:a gradens fråga.
– En av orsakerna till att ratificeringen tagit lång tid är att 
de lagstiftningsprocesser där mycket av det lagstiftnings-
arbete som krävts för ratificering inte prioriterats och 
gets den status de förtjänat vilket lett till att personer som 
berett lagarna bytts ut snabbt och lagstiftningsarbetet 
saknat kontinuitet. Jag skulle arbeta för att lagar bereds 
av engagerade personer med samma allvar som vilken 
annan lagstiftningsprocess som helst. 

5.

6.

KARL-MIKAEL GRIMM
Styrelsemedlem i Finlands 
Svenska Handikappförbund, 
Centern, Helsingfors valkrets

RIKSDAGS-
VALSGALLUP

RIKSDAGS-
VALSGALLUP
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Statusen för de som arbetar med sociala frågor borde hö-
jas. Det krävs en högklassig utbildning och därför finns det 
förutsättningar för en hög status och även högre lön. Soci-
alarbetare i Finland är mycket mer belastade än socialarbe-
tare i de övriga nordiska länderna vilket är oroväckande. I 
många kommuner har socialarbetarna väldigt hög arbets-
belastning och många klinter. Det borde finnas en större 
möjlighet att utvecklas i arbetet och specialisera sig. För att 
höja statusen måste man i högre grad prata om och lyfta 
fram socialt arbete och ge samhället en tydlig signal att det 
är viktigt. Mer resurser behövs till forskning och utveck-
ling, och so borde man se över förutsättningarna för led-
arskap. Lönenivåer och högre status går ofta hand i hand. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

SARA KEMETTER
Lärare, jobbar för att 

bibehålla välfärden för alla
Ålands socialdemokrater

Målet med handikappservicen är att göra det 
möjligt för handikappade kommuninvånare att 
leva ett bra och meningsfullt liv i jämlikhet med 
andra kommuninvånare. I handikappservicen 
ingår handikappades och utvecklingsstördas 
handlednings- och rådgivningstjänster, socialt 
arbete i anslutning till förändringar i livssitua-
tionen, serviceboende, personlig assistans, dag- 
och arbetsverksamhet, tillfällig vård, färdtjänst, 
ändringsarbeten i bostaden samt andra behövli-
ga tjänster och stödåtgärder. 

Bestämmelserna i artikel 33 om konventionens 
genomförande och om att främja, skydda res-
pektive övervaka genomförandet är diskuterat. 
Artikelns konstruktion är ny när det gäller en 
central konvention om mänskliga rättigheter, 
och tidigare erfarenheter av tillämpningen av 
den nationella övervakningen saknas. Alla 
statliga myndigheter under regeringen ska 
beakta de handikappolitiska målen och ver-
ka för delaktighet och jämlikhet för personer 
med funktionsnedsättning, och sektorsmyn-
digheterna samordnas i arbetet för att stödja 
och vara pådrivande inom sina respektive sek-
torer. Jag ska arbeta för att diskriminering som 
har samband med bl.a. funktionshinder inte 
förekommer på några områden av samhällsliv-
et. Detta täcker in alla de områden som den 
nya FN-konventionen omfattar. Vi behöver 
arbeta för lika rättigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller an-
nan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder.

A)   Den ojämlikhet i tillgången till svensk social-, hälso- 
och sjukvård åtgärdas lite genom lagförslaget. Detta är 
bekymmersamt. Det finns en risk att det i fortsättning-
en kommer att bildas eller bevaras strukturer som är 
grundlagsstridiga och som strider mot Finlands interna-
tionella åtaganden. Viktigt för mig är att bevara dagens 
svenskspråkiga specialomsorgsdistrikt, samkommunen 
Kårkulla, i dess nuvarande form, eftersom Kårkulla er-
bjuder service i huvudsak enbart för personer med ut-
vecklingsstörning. Det finns ett stort behov för en starka-
re och bredare struktur för svenskspråkiga personer med 
funktionsnedsättning och specialbehov. Framför allt bör 
klientens behov av täta kontakter beaktas.
B)       Koordinatorn borde enligt mig placeras i Vasa. En 
nationell koordinator för svenskspråkiga personer med 
specialbehov ska ansvara för de uppgifter som förslaget 
ger till SOTE-områdena. Den nationella koordinatorn 
ska stöda de temaområden som bildas. Dessa områden 
är tänkta för en högspecialiserad service som inte kom-
munerna eller SOTE-områdena kan producera. Inom 
funktionshinderservicen kan största delen av servicen 
produceras på lokal eller regional nivå. En liten del av 
produktionen av tjänsterna är sådana som behöver cen-
traliseras. Ett exempel är tjänster för personer med säll-
synta funktionsnedsättningar. 

Viktigaste är att se individen och genom förebyggande och 
tidiga insatser hjälpa på rätt sätt.

Närmare 80 procent av sysselsatta personer med 
funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmå-
ga har behov av anpassade arbetsförhållanden 
eller stöd för att kunna utföra sitt arbete. Det 
är en ökning sedan 2008. Drygt fyra av tio per-
soner som har behov av anpassade arbetsförhål-
landen behöver anpassat arbetstempo eller an-
passade arbetsuppgifter. Många behöver också 
anpassad arbetstid. Bland de personer med 
funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmå-
ga som inte är sysselsatta uppger drygt hälften 
att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick 
en eller flera typer av stöd/anpassningar. Genom 
stöd och anpassningar. På Åland är klubbhuset 
Pelaren, som aktiverar psykiskt funktionsned-
satta, ett gott exempel.
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HILKKA OLKINUORA
Prost, journalist, värnar 
om den lilla mänskan 
SFP, Helsingfors valkrets

A) Alltför ofta får den sin vilja igenom som skri-
ker högst. Jag har varit med i situationer där oli-
ka sjukdomsrelaterade organisationer har börjat 
slåss sinsemellan om de svindlande resurserna. 
Även råttor börjar äta varandra i laboratoriet då 
de blir tillräckligt hungriga. Det satsar beslutsfat-
tarna cyniskt på att vi gör. Därför ska olika grup-
per i samma sits samarbeta för att få den röst, 
den pondus och den synlighet som behövs, och 
för att dela idéer och framtidstro sinsemellan. Ett 
litet och ofarligt exempel: barn och gamla har li-
kadana krav på sin levnadsmiljö, och funktions-
nedsatta kan utan tvekan komma med i gänget 
och kräva trygghet, estetik, bra belysning, sakta 
tempo, tillgänglighet. Gnäll tar oss ingen vart. 
Självrespekt gör det. Ensam går man snabbt. Men 
om man vill gå långt, då går man med andra.
B)    Vasa-Helsingfors? Helsingfors-Åbo? Kors-
holm-Kimito? Diskussioner kring placering av 
olika utbildningar och maktapparat har nått 
landskampens mått. Som invandrare i Svenskfin-
land måste jag erkänna min inkompetens i frå-
gan. Men jag lovar att ta emot olika delegationer, 
bjuda på kaffe på riksdagscaféet och ha en väl 
argumenterad uppfattning efter första året som 
parlamentariker. Snabbare, om tillfället så kräver!

