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A ldrig förr har det skrivits så mycket om funk-
tionshinder i finländska medier. Aldrig har 
det talats så mycket i radio, på tv och på so-
ciala medier om personer med funktionsned-

sättningar. Det har varit en medierumba utan like. Och all 
uppmärksamhet är bra uppmärksamhet i detta fall. För 
mig är det här en vinst bättre än eurovisionsseger. Kanske 
inte för PKN men för en bättre och tolerantare värld. 

Tyvärr hade jag inte själv möjlighet att åka till Wien och 
följa PKN:s medverkan på nära håll. Men tack vare en kol-
lega på HBL hittade jag Lilian Brunell som var på plats! 
Hon har skrivit en unik reflektion direkt från händelsernas 
centrum på sidan 7. 

En annan seger på hemmaplan är att SOS Aktuellt är 
mer populär än någonsin. Efter formatbytet i januari har vi 
ett enormt uppsving. Tänk hur stor roll utseendet spelar i 
detta fall. Vi får in mer material än någonsin och kontaktas 
nästan varje vecka av intresserade skribenter och prenu-
meranter. Inte illa av en tidning som bara utkommer 5-6 
gånger per år. Vi ska fira detta på vårt stora mångfaldsse-
minarium den 21 september. Alla är hjärtligt välkomna! 
Och som sagt, jag har lyckats få Amelia Adamo för första 
gången på sju år till Finland och föreläsa! Det är definitivt 
värt att komma med och Amelia har lovat ta med en stor 
låda av sina tidningar som deltagarna får plocka med sig 
hem. Läs mer på sidan 10. 

Vårens riksdagsval var däremot bedrövligt. Vill majori-
teten av finländarna verkligen ha det så här? Som finlands-
svensk kan jag inte acceptera högerpopulistisk politik. Hur 
skulle jag kunna göra det? Sannfinländarna vill ju bli av 
med oss! Timo Soini må upprepa i det oändliga att de inte 
är ett rasistiskt parti men visst är de det. Jag blir full av för-

akt då nu ser hur tandlöst, ja rent av mjäkigt, centern och 
samlingspartiet beter sig mot sannfinländarna i regerings-
förhandlingarna. Plötsligt är de ”best buddies” med popu-
listerna och ska ”utreda vad invandringen kostar”! Det är 
skamligt att se hur ”regeringskåta” alla tre partier är, så till 
den milda grad att de plötsligt glömmer bort det sunda för-
nuftet. Varför säger ingen ifrån? Vi finländare vill ju så gär-
na beskriva oss som ett folk som tar ordentliga ”karlatag”. 
Det här mantrat tar man till speciellt då vi jämför oss med 
svenskarna. Men nog måste jag ju säga att man hade myck-
et mera karlatag i Sverige då Sverigedemokraterna gjorde 
skrällseger i det svenska valet. Man godkände inte SDs ra-
sistiska politik, varken medierna eller de andra partierna. 
Rubrikerna var inte nådiga och många kända politiker tog 
öppet avstånd. Talkshowvärden Skavlan grillade partiets 
ordförande Jimmie Åkesson och gav inte efter en tum för 
den dolda rasismen. Jag applåderar! Och hur sköts motsva-
rande händelse här hemma då? Jo, Soini och hans gelikar 
stryks medhårs, politiker som jag förut högaktat lismar in 
sig med ”landets andra största parti” och stämmer in i ”jyt-
kykören”. Jag skäms och jag skräms. Borde vi inte i dagens 
Finland vid det här laget vara lite mer internationella, mer 
toleranta och fördomsfria än så? Resten av världen skrattar 
ju åt oss! Någon sa obefogat att det inte kan bli värre än 
på stackars Jyrki Katainens tid. Men Katainen sysslade åt-
minstone inte med tunn ideologi med rasistiska förtecken. 
Landets politiska läge har nått botten och jag vill inte vara 
med längre. Hur kan så stor del av vårt folk ha drabbats av 
det här fördomsfulla viruset? Hoppas det är borta då som-
marvärmen kommer. 

Daniela Andersson
Chefredaktör

Framgång och icke seger
Att Pertti Kurikan Nimipäivät inte lyckades ta sig till finalen i Eurovision Song Contest 
tycker jag att är egalt. Klart att det var en stor besvikelse för killarna i bandet men för hela 
vår sektor har deras deltagande ändå varit en enda stor seger. Det kan ingen förneka.