1.

3.
I den här hårda världen är misslyckandet det största tabu, 
att inte vara perfekt och framgångsrik är det största miss-
lyckandet. Livet går inte att härska; det härskar över oss. Ja-
get står oss närmast. De sociala frågorna känns mer avlägs-
na, och är lätta att förklara bort som självvållade, sällsynta 
eller bara främmande. Det finns fina projekt där alla vård-
branscher samarbetar, även under samma tak. Dessa måste 
vi lyfta fram. Det finns mycket livskraft, glädje att uppleva 
och visa upp! Vårdyrken är kvinnoyrken och lider därmed 
av låg status och lönenivå. Låg status plus hög empati upp-
höjs och kallas för kallelse. Kvinnor tycks ta hand om andra 
helt naturligt; vårdandet betraktas alltså inte som en kun-
skapskrävande profession som t.ex. läkare eller ingenjör. Jag 
förespråkar gedigen utbildning, men också tillvaratagande 
av det praktiska kunnandet, den s.k. tysta kunskapen som 
utvecklats i arbetet. Arbetshälsa måste beaktas såsom ut-
mattningsdepression och empatitrötthet.

Terminalvård. Närståendevård. Handikappservice. Kris-
hjälp. Alla är vedervärdigt ojämlikt skötta i kommunerna. 
Alla brister kamoufleras som brist på pengar eller resurser; 
den egentliga bristen gäller vilja, respekt och bra arbets-
sätt. I många fall har man föreslagit att fpa tar över just i 
jämlikhetssyfte. Se även svar 1A.

4.

5.

6.
Vi borde skämmas för vår tröghet inför ett antal 
självklara internationella avtal och praxis. Här 
har vi ett praktexempel. Riksdagen har en verk-
tygslåda med lagstiftandets metoder som ska an-
vändas effektivt, utan hänsyn till partipolitiska 
gränser och röstfiskande. Bygg allianser kring 
viktiga teman som dessa. Samvete, samarbete 
och sisu har jag upplevt som effektiva verktyg i 
det demokratiska beslutsfattandet. Det är inte 

I dessa njugga tider hjälper det inte bara att vädja till ar-
betsgivarnas medmänsklighet och välvilja; de ska också 
övertygas om att en långsammare eller annorlunda med-
arbetare berikar hela arbetslaget och höjer arbetsplatsens 
image. Även facket har här mycket att göra; ju mer ar-
betstakten ökar och kraven höjs, desto mindre har man 
tid eller lust att samarbeta med någon som inte ger järnet 
på samma sätt som andra. Det behövs attitydförändring 
både på arbetssökandes och arbetsgivarens sida. Hallå, 
ledarskap! Och då hen fått ett jobb, är hen inte en maskot 
eller någon man visar upp för besökare. Hen är sin egen. 
Hen är en medarbetare.

2.
Se människan! är mitt motto. Det innebär egent-
ligen allt. Beslutsfattandet ska vara långsiktig och 
omfattande. Människan är utgångspunkten, både 
aktören och förmånstagaren.  Alltför mycket gör 
vi som bembölingarna med sitt täcke: låtsas få ett 
längre täcke med att ta bort resurserna här och 
sedan ändå betala där. Bra prenatalvård, klok di-
agnostik, bra rehabilitering, vettig stadsplanering 
och arkitektur, resursstarka skolor med inspi-
rerande lärare. Det finns massvis med åtgärder 
som genuint förebygger utslagning och utsatthet. 
Ingenting mäter dock upp mot respekt för männ-
iskans absoluta värde, oavsett hens mätbara eko-
nomiska kapacitet som arbetare eller konsument. 
Jag vill tro att dessa värderingar bor kvar i oss och 
går att återupplivas.

viktigt vem som får äran. Förverkligande brukar bli mycket prat 
(läs: arbetsgrupper) och litet verkstad. Jag tror på verksamhet 
och synliggörande. De som konventionen omfattar ska själva, få 
och måste, göra den till sin. Förmyndarattityderna ska bort. Vi 
ska vara lyhörda för autentiska åsikter om prioriteringar, resurs-
fördelning och inte minst innehållet av åtgärder som följer ra-
tificeringen. Välkomna till förhandlingsrummen och maktens 
korridorer, i samma veva får vi se hur tillgängliga de är!

RIKSDAGS-
VALSGALLUP

RIKSDAGS-
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KYÖSTI KURVINEN
Medlem i Handikapprådet 

SDP, Egentliga Finlands valkrets

1.

2.

4.

5.

A)   Vi måste se till att det finns tillräckligt med 
pengar och resurser för de utsatta grupperna 
och funktionshindrade.  När individen är som 
svagast måste samhället vara som starkast. Vi 
måste stoppa nedskärningarna i välfärden och 
se till att pengarna som borde finansiera välfär-
den inte går till skatteparadisen.

B)   Om det finns bara en koordinator för den 
svenskspråkiga befolkningen, så ska den vara 
stationerar i Åboland. Helst borde vi ha en 
i Österbotten, en i Åboland och en i södra Fin-
land. Koordinatorns uppgift/ansvar är att trygga 
resurserna för en bra service för alla funktions-
hindrade.  Koordinatorn ska också ha tillräckli-
ga befogenheter för att kunna sköta sin uppgift.

Som riksdagsman kommer jag att jobba för ett 
rättvist samhälle där alla har rätt till arbete och 
ett människovärdigt liv. Rättvisa handlar om 
prioriteringar och en rättvis fördelning av resur-
serna/pengarna i samhället.

 Det sociala arbetet är lika viktigt som hälso- 
och sjukvården och måste därför få ett högre 
status än det har i nuläget. Ett sätt att höja sta-
tusen är att höja lönerna och det andra är att 
minska på arbetsbördan.   Bra och välfunge-
rande socialservice sparar pengar och lidande. 
Samhällets höga tempo, de stigande kraven 
och den sociala utslagningen har skapat en ny 
samhällsklass som mår illa och där många går 
på psykmediciner. Vi måste komma åt proble-
men som orsakar utslagning och illamående 
i samhället. Vi måste få andra värderingar än 
maximal vinst och kvartalsekonomi. Det har 
räknats att bara inom EU försvinner 1000-mil-
jarder euro till skatteparadisen per år och den 
summan motsvarar de årliga kostnaderna för 
hela EU:s social- och hälsovård. 

3.

Resurserna till handikappservicen får inte vara 
beroende av kommunernas ekonomi och därför 
är det staten som ska finansiera handikappser-
vicen till 100%. 

Staten och kommunerna ska samarbeta med 
företagarna för att hitta lämpliga arbetsplatser 
åt funktionsnedsatta personer. Alla ska ha rätt 
till att få arbeta och att få känna sig nyttiga, 
samt kunna få känna glädje över sin egen insats 
för det gemensamma goda.

6.
När jag blir invald till riksdagen, så kommer 
jag föreslå att Finland  ratificerar FN-konven-
tionen för mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning och att behövliga 
resurser anslås. Finns det vilja, så finns det lös-
ningar!

RIKSDAGS-
VALSGALLUP
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2.

1.

WIVAN NYGÅRD-FAGERUDD
FDUVs ordförande
SFP, Vasa Valkrets

A)   Reformens mål är större jämlikhet. Refor-
men haltar bl.a. ur ett demokratiperspektiv, så 
återstår att se om den genomförs. En nationell 
koordinator för svenskspråkiga funktionshin-
drade behövs, likaså ett riksomfattande Kår-
kulla. Svensk handikappservice måste ges för-
utsättningar att utvecklas på samma sätt som 
den finska, och allt i Sote-reformen vägas med 
språklagen i hand.

B)    Koordinatorn ska ansvara för koordine-
ringen och bevakningen av vården för personer 
med funktionshinder, alltså långt fungera som 
ett SOTE-distrikt. På koordinatorns bord ska 
också pusslet med offentlig vård, tredje sektorn 
och privat vård finnas. Vad placeringen beträf-
far har jag noterat att handikapporganisation-
ernas bedömning är den bör vara i söder.

Mitt engagemang har sin grund i övertygelsen 
om alla människors lika värde, och min driv-
kraft är att jobba för ett gott samhälle; för alla. 
Jag vill arbeta för att all slags diskriminering 
ska stävjas, och där ser jag i dag ett behov av att 
särskilt påminna om och motverka den diskri-
minering som på olika områden drabbar per-
soner med funktionsnedsättning.

Socialvården behöver mycket riktigt en status-
höjning, för alla parters skull. I Vasa har vi goda 
erfarenheter av att olika sektorer samverkar. Det 
blir inte dyrare, tvärtom, och det upplevs också 
motiverande av personalen. Jag hoppas också 
att den nya socialvårdslagen lyfter socialvården 
högre upp på agendan i våra kommuner. 

3.

4.

5.

Jag ser de förslag som kommit från svenskt håll 
i arbetet med Sote-reformen som viktiga att fo-
kusera på under den kommande perioden. Av 
allt att döma behövs det ekonomiska åtgärder 
från statens sida för att få bukt med de regiona-
la ojämlikheterna. Men det handlar också om 
kunskap i kommunerna, och för sådant kan 
t.ex. reserveras medel för riktade satsningar på 
fortbildning.

I dag diskrimineras personer med funktions-
nedsättning på arbetsmarknaden. Jag anser att 
positiv särbehandling är absolut nödvändig.

6.
Min ambition är att få med det här målet i 
följande regeringsprogram. Genom det skulle 
regeringen också förbinda sig att både se över 
helheten och identifiera bristerna, samt anslå 
de medel som behövs. 
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Trots en stark för-
ankring i samhället 
har de traditionella 
penningspelen fått  
hård konkurrens via 
spelandet på web-
ben. Hur framtiden 

ser ut är öppet.

F öreningen Lyhtys verkstad Radio Valo, som 
erbjuder vuxna personer med utvecklings-
störning möjlighet att med stöd av pro-
fessionella arbeta inom mediabranschen, 

inbjöd till svenskspråkig informationskväll i slutet av 
januari. Radio Valos mål är att forma och skapa nytt 
innehåll inom informationsteknik och media som 
dagverksamhet och fritid och att skapa kontakt med 
musik och kultur. På redaktionen lär man sig att göra 
intervjuer, leda program, behärska kamerateknik och 
editera. Man strävar till en mycket social och inspire-
rande arbetsmiljö där samarbete med olika människor 
är en naturlig del av dagen. Det är en spännande dag-
verksamhet där man får pröva på mångsidiga och 
roliga uppgifter. Man lär sig att fungera självständigt 
och i grupp. Årets verksamhetsmål är att varje repor-
ter ska hitta sin egen arena och ha ett eget program. 
Det räcker med att ha ett stort intresse för att komma 
med i verksamheten som ger en unik möjlighet. De 
som blir antagna ska ha betalningsförbindelse från sin 
kommun.

Samarbete
I informationen berättade Jonas Bergholm, som är 
en av Steg för Stegs erfarenhetsberättare, hur han varit 
med om att göra radioprogram. Han titulerar sig gär-
na ”levande bok”. Material som görs tillsammans med 
brukarorganisationen Steg för Steg kan ses på kanalen 
www.radiovalo.fi/stegforsteg. Dessutom har Radio Valo 
samarbete med andra organisationer; bland annat Me 
Itse, Down Syndrom Association Malta, Empo TV i 
Norge och TV Glad i Danmark. Internationellt sam-
arbete är aktuellt. Till exempel i programmet ”Sata-
kieli” jämför personer med utvecklingsstörning från 
Finland och Taiwan sina livserfarenheter. Program-
met görs genom videosamtal på finska, engelska och 
kinesiska. 

Radio Valo har sin egen publiceringskanal ra-
diovalo.fi där man kan lyssna och se på programmen. 
Radio Valo har också gjort program för Radio Hel-
sinki och Basso Radio. Jari Nordström, som är en 
av journalisterna, fick sitt program ”Metrosarja” no-
minerat till årets bästa radioprogram på Radiogalan 
2014. Och Pertti Kurikan Nimipäivät tävlar i årets 
UMK för att bli Finlands representant i Eurovisionen.

Nu planerar Radio Valo att starta en svenskspråkig 
grupp som vill producera annorlunda program med 
intressanta inlägg på svenska. Sara Grönvall, som 
deltog i informationskvällen, blev intresserad och 
tänker gå på en prova-på-dag. Hon vill börja arbeta 
deltid i Radio Valo. 

Utbildningsenheten LAMPPU
I Lyhtys verksamhet ingår också civiltjänstgörare. En 
av dem är Anton Nordlin som under ett halvt år har 
jobbat i Lamppu-skolan, som erbjuder fördjupning 
av kunskaperna man fått i grundskolan. För närva-
rande har skolan nio elever i åldern 16 till 21. Må-
let är att skapa en omgivning där ungdomarna får en 
chans att lära sig fungera självständigt i samhället och 
sedan kunna fortsätta med studier eller i arbetslivet. 
Man tar fasta på elevens intressen och sätter målen ge-
nom individuella undervisningsmetoder och mycket 
repetition. Deltagarna idrottar regelbundet och går på 
kulturevenemang samt lär sig att röra sig med kollek-
tivtrafiken för att bättre kunna fungera i samhället. 

– Det är bra att eleverna integreras i vardagen och 
rör sig ute i samhället, hörs i radio med mera. Jag 
valde själv den här platsen och tycker att jag fått ut 
mycket av samvaron och gemenskapen med den här 
gruppen, konstaterar Anton. 

Nästa ”Öppet Hus” ordnas den 18 mars klockan 18-20 i 
Lyhtyhuset, Axvägen 4a Helsingfors. Intresserade kan på 
svenska ta kontakt per telefon 041 5336 292. 