Landets politiska läge 
har nått botten och jag 
vill inte vara med längre.

DANIELA ANDERSSON
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VEM GÖR VAD?
CHEF-
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”

PS! Vi finns också på Facebook! 
Gå in och gilla oss!
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F ör 10-15 år sedan börja-
de man i Finland tala om 
kommun- och struktur-
reformen. Av den blev det 
intet! Men efter det har 

vi hela tiden haft reformer på gång 
eller åtminstone under utredning 
och på något sätt på kommande. Det 
har lagts fram många olika sorters 
modeller för reformförändringar i 
kommunerna och i social- och hälso-
vårdssektorn. Samtidigt, eller snabb-
are, har lagstiftningen förändrats vid 
”sidan om”. 

När de första stora reformerna satte 
igång, tyckte jag att reformarmarbetet 
verkade helt vansinnigt. Orsaken var 
att jag saknade en vision och ett klart 
uttalat mål för förändringarna. Delvis 
gäller de ännu, tyvärr.

Under årens lopp har jag med oro 
sett på (åtminstone) social- och häl-
sovårdssektorn i kommunerna som 
varit helt förlamade vad gäller ut-
vecklingsarbete inom de egna enhe-
terna på grund av att alla bara väntat 
på vad reformerna kommer att föra 
med sig på det konkreta planet.

Åtskilliga utredningar har gjorts av 
både kommunernas egna tjänstemän 

och av utredningsmän eller -grupper. 
Hur mycket pengar det har kostat 
kan man många gånger fundera på 
då man igen måste spara in kraftigt 
i den offentliga sektorn. Det är med 
säkerhet inte så lite.

Lagstiftningen däremot har ge-
nomgått stora förändringar. Bland 
annat Hälso- och sjukvårdslagen 
2011, Socialvårdslagen 2015, Kom-
munallagen 2014 har på många sätt 
förändrat sättet att fungera och ad-
ministrera servicen till kommunin-
vånarna.

Jag, och många med mig, har un-
der årens lopp varit ganska irriterade 
och mycket kritiska till reformplaner-
na. Jag har, konstigt nog, under den 
senaste tiden blivit lugnare och tryg-
gare inför framtiden.  Det har gjort att 
jag varit tvungen att fundera varför 
mitt förhållningssätt förändrats. Det 
jag har kommit fram är framförallt 
det, att så länge vi har den höga pro-
fessionaliteten bland personalen och 
så länge vi har ”brukarna” eller servi-
ceanvändarna i fokus så blir servicen 
bra och ändamålsenlig. Detta obero-
ende av strukturer eller hur byråkra-
tin är uppbyggd.

Min slutsats inför framtiden blir 
alltså den; låt oss som jobbar inom 
social- och hälsovården vara sakkun-
niga då vård och omsorg planeras 
och verkställs, och låt även använ-
darna säga hur de vill leva sina liv 
och en hurudan service de vill ha. 
Då får vi ändamålsenlig service som 
motsvarar individernas behov, inte en 
service som bygger på organisations-
modeller eller motsvarar byråkratins 
förväntningar. Min övertygelse är att 
det blir både billigare och bättre så 
här!

För att få utvecklingsarbetet att 
fungera på det sättet får vi inte ge upp 
det vi tror på. Det kräver både vilja, 
nya sätt att fungera och mycket enga-
gemang av oss alla som jobbar inom 
social- och hälsovårdssektorn. Det är 
kanske det som är den stora utma-
ningen! 

Anna Lena Karlsson-Finne, 
är ordförande för Finlands 
svenska socialförbund r.f.,

barnskyddsarbetare i Esbo samt
ordförande för social- och hälso-

vårdsnämnden i Grankulla.

Förändringar och reformer!
Förändring, utveckling, effektivering, strukturomvandlingar och inbesparingar är alla 
ord som vi hör dagligen i medierna eller på våra arbetsplatser, i synnerhet inom den 
sociala sektorn. Oftast uppfattar vi dem som något negativt eller som ett hot mot något 
vi uppfattar som fungerande och bra. Under den senaste tiden har jag plötsligt börjat 
se de kommande förändringarna på ett helt annat sätt. Jag ser förändringar nästan som 
något bra. Jag funderar om det är tiden eller åldern som förändrat mitt sätt att tänka.