RADIO VALO
vill bli tvåspråkig

I Kånala finns Helsingfors Korttidshem och verkstaden LYHTY. 
Den allmännyttiga ideella föreningen för personer med funk-

tionsnedsättning grundades 1993. Tack vare trion Sami Helle, 
Kari Aalto och Pertti Kurikka, kända från bandet Pertti Kurikan 

Nimipäivät och dokumentärfilmen Kovasikajuttu, 
kom mediverkstaden Radio Valo i gång 2010.

TEXT CHRISTINA LÅNG 
BILD CHRISTINA LÅNG & MAX MALMBERG

REPORTAGE
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CAFÉVERKSTADEN 
anpassad för personer med olika 
grad av stödbehov och utbildning. 
Medlemmarna deltar i anpassad 
utbildning för att erhålla hygien-
pass. Ett riktigt café kommer att 
öppna på synlig plats i Berghäll. 
Målet är ändå att föra fram kun-
nandet och styrkorna som de här 
personerna har och att främja 
sysselsättningen. 

UTEVERKSTADEN LATO 
erbjuder dagverksamhet i lärorik 
omgivning där man får jobba 

med konkreta utesysslor. Arbetet 
utförs i tre grupper på bland annat 
gårdar, trädgårdar och skogar och 
varierar enligt årstiderna. Förutom 
studier och kurser görs besök hos 
företag och kollektiv som verkar 
inombranschen. Ekologiska livsva-
nor förespråkas.

KULTURVERKSTADEN 
VALO grundad 2004, är unik i 
Finland. Den erbjuder

– Musik- och teateruppträdan-
den, klubb- och kulturevenemang, 
DJ och karaoke.

– Uthyrning av studioutrym-
men och teknik.

TEXTILVERKSTADEN 
LUOVILLA där man får 
utveckla sig själv genom hant-
verk, formgivning och bildkonst. 
Den personliga läroplanen, 
studieresorna, projekten och 
dokumenteringen stöder lärandet 
i verkstaden. Produkterna kan 
köpas på adressen Borgågatan 14 a.

ANTON NORDLIN 
är aktiv civiltjänstgörare.

JONAS BERGHOLM,
 som är en av Steg för Stegs 
erfarenhetsberättare, har gjort 
radioprogram på Radio Valo.

SARA GRÖNVALL 
är pigg på att börja 
göra radioprogram.

FAKTA

FO
TO
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ax
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al

m
be

rg

LYHTY ry erbjuder boende, dagverksamhet och skola för vuxna finskspråkiga med utvecklingsstör-
ning samt ordnar kulturevenemang och fritidsaktiviteter. Dess etiska mål är att främja välmående för 
personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivningen. Föreningen har boendeenhet 
(hel- eller deltid) med lägenheter och service dygnet runt. I två enheter erbjuds självständigt övnings-
boende. Lägenheterna är anpassade för fysiskt handikappade. I Lyhtyhuset i Kånala finns också, för-
utom Radio Valo och Utbildningsenheten Lamppu:
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Mera påverkans-
arbete på FDUV
Från den 1 mars börjar Annet-
te Tallberg arbeta som sakkun-
nig i intressepolitiska frågor. 
Tallberg har de tre senaste åren 
jobbat som projektledare för 
boendeprojektet Skräddarsydd 
boendeservice. Tidigare har hon 
även jobbat som socialarbetare 
i Helsingfors. I sitt nya arbete 
kommer hon att informera om 
pågående förändringar, bevaka 
DUV-medlemmarnas intressen, 
skriva utlåtanden och medverka 
i nationella arbetsgrupper. Bo-
endeprojektets nya projektleda-
re är tidigare projektkoordina-
torn Elina Sagne-Ollikainen. 
Verksamhetschef Monica Avel-
lan tar i sin tur över koordina-
torsjobbet. 

NOTERAT
från Finland 

!
Välkommen 
glada släkting!
IMPRO med DuvTeatern. Vi 
utlovar sång, dans, dikter, lagom 
långa tal, undangömda fotoal-
bum och smaskiga familjehem-
ligheter. Allt improviserat för-
stås! Improvisation betyder att 
allt hittas på i stunden, varken 
publiken eller skådespelarna 
vet vad som kommer att hända. 
Välkommen glada släkting! ut-
forskar och utmanar improvisa-
tionsteaterns konventioner och 
fantasins egensinnighet. DuvTe-
atern ger fyra föreställningar på 
Svenska Teaterns Nicken-scen i 
maj i samarbete med Improvisa-
tionsteatern Stjärnfall, Labbet r.f. 
och Nicken NU. I samband med 
föreställningarna ordnas impro-
visationsverkstäder som leds 
av DuvTeaterns skådespelare. 
På scenen: Ragnar Bengtström, 
Marina Haglund, Mikaela Has-
án, Yvonne Heins, Karolina Ka-
ranen, Salla Markkanen, Irina 
von Martens, Tanya Palmgren, 
Pia Renes, Lotte Schauman, Jo-
hanna af Schultén, Elias Simons, 
Christoffer Strandberg och Jon-
ne Tallberg. Konceptet har ska-
pats under ledning av Johanna 
af Schultén i samarbete med Mi-
kaela Hasán. Nicken är tillgäng-
ligt med en tillgänglig toalett. 
Teaterns tillgängliga ingång är 
den högra ingången (mot Skill-
nadsgatan). I lokalen finns en 
hörselslinga. Premiär 6.5. Öv-
riga föreställningar 7, 8 och 9.5 
(tolkas till finlandssvenskt teck-
enspråk). Ett publiksamtal ord-
nas efter föreställningen den 9.5. 
Biljetter från Svenska Teatern 
och lippu.fi. Pris 20/15 euro. 
www.duvteatern.fi 
www.svenskateatern.fi. 

Mångprofessionellt 
utvecklingsarbete 
med unga i risk för 
marginalisering
Kom med på en specialkurs (5 sp) 
i slutet av vårterminen vid Svens-
ka social- och kommunalhögsko-
lan i Helsingfors. Jobbar du som 
uppsökare, skolkurator, ungdoms-
ledare, socialhandledare, planerare, 
chef, handledare, lärare, instruktör, 
coach, socialarbetare, utveckla-
re,…? Studerar du socialt arbete, 
journalistik, sociologi, socialpsyko-
logi, socialpolitik, statskunskap,…? 
Kunskap från flera discipliner och 
mångsidig praktisk erfarenhet be-
hövs för att alla ungdomar ska hit-
ta en plats i samhället. Kursens är 
uppbyggd utgående från hur sam-
hället och dess funktioner ses inom 
studieämnet socialt arbete. Målet i 
det praktiska sociala arbetet är of-
tast att få till stånd en förändring. 
Arbetet kan beröra individer, fa-
miljer, servicestrukturer samt att 
påverka beslut som gäller dessa. Att 
förebygga marginalisering av unga 
lyckas inte enbart med resurser och 
kunskap inom socialt arbete. Det 
behövs samarbete på många plan. 
På en gemensam kurs strävar vi 
till att studeranden och praktiker 
med olika bakgrund ska utveckla 
tillsammans och fungera som boll-
plank för varandra. På kursen övas 
mångprofessionellt arbete i prak-
tiken. Kursen ordnas i samarbete 
mellan projektet DelSam (Delaktig 
i samhälle) och Svenska social- och 
kommunalhögskolan. Mera info 
www.fskc.fi, 
www.sockom.helsinki.fi 
samt doktorand i socialt arbete,
Raija Koskinen raija.koskinen@
helsinki.fi. 