LEDAREN
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INNEHÅLL
APRIL 2015

                När de första stora reformerna satte 
i gång, tyckte jag att reformarmarbetet 

          verkade helt vansinnigt. ”
 ANNA LENA KARLSSON-FINNE
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16-17

PÅ SIDAN

8-9

PÅ SIDAN

24-26

PÅ SIDAN

12-13



6    SOSAktuellt SOSAktuellt    7

MATHIAS KROOK
Till vardags jobbar jag som 
frilansjournalist för Landsbygdens 
Folk och Trädgårdsnytt. Jag har 
två högskoleexamina, skogsbruks-
ingenjör och agrolog (2012 respek-
tive 2005).

Jag brinner även för mitt eget 
skogsbruk. Det blir många dagar 
i skogen med röjning eller ved-
jobb. Sommartid till sena hösten 
är jag bosatt ute i skärgården på 
familjens sommarbostad. Båt- och 
skärgårdsliv har jag ett stort intresse för. Ute vid sommarbo-
staden blir man inte heller sysslolös med trädgårdsjobb och att 
hålla efter båtar, hus och bryggor. I skärgården kläcks många 
av mina idéer. Inspirationskällor är något som jag värdesätter 
mycket. Det kan vara allt från människor, en konkret sak, ett 
gott minne eller en trevlig upplevelse. 

Till min natur är jag social, omtänksam, noggrann, glad och 
framåtsträvande. Det är också något som jag försöker leva upp 
till i mina jobb. Detta trots mina begränsningar som skolios, 
nedsatt hörsel och att jag är mun- och käkopererad. Är även 
opererad för skolios. Ett speciellt tack vill jag därför rikta till 
habiliteringsavdelningen på Folkhälsan i Helsingfors och Hel-
singfors Universitets centralsjukhus samt Vasa centralsjukhus 
för god hjälp, rehabilitering och rådgivning under barn- och 
ungdomstiden och även i vuxen ålder. 

Läs Mathias reportage på sidan 22-23! 

MEDARBETARE

3/2015
HILKKA OLKINUORA
Jag har varit storasyster, hund-
ägare, dansare, scout, musikvän, 
informatör, mamma, vegetari-
an, vän, affärsjournalist, seglare, 
jämnställdhetskämpe, chefredak-
tör, konsult, kolumnist, psykiatri-
studerande, farmor, retreatfrälst, 
tf. kyrkoherde, författare, sakkun-
nig i ett och annat, kyrkomötes-
ledamot, rådgivare, prost, vin-
terbadare, närståendevårdare, 
trädgårdsamatör, änka, riksdags-
kandidat, debattör, och en del 
annat. 

Det mesta är jag fortfarande, något till ska jag nog bli, och 
det är jag nyfiken på. Detta alltså i kronologisk ordning; vad 
som är viktigast är en annan historia som dessutom varierar. 
Pensionär har jag inte hunnit bli än, men har nog lämnat de 
mesta förtroendeuppdragen förutom Helsingfors Mission och 
Marthaföreningen för att kunna fokusera på det som är vikti-
gast i livet. Du vet. 

Läs Hilkkas krönika på sidan 27!

D äremot var publiken 
och den internationella 
pressen inte lika lätt-
charmade när det gäll-

de PKN:s eurovisionslåt ”Aina Mun 
Pitää”. Trots förhandsfavoritskap och 
höga placeringar på vadslagslistor 
blev det ingen finalplats. Varför tog 
sig inte bandet till final? Det har en-
ligt min och många andras mening 
helt och hållet med låten att göra. 
Några kommentar som jag hört: 

”Jag gillar bandet men jag gillar 
inte låten”. 

”Jättebra och modigt att Finland 
väljer en punklåt men det är inte min 
musik.”

”100% äkta på scen men det är inte 
min favorit.”

”Låten var för annorlunda för Eu-
rovisions-tittare”

Visst är det en smaksak vad folk 
gillar men om man ser Eurovisionen 
i sitt sammanhang såsom en rätt så 
traditionell sångtävling, så förstår jag 
dessa kommentarer. Självklart finns 
undantag. Jag träffade två tjejer från 
Toulouse i Frankrike som gillande 
Eurovisionen samt punk och heavy 
metal. För dem var det självklart att 
PKN skulle få 12 poäng och de hade 
till och med tryckt upp egna PKN 
t-shirts. 

Till tävlingens försvar ska sägas att 
musikstilarna breddats betydligt un-
der senare år. I år var det dock första 
gången som en punklåt tävlade och 
det är aldrig lätt att vara banbrytare. 
Punk uppstod i mitten av 70-talet 
som en proteströrelse mot allt som 
uppfattades som kommersiellt inom 
musik, kläder, frisyrer med mera. 
Även 2015 kan man konstatera att 
punk och Eurovisionsmusik i många 
stycken är varandras kontrahenter. 
Punkens största fans finns knappast 
bland Eurovisionspubliken. Men 
man ska aldrig säga aldrig. Skulle 
punken få ett uppsving på bred front, 
bli trendig och inne – då lär även Eu-
rovisionsfansen haka på. 

Eurovision Song Contest starta-
des för 60 år sedan och tanken var 
att förena Europas länder efter andra 
världskriget. Årets tema var ”Buil-
ding Bridges”. Fortfarande finns det 
många bryggor som är halvfärdiga, 
rivna eller inte ens påbörjade. PKN 
har bidragit till att bygga en av dessa. 
De har visat att handikapp och funk-
tionsnedsättning inte är något hinder 
för att träda in i Eurovisionens värld. 
Jag tror också att många, inklusi-
ve mig själv, fått sig en tankeställa-
re. Nog funderade jag t.ex. över hur 
bandet skulle stå pall för två veckors 

mediabevakning och 
intensiv intervjuhyste-
ri här i Wien. Så fel jag 
hade. När jag träffade 
killarna ett par dagar 
efter semifinalen un-
der en autografses-
sion på ett café var de 
hur avslappande som 
helst. Någon räkning 
på antalet intervjuer 
hade de inte men nog 
var det många. Och 

det började redan innan avresan. 
Bland annat var Brittiska BBC i Hel-
singfors och gjorde ett inslag på bästa 
sändningstid.

Hur var då stämningen i bandet? 
Den värsta besvikelsen hade lagt sig 
men lite deppigt var det fortfarande.  
De, liksom alla andra artister, åkte ju 
till Wien för att vinna men som Pertti 
så vist uttryckte det: ”Inte ska vi sura 
som småungar. Vi ska vara stolt att vi 
gjort vårt bästa”. Jag frågade om de 
hade någon hälsning till SOS Aktu-
ellts läsare:

”Eurovisionen var en dröm för oss. 
Om ni har drömmar så förverkliga 
dem. Våga testa och låt ingen stoppa 
eller begränsa er.” 

Nu väntar vardagen hemma i Fin-
land men den blir nog så hektisk. 
Spelningar varje helg och troligtvis 
också en hel del i utlandet. Holland, 
Tyskland och Storbritannien har 
gjort förfrågningar berättar bandets 
skivbolag Sony. PKN blev utan final-
plats men de har skrivit Eurovisions-
historia genom att ha det kortaste 
bidraget någonsin och genom att in-
troducera punk till Eurovisionspu-
bliken. Det är något som vi kommer 
att minnas länge. Jag säger bara: 
”12 points goes to Finland and 
Pertti Kurikan Nimipäivät.” 

12 points goes to 
Pertti Kurikan Nimipäivät!
Pertti Kurikan Nimipäivät vann många hjärtan och möttes av stor sympati under 
Eurovision Song Contest i Wien. Vem skulle kunna motstå charmen och den genuina 
naturlighet som Pertti, Kari, Toni och Sami utstrålar. 
TEXT  LILIAN BRUNELL

NYHETER

LILIAN BRUNELL
Tro det eller ej, jag kommer ihåg när ABBA 
vann med Waterloo 1974. Sedan dess är jag stor 
Eurovisions-fantast. Vid den tiden bodde jag i 
Kronoby och årets TV-höjdpunkt var Melodi-
festivalen på Sveriges TV och Eurovision Song 
Contest. 

Musik har alltid spelat en stor roll för mig. 
När jag var åtta år började jag spela trumpet 
och sedan fortsatte det med musikstudier vid 
Åbo Akademi och Stockholms Universitet. Se-
dan 1985 är jag bosatt i Stockholm och jobbar 
inom resebranschen. Musiken är fortsättnings-
vis en röd tråd i mitt liv. Jag spelar trumpet i 
Stockholms Jazzorkester, skriver om musik och 
är en flitig konsert- och operabesökare.  