Svenska röster 
till Radio Valo!
Radio Valo söker svenskspråki-
ga personer med utvecklings-
störning som vill jobba i medi-
averkstaden. Hos Radio Valo 
får man som daglig verksamhet 
vara med och producera pro-
gram tillsammans med professi-
onella medarbetare. Genom att 
jobba på Radio Valo lär man sig 
mycket om media, musik och 
kultur. 

– Om du vill få din röst hörd, 
kom med! hälsar Radio Valos 
redaktion.

Programmen sänds via den 
egna webbplatsen och i andra 
finländska radiokanaler. www.
radiovalo.fi. Under våren ar-
rangeras en infoträff och en pro-
va på-verkstad för alla intresse-
rade. Läs även artikel på sidan 
22 och www.stegforsteg.fi. Vill 
du veta mera? Kontakta Max 
Malmberg på Radio Valo per 
telefon 041 533 62 92 eller per 
e-post info@radiovalo.fi. 

Arbetsrelaterad 
utmattning ger 
ökad känslighet 
för negativa tonfall
Personer med arbetsrelaterad ut-
mattning upplever ofta problem 
med minnet och inlärnings- och 
koncentrationsförmågan.Ett 
hjärnforskningsprojekt vid Arbets-
hälsoinstitutet visar att de reagerar 
snabbare än andra på negativa ton-
fall och långsammare på positiva 
tonfall. Resultatet av denna studie 
har publicerats i den vetenskapliga 
journalen International Journal of 
Psychophysiology. 

– Studiens resultat ger ökad kun-
skap om arbetsrelaterad utmattning 
och de problem med informations-
hanteringen personer med arbetsut-
mattning ofta upplever. Undersök-
ningssituationen påminner om de 
betingelser som är kännetecknande 
för t.ex. arbete i kontorslandskap, 
säger psykolog Laura Sokka vid Ar-
betshälsoinstitutet.
Hos personer med utmattning rea-
gerar hjärnan snabbt på bakgrund-
sprat med negativt tonfall, t.ex. en 
ilsken röst, samtidigt som uppmärk-
samheten borde vara helt inriktad på 
arbetsuppgiften. I studien medver-
kade 41 yrkesaktiva personer med 
arbetsrelaterad utmattning av olika 
svårighetsgrad samt 26 kontrollper-
soner.

– Vi studerade personernas för-
måga att uppfatta röster och hur lätt 
de lät sig avledas av oväntade och 
känslomässigt laddade ljudstimuli, 
berättar Sokka.

Personer med arbetsutmattning 
hade inga svårigheter att urskilja 
mänskligt tal. Skillnaden låg i hur 
de reagerade på emotionellt laddade 
stimuli som röstläge eller tonfall.

– Denna studie, liksom de nya 
studier som är under utförande, är 
till nytta bl.a. för företagshälsovården 
vid planeringen av vårdprocessen 
för personer med arbetsutmattning, 
konstaterar forskarprofessor Minna 
Huotilainen, som handleder forsk-
ningen vid Arbetshälsoinstitutet. 

Förutsättningarna 
för frivilligarbete 
förbättras
Arbetsgrupp utreder förenkling 
av regleringen i anslutning till 
och koordineringen av 
frivilligarbete. 

– I Finland utför nästan 40 % 
av befolkningen frivilligarbete. 
De har en väldigt stor betydelse 
för samhället. Det är inte alltid 
helt problemfritt att ordna frivil-
ligarbete. Nu söker vi tydliga och 
enkla handlingsmodeller för för-
valtningen och de som utför frivil-
ligarbete, konstaterar trafik- och 
kommunminister Paula Risikko.

Man har stött på problem bl.a. 

med bestämmelserna om be-
skattningen, arbetslöshetsskyddet 
och medelsanskaffningen, och 
tolkningen av dem. Hindren för 
frivilligarbetet har utretts ett an-
tal gånger både i Finland och i 
EU. Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén rekommen-
derar att lagstiftningen i med-
lemsländerna skulle möjliggöra 
frivilligarbete och uppmuntra 
till det, skydda frivilligarbetarna 
samt avveckla juridiska hinder 
som försvårar den frivilliga verk-
samheten. Finansministeriets ar-
betsgrupp ska utvärdera genom-
förbarheten och effektiviteten hos 
identifierade utvecklingsbehov 
och utarbeta en rekommendation 
om eventuella förändringar och 
fortsatt beredning. 

Arbetslösa 
får mäta sin 
arbetsförmåga 
Arbetshälsoinstitutets samord-
ningsprojekt SOLMU utvecklar 
en internetbaserad metod för 
bedömning av arbets- och funk-
tionsförmågan hos personer 
utanför arbetslivet.

Med hjälp av Arbetsförmågemäta-
ren kommer man också att kunna 
utvärdera resultatet av sysselsätt-
ningsfrämjande projekt för perso-
ner utanför arbetslivet. Personer 
utanför arbetslivet blir sällan hör-
da när man diskuterar frågan om 
delaktighet i arbetslivet. 

– Risken för fattigdom och ut-
slagning från arbetsmarknaden 
tenderar att anhopas inom samma 
befolkningsgrupper. Det viktigas-
te sättet att minska fattigdomen 
är att öka arbetslivsdelaktigheten 

och sysselsättningen. Med hjälp av 
Arbetsförmågemätaren kommer 
t.ex. arbets- och näringsbyråerna 
att kunna utvärdera resultatet av 
olika sysselsättningsåtgärder, be-
rättar ledaren för projektet, speci-
alforskare Minna Savinainen vid 
Arbetshälsoinstitutet.

– Den ger både information 
och stödjande feedback och är 
alltså mycket mer än ett vanligt 
mätinstrument, säger specialex-
pert Anne Salmi vid Arbetshäl-
soinstitutet. 

– För att åstadkomma en för-
ändring måste man börja med 
att synliggöra sin situation och 
sina resurser. De som medverkar 
får stöd för sin uthållighet och lär 
sig nya sätt att främja sin arbets-
förmåga. God arbets- och funk-
tionsförmåga ger också bättre 
sysselsättningsmöjligheter, under-
stryker forskare Miia Wikström 
vid Arbetshälsoinstitutet. 

Citat vi gillar

“Getting older doesn’t bother me. 
But it reminds me that we have to look 

at the clock sometimes. It’s ticking, 
there are no ifs or buts about it.

KEVIN COSTNER. Skådespelare

Citat vi gillar

“Vänta inte på att människor 
ska vara vänliga. Visa dem hur.