Min första Eurovision Song Contest var i 
Stockholm år 2000. Sedan 2006 har jag jobbat 
som ackrediterad journalist och min intervju-
debut var Lordi i Aten. Sedan dess har det blivit 
många artistintervjuer. Det bästa med Eurovi-
sionen är den öppenhjärtiga stämningen som 
genomsyrar arrangemanget. Alla är välkomna 
oavsett han, hon, hen. Årets upplaga i Wien är 
en av de bästa. Ypperlig organisation i kom-
bination med en fantastisk stad och vänliga 
människor.

 Min andra passion i livet är resor. Tack vare 
Eurovisionen har jag rest till städer och länder 
som jag kanske aldrig annars hade kommit till. 
Den mest udda platsen jag besökt är Påskön 
som ligger mitt i Stilla Havet, fyra timmars 
flygresa från Santiago de Chile. Jag har också 
mina återkommande favoriter som jag försöker 
besöka varje år; Budapest, Aten och Lissabon. 

Min tredje passion är mat och vin. Det bästa 
är när jag kan göra resor och fylla dem med 
fantastisk musikupplevelser och kulinariska 
restaurangbesök. 
www.lilianseurovision.blogspot.se 

Läs Lilians eurovisionsupplevelse här intill!

SAMI, TONI, LILIAN och PERTTI.
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PERTTI KURIKAN
NIMIPÄIVÄTS

autografer.
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NYHETER

Det ska vara roligt att leva
Det bästa man kan spara till ålderdomen är sig själv och ålderdomen ska 

vara fylld av glädje. Så löd budskapet under den autismkonferens som Kårkulla 
samkommun och Autism- och Aspergerförbundet arrangerade tillsammans i 

Åbo i maj. Temat för konferensen var att åldras med autismspektrum.

TEXT & FOTO  MALIN JOHANSSON

B land blommande tulpaner 
och nyutslagna björklöv 
samlades drygt 200 delta-
gare från hela norden för 

att under två välfyllda konferensda-
gar få höra det nyaste inom autism-
forskningen. Konferensen, som hölls 
på Break Sokos Hotels Caribia i Åbo 
den 21-22 maj, simultantolkades till 
svenska och finska. 

Dagarna öppnades av Janina An-
dersson som är verksamhetsledare 
för Mannerheims Barnskyddsfören-
ing. 

– Håller normen för vad som är 
normalt på att förändras? Vem vill 
vara gravt normal? frågade Anders-
son och beskrev dagens kaotiska 
samhälle där snabba klick och många 
bilder gäller. Borta är den tid då man 
gick i kyrkan på söndagen och åt 
middag med familjen klockan fem. 

– Jag tycker om när livet är vimsigt. 
Men för personer med autism skapar 

dagens samhälle lätt en känsla av osä-
kerhet. 

NORMALT ÅLDRANDE
Taina Hammarén talade om att åld-
ras i egenskap av geriatriker. Ham-
marén jobbar som servicedirektör 
för specialsjukvården i Forssa. Hon 
beskriver åldrandet som en succesivt 
avtagande förmåga hos individer att 
anpassa sig till samhället.

 – Åldrandet är gemensamt för allt 
levande och fortsätter hela livet. Den 
som har ett socialt nätverk klarar av 
åldrandets negativa sidor bättre. Det 
finns en hel del fysiska förändringar 
som hör ihop med åldrandet! 

Som åldring ska man fortsättnings-
vis få göra allt man kan och allt man 
vill. Vid normalt åldrande ökar fettets 
andel och muskelmassan minskar, 
huden blir skrynklig och hårväxten 
avtar. Linsen mister sin elasticitet, 
mörkersynen försämras och känslig-

heten för färger påverkas. 
– Har ni någon gång undrat varför 

äldre människor ibland kan klä sig i 
konstiga färger? Det beror på att man 
inte längre har samma förmåga att 
urskilja nyanser på färger!  

AUTISM FÖRR OCH NU
Kårkullas ledande terapeut Pia Lin-
devall och Päivi Norvapalo, lärare 
vid Inlärnings- och handlednings-
centret Onerva, berättade hur synen 
på autismspektrumtillstånd har för-
ändrats under årens lopp. Bland an-
nat antogs vaccinationer kunna ge 
upphov till autism, eftersom vaccinet 
skapar ett slags förgiftningstillstånd i 
kroppen. Idag vet man att autism är 
en neurobiologisk störning. 