OKÄND



P sykosociala ungdomsför-
eningen Acceptans rf ska 
arbeta för att kunna erbju-
da ett vardagligt stöd för 

unga som lider av psykisk ohälsa, 
samt för unga anhöriga till personer 
med psykisk ohälsa som upplever att 
de behöver stöd. Föreningen vill ar-
beta för att minska marginalisering-
en bland unga i Svenskfinland som 
lider av psykisk ohälsa eller känner 
sig ensamma. Föreningen vill också 
skapa förutsättningar för återhämt-
ning. Föreningens verksamhet kom-
mer att vara riksomfattande och rik-
tar sig till personer i åldern 15-32 år.

Den 8.1.2015 blev det officiella 
datumet då Acceptans grundades. 
Den nya unga föreningen kommer 
bland annat att idka samarbete med 
Psykosociala föreningen Sympati rf. 
som verkar i Helsingfors. Acceptans 
kommer bland annat att få träffas 
i Sympatis lokaliteter och därför 
skedde det officiella grundandet av 
föreningen på Eriksgatan i Helsing-

fors där också Psykosociala förbun-
det regionkansli finns.

Ungdomarna som ligger bakom 
allt bakgrundsjobb och planerings-
arbete är Benjamin Sidorov, Ylva 
Hellgren, Tom Viitanen, Josefine 
Nordberg samt Miivi Selin-Patel. 

Ungdomarna har alla lite olika 
bakgrund, kunnande och intressen. 
Benjamin Sidorov (24 år) och Jose-
fine Nordberg (23 år) studerar so-
cialt arbete vid Svenska Social- och 
Kommunalhögskolan i Helsingfors. 
Ylva Hellgren (24 år) är på slutra-
kan av sina socialpsykologistudier 
vid Helsinfors Universitet. Tom Vii-
tanen (23 år) studerar i sin tur eko-
nomi vid Svenska handelshögskolan 
i Vasa och Miivi Selin-Patel (28 år) 
jobbar som verksamhetsledare för 
Psykosociala föreningen Sympati r.f. 

Varför behövs föreningen?

Ylva Hellgren: ”Efter att ha jobbat 
med unga i huvudstadsregionen 

så har jag märkt 
att det fortfaran-
de finns en tröskel 
för många att våga 
berätta att de lider 
av psykisk ohälsa. 
Generellt finns det 
ännu ett stigma i 
Finland kring psy-
kisk ohälsa, även 
om vi vet att många 
mår dåligt. Jag har 

också noterat att det finns ganska få 
ställen dit unga kan vända sig ifall de 
inte söker efter att tala med en pro-
fessionell eller en vuxen. När jag blev 
tillfrågad att vara med och starta Ac-
ceptans så kunde jag inte tacka nej, 
eftersom jag upplever att jag vill och 
kan ge något för denna målgrupp. 
Jag tycker om att bemöta människor 
i olika livsskeden”.
Benjamin Sidorov: ”Jag tror vi 
behöver en förening där man kan 
stödja och hjälpa utan att det är ett 
tvång från någon psykiatrisk enhet 
eller arbetsförmedling. Det känns 
mer äkta då. Både att ta emot hjälp 
och att hjälpa. Att ungdomar hjälper 
andra ungdomar tror jag är mycket 
effektivt”.
Tom Viitanen: ”Det värmer mitt 
hjärta att få vara verksam i en ny-
grundad förening från början med 
ett fint och viktigt syfte samt att få 
möjligheten till att så frön direkt till 
god bokföringssed. Den ekonomiska 
utmaningen är dock ändå endast en 
liten glädjeskvätt i mina ögon, efter-
som jag tror att föreningen kommer 
att spela en så stor och viktig roll i 
många ungas liv, vilket kommer att 
vara det mest givande av allt”.

Ny psykosocial 
förening för unga 

En av Psykosociala förbundets målsättningar för år 2015 är att få med fler unga 
medlemmar och nå en yngre målgrupp. Det är en utmaning, det handlar om att 

utveckla verksamheten på innovativa sätt så att unga nås bättre och vågar och kan vara 
delaktiga inom förbundets olika verksamhetsområden. Nu har den nya psykosociala 

ungdomsföreningen Acceptans rf grundats, och det är vi mycket glada för.
TEXT & BILD IRA HÄGGSTRÖM

NYHETER

NÖJDA GRUNDARE av Psykosociala ungdoms-
föreningen Acceptans rf. Från vänster Josefine, 
Tom, Miivi, Benjamin och Ylva.
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N ästan varje dag blir vi 
på olika sätt uppmärk-
sammade på den svåra 
ekonomiska tid vi le-

ver i. Hotbilder om att vi lever över 
våra tillgångar och att kommande 
generationer får betala våra skulder 
skisseras upp av beslutsfattarna. Håll-
barhetsgapet är ett nytt begrepp som 
rikspolitikerna gärna använder i sina 
uttalanden och som vi alla förutsätts 
förstå och hjälpa till att åtgärda. Kom-
munreform, vårdreform och reger-
ingens olika sparpaket ska se till att 
gapet minskar eller försvinner helt och 
hållet. I Helsingfors har därtill ett nytt 
begrepp lanserats ”produktivitetsmål”, 
som enkelt uttryckt betyder att alla 
rotlar i staden ska spara en viss procent 
i sina kostnader. Det betänkliga är att 
minskningen av hållbarhetsgapet och 
produktivitetsmålet återverkar särskilt 
på servicesamhället i form av krav på 
inbesparingar just i olika servicefor-
mer.  Inbesparingarna drabbar oftast 
de mest utsatta grupperna i samhället 
såsom handikappade, äldre med ned-
satt rörelseförmåga eller minnessjuk-
domar, familjer med problem osv. 

Under de senaste åren har man 
gått in för att minska alla former av 
anstaltsplatser till förmån för hem-
maboende. Anstaltsplatserna ska er-
sättas av hemvård, närståendevård, 
assistenthjälp och olika stödtjänster. 
Väl så, men då borde ekonomiska re-
surser och personalresurserna inom 
den öppna vården ökas i takt med att 
anstaltsplatserna läggs ned, vilket nu 

tyvärr inte är fallet.  Kriterierna för att 
få en anstaltsplats inom äldreomsor-
gen skärps allt mer.  I äldreomsorgsla-
gen, som varit i kraft två och ett halvt 
år stipulerades att plats för vård dyg-
net runt skall beviljas på medicinska 
eller klientsäkerhetsgrunder eller för 
att garantera den äldre ett värdigt liv. 
Nu har kriteriet ”värdigt liv” slopats 
och platser beviljas endast på medicin-
ska grunder. Vi är i praktiken tillbaka 
till de tidigare långvårdsavdelningar-
na. Under beredningen av lagen om 
äldreomsorg var en av tvistefrågorna 
huruvida minimiantalet vårdpersonal 
i förhållande till antal klienter på ett 
äldreboende skulle fastställas i lagen. 
Åsikterna bland politikerna var de-
lade. Det blev en kompromiss: om an-
talet 0,5 personalresurs per 10 boende, 
som ingick i kvalitetsrekommendatio-
nerna från år 2008, inte uppfyllts inom 
ett år införs kravet i en särskild lag. I 
en nyligen utförd riksomfattande kart-
läggning når inte alla vårdenheter två 
och ett halvt år efter lagens ikraftträ-
dande upp till detta mål. Ingenting har 
dock hörts om att förverkliga beslutet 
att lagstadga om personalstyrkan. 

 Handikappade och äldre uppma-
nas leva ett aktivt liv och delta i akti-
viteter utanför hemmet för att bevara 
sin fysiska och psykiska hälsa så att be-
hovet av eventuell anstaltsplats skjuts 
på så länge som möjligt. Färdtjänst 
för rörelsehindrade är en stödtjänst 
som underlättar deltagande i aktivite-
ter utanför hemmet. Sparkraven har 
dock lett till att man t.ex. i Helsing-

fors och även i andra kommuner tagit 
fram osthyveln också här. Handikap-
pade och rörelsehindrade äldre med 
låga inkomster har sett sina förmåner 
minska betydligt. De äldres resor skars 
fr.o.m årsskiftet ner från 8 till 4 resor 
i månaden. Samtidigt höjdes priser-
na för färdtjänsten överlag och rätten 
till gratisresor i kollektivtrafiken för 
den som beviljats färdtjänst, upphör-
de.  Nu bereds ett ärende i ledningen 
för Helsingfors regiontrafik som går 
ut på att minska på rabatterade eller 
gratis resor inom kollektivtrafiken för 
att öka inkomsterna. Detta gäller bl.a. 
de blindas rätt att åka gratis. Av de 30 
miljoner som kostnaderna för gratis- 
eller rabatterade resor uppgår till går 
ca 27 miljoner till studerandes rabatte-
rade resor medan endast ca 3 miljoner 
till övriga gruppers. Om gratisresorna 
för utsatta grupper i samhället dras in 
utgör det en mycket liten inbesparing, 
som på långsikt kan leda till mång-
dubbla kostnader i form av behov av 
anstaltsplatser och sjukvård. De ovan-
stående förmånerna har ju varit ett led 
i att motverka ensamhet och isolering 
och bidra till att man kan bo hemma så 
länge som möjligt. Dessa exempel får 
illustrera hur sparkraven kastar långa 
skuggor över servicen för utsatta grup-
per i ett välfärdssamhälle som byggdes 
upp för alla samhällsmedlemmar.

SPARKRAV DRABBAR HANDIKAPPADE OCH ÄLDRE
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Ifall Du blev intresserad av Accep-
tans verksamhet eller känner någon 
som vill höra mera om verksamheten 
lönar det sig kontakta föreningens 
ordförande Benjamin Sidorov per 
epost: info.acceptans@gmail.com. 

KRÖNIKA
           GUNVOR BRETTSCHNEIDER   

         Handikappade och rörelsehindrade 
äldre med låga inkomster har sett

sina förmåner minska betydligt.”
Helsingfors stadsfullmäktiges strategiseminarium, som hölls i slutet av januari, inleddes med ett föredrag av professor 
emeritus Jorma Sipilä om framtidens välfärdssamhälle. Han konstaterade bl.a. att välfärdssamhället inte mera omfat-
tar alla samhällsmedlemmar utan att vi i dag lever i medelklassens välfärdssamhälle. Det finns alltför litet pengar för 
social- och hälsovården och för sociala investeringar. Då servicen rationaliseras kan den förlora sin betydelse. Han 
nämnde som exempel hemvården inom äldreomsorgen som helt har ändrat karaktär från vad den var förr och vad 
avsikten med den var. Förut ingick det i hemvårdarnas övriga uppgifter att handla och laga mat åt de klienter som inte 
klarade av det själva.  Nu transporteras hela veckans mat i folieformer åt klienten av stora företag och hemvårdaren, 
som ofta hinner göra endast en ”blixtvisit”, antecknar i sin bärbara dator att ”åldringen säger att hon har ätit”. 
Ett betecknande och nog så relevant exempel! 

Gunvor Brettschneider
är ordförande för Helsingfors 

Svenska Reumaförening
 och medlem i Helsingfors stads 

social- och hälsovårdsnämnd.



Februari
24.2. Sportlovskul med pulkaåkning, Senso-
teket & Fiskarstranden i Vasa kl. 13-15.30. 10e/
barn, vuxna gratis. Mellanmål ingår. 
Anmäl: tina.holms@fduv.fi, 0405679257.

28.2. Lördagsskoj för hela familjen, Folkhäl-
sanhuset, Pargas, kl. 12–16. Föräldramiddag 
på restaurang Kamu kl.19. Prova på teaterlek 
med Henrik Grönroos och koppla av med Tove 
Hagström. Anmäl: marita.maenpaa@fduv.fi, 
0405231846. 

Mars
2.3&9.3. Syskonträff. Slalom på Öjberget i 
Vasa. Lär dig åka slalom med andra syskon. 
Korvgrillning. Anmäl: tina.holms@fduv.fi, 040 
5679257.

3.3. Föräldranätverksträff, Kornettvägen 8B, 
Sockenbacka, Helsingfors kl. 17–19.
Info: monica@bamsegruppen.org, 0458935044 
el. marita.maenpaa@fduv.fi, 0405231846.

10.3. Må bra-dag på Folkhälsan, Norrvalla. 
För personer med synnedsättning och anhö-
riga. Anmäl: Febe Mörk (Vasa) 0453213320 
el. Ann-Sofie Grankulla (Norra Österbotten) 
0503795658.

14.3. Lördagsskoj för hela familjen, Lärkkul-
la, Karis, kl. 12-16. Cirkuslek med Nanne Vaihi-
nen och samtal om livet med Hanna Grandell. 
Anmäl senast 1.3: marita.maenpaa@fduv.fi, 
0405231846.

17.3. Sinnenas kväll på G18 i Helsingfors. I 
samarbete med Svenska pensionärsförbundet, 
Svenska hörselförbundet och Finlands Svenska 
Synskadade. Målgrupp: personer som är intres-
serade av att veta mer om hörsel- och synned-
sättning. Info: www.horsel.fi.

17.3. Disko för skolbarn med funktionsned-
sättning, Sensoteket i Vasa, kl. 17.30–19.30. 
Inträde 3e. Föräldraträff ordnas samtidigt. 
Anmäl senast 10.3: annika.martin@fduv.fi, 
0503027888. 

18-20.3. Parkurs, Folkhälsans hus på Norr-
valla, Vörå. Målgrupp: Vuxna hörselskadade 
tillsammans med partner, syskon eller vän. 
Arr: Svenska hörselförbundet i samarbete med 
Folkhälsans förbund i Österbotten. Anmäl se-
nast 30.1. www.horsel.fi. Info: annika.barlund@
horsel.fi.