– Gemensamt för personer med 
autism är att de har någon form av 
kommunikationssvårigheter, en viss 
social begränsning och symtomen 
börjar ofta redan före tre års ålder, 

SOSAktuellt    9

LENA NYLANDER 
föreläste om hur 
det är att åldras 
med autismspektrum. 

Från höger: 
ANN-CHRISTINE 
”Anki” ULLNER 
tillsammans med 
handledare HEIDI 
ROSENHOLM.

Arrangörer. Från 
vänster: TARJA 
PARVIAINEN och 
ELINA HAVUKAINEN 
från Autism- och 
Aspergerförbundet 
samt ANITA NORR-
DAHL från Kårkulla 
samkommun.

1.

2.

3.

upplyser Lindevall. 
Den röda tråden i föreläsningen handlar om att det 

måste vara roligt att lära sig, man kan inte tvinga någon att 
lära sig nya saker. Det är fullt möjligt att lära sig hur man 
kommunicerar samt utvecklar sociala- och känslomässiga 
färdigheter. 

– Redan det att man umgås på tumanhand med en an-
nan person utvecklar de sociala färdigheterna, säger Päivi. 

För 20 år sedan låg tyngdpunkten på strukturering och 
visualisering. Idag har man ett mera avslappnat förhåll-
ningssätt till autism och försöker få in mera glädje och hu-
mor i rehabiliteringen. 

– ”Elämä täytyy olla nasta” (livet måste vara roligt), av-
slutar Pia.

SVÅRT ATT HANTERA INPUT
Dagens huvudföreläsare, Lena Nylander, inledde efter-
middagen med att tala om hur det är att åldras med aut-
simspektrum. Lena är vuxenpsykiater till yrket och har 
själv en son med autismspektrum.

– Autism kan finnas på alla IQ-nivåer i befolkningen, 
men är vanligare vid utvecklingsstörning. Symtomen mås-
te medföra en kliniskt signifikant funktionsnedsättning. 

Autism handlar om svårigheter att hantera input från 
omgivningen.

– Omgivningens krav är helt enkelt för höga för att indi-
viden ska klara av dem. För att förstå en människa behöver 
man förstå vad just den människan förstår.

En person med autism kan inte spontant ta hänsyn, delta 
i samtal och småprat eller lura och manipulera andra. Man 
klarar inte heller av att avgöra vem som är en vän och man 
tycker att det är ansträngande att umgås. Personer med 
autism är blinda för andras inre liv, så kallad ”mindblind”. 
Att förstå sig på andra människor är det svåraste som finns 
för en person med autism. Att börja med detaljerna eller 
en enda detalj, gör ofta att sammanhanget går förlorat för 
personer med autism. Man börjar helt enkelt i fel ända och 
får svårt att bearbeta informationen. 

– Man ser allt men förstår det inte. Detta fungerar ej i 
vardagslivet eller i sociala sammanhang. 

Endast 20 procent av all autismforskning handlar om 
vuxna. 

– Vi vet inte mycket, det finns få systematiska studier 
när det gäller vuxenlivet, påpekar Nylander. Autism med 
utvecklingsstörning kvarstår i vuxenålder så gott som i 
alla fall. Det är viktigt med ”life long learning” och att be-
vara och utveckla förmågor. Åldrande personer med au-
tismspektrum har större sårbarhet för depression och psy-
kisk- samt kroppslig sjukdom. 

– Det som stimuleras blir kvar, use it or lose it!                                             
Personer med utvecklingsstörning och autism kan inte 

ta ansvar för sin friskvård. 
– Ansvaret ligger hos personalen. Det är viktigt med god 

och nyttig mat samt fysisk aktivitet, vilket i sin tur fördröjer 
kognitiv svikt. 

Inför en så kallad hälsodag där man regelbundet kollar 
bland annat vikten, huden och fötterna. Det är viktigt med 

kontinuitet runt personen och allmänna hälsokontroller. 
Det kan finnas många kroppsliga anledningar till psykiskt 
illamående som till exempel epilepsi, infektioner och aller-
gier. 

– Men det allra viktigaste är att fokusera på well-being 
och att ha roligt