23.3. Karaträff för pappor, Cinema Bowling, 
Vasa, kl. 18–21. Bowling och mat till självkost-
nadspris.  Anmäl senast 18.3:
tina.holms@fduv.fi, 0405679257. 

25-29.3. Anpassningskurs; må bra kurs, med 
inriktning på återhämtning, Norrvalla Vörå. An-
sök senast 2.3. Målgrupp: vuxna med nedsatt 

psykisk funktionsförmåga och psykosociala 
svårigheter. Föreläsningar, aktiviteter, kamrat-
stöd och socialsamvaro.  Arr: Psykosociala för-
bundet rf.  med stöd av RAY. Avgiftsfri. 
Info www.fspc.fi el. ann-charlott.rastas@fspc.fi, 
067232517.

28.3. Drömmar; Sinnesfest för alla barn, 
Annegården, Annegatan 30, Helsingfors, kl. 
12–16. Alla barn, oberoende av funktionsned-
sättning, ska mötas och ha kul. Ett tjugotal orga-
nisationer erbjuder konst- och kulturverkstäder, 
workshops, teater- och dansföreställningar mm. 
Info: zusan.soderstrom@luckan.fi.

29.3. DUV-show på Tryckeriteatern, Karis. 
Musikgruppen Trixtar och överraskningsgäster! 
FDUV ordnar busstransport, start kl. 14 från 
Borgå via Helsingfors till Karis. Anmäl senast 
13.3: jon.jakobsson@fduv.fi, 0408653888.

31.3. Föräldranätverksträff med barnpass-
ning, Folkhälsanhuset, Pargas, kl. 18–20. För 
föräldrar till barn och ungdomar i behov av stöd. 
Anmäl: Anna Öhman, förälder och medlem i 
gruppen 0445475387, ohmanannalena@gmail.
com el. Tea Rasikannas, 0405047161, 
tea.rasi@parnet.fi. 

April
SOS Aktuellt utkommer vecka 17! 
Deadline för material onsdag 8 april.

1.4. Föreläsning: Vad behöver man veta för 
att vara intressebevakare till sitt myndiga 
barn med funktionsnedsättning? Vasa kl. 18-
21. Magistraten, bankrepresentant och intres-
sebevakare berättar. Anmäl senast 26.3: 
tina.holms@fduv.fi, 0405679257.

7.4. Föräldranätverksträff, Kornettvägen 8B, 
Sockenbacka, Helsingfors kl. 17–19. Info:
monica@bamsegruppen.org, 0458935044 el. 
marita.maenpaa@fduv.fi, 0405231846. 

9-12.4. Anpassningskurs; Kurs i personlig 
utveckling, Norrvalla Vörå. Ansök senast 16.3.  
Målgrupp: vuxna med erfarenhet av psykisk 
ohälsa och psykosociala svårigheter. Föreläs-
ningar, övningar, kamratstöd och socialsamva-
ro. Arr. Psykosociala förbundet rf. med stöd av 
RAY. Avgiftsfri. Info: www.fspc.fi  el. 
ann-charlott.rastas@fspc.fi, 06-7232517.

10-12.4. Arbetslivskurs, Runsala Spa, Åbo. 
Målgrupp: Personer i arbetslivet med hörsel-
skada. Arr: Svenska hörselförbundet rf.  Anmäl 
senast 6.3. www.horsel.fi/kurser. 
Info: annika.barlund@horsel.fi.

13-14.4. Finlands Svenska Socialförbunds 
kongress, Åbo, Hamburger Börs. Dag 1: So-
cial- och hälsovårdsreformen, Hilkka Olkinuora, 
årsmöte, middag. Dag 2: barn, unga och famil-
jer, bemötande, Mirjam Kalland. 
Anmäl. före 16.3. Info www.fssf.fi 

15.4.Hjälpmedelsmässa kl 12-18 i gamla fest-
salen vid Kårkulla vårdhem, Kirjala. Tillverkare, 
försäljare och organisationer ställer ut hjälpme-
del samt presenterar sin verksamhet.

20-24.4, 7-11.9, 16-20.11. Tredelad rehabili-
teringskurs för 16-30 åringar med psykiska 
störningar (lindrig/medelsvår depression el. 
panik- och ångeststörningar). Härmä kuntokes-
kus, Yli Härmä. Arr. Psykosociala förbundet r.f 
med stöd av FPA. Avgiftsfri. Info www.fspc.fi el. 
ann-charlott.rastas@fspc.fi 06-7232517.

21.4. Föräldranätverksträff med barnpass-
ning, Folkhälsanhuset, Pargas, kl. 18–20. För 
föräldrar till barn och ungdomar i behov av stöd. 
Anmäl: Anna Öhman, förälder och medlem i 
gruppen 0445475387, ohmanannalena@gmail.
com el.  Tea Rasikannas, 0405047161, 
tea.rasi@parnet.fi. 

24-26.4. Arbetslivskurs, Runsala Spa, Åbo. 
Målgrupp: Personer i arbetslivet som har en 
hörselskada. Arr: Svenska hörselförbundet rf.  
Anmäl senast 27.2, www.horsel.fi 
Info: annika.barlund@horsel.fi

Maj
SOS Aktuellt utkommer vecka 22! 
Deadline för material måndag 18 maj.

4-8.5, 14-18.9, 9-13.11. Tredelad punkt-
skriftkurs på Norrvalla, Vörå. Arr. Förbundet 
Finlands Svenska Synskadade r.f. Info: Tessa 
Bamberg, 044-7123024 el. 050-4623181.

12.5. Föräldranätverksträff, Kornettvägen 8B, 
Sockenbacka, Helsingfors kl. 17–19. 
Info: monica@bamsegruppen.org, 0458935044 
el. marita.maenpaa@fduv.fi, 0405231846. 

14-17.5. Anpassningskurs; egen kraft i foto-
form (metod; kraftgivande fotografering) på 
Pörkenäs lägergård, Jakobstad. Ansök senast; 
20.4. Målgrupp; i förstahand unga vuxna (20-30 
år) med psykisk ohälsa. Arr: Psykosociala för-
bundet rf.  med stöd av RAY. Avgiftsfri, inkl. kost, 
logi och resor. Info www.fspc.fi  
el. ann-charlott.rastas@fspc.fi, 06-7232517.

16.5. Friluftsdag, Saltkaret i Björköby, kl. 13–
17. Häng med ut i naturen och laga mat på ga-
skök. Vandra om du vill. Anmäl senast 7.5: 
tina.holms@fduv.fi, 0405679257.

21-22.5. Autismkonferens. Att åldras med 
autismspektrum. Break Sokos Hotel Caribia, 
Åbo. Arr. Kårkulla samkommun och Autism- och 
Aspergerförbundet rf. Målgrupp: personer med 
autismspektrumtillstånd, anställda, anhöriga, 
studerande och övriga intresserade. 
www.karkulla.fi

Vill du lägga in material på händelsekalendern? 
Material till händelsekalendern sänds till redaktion@sosaktuellt.fi. 
Deadline onsdag 8 april. Utkommer vecka 17.
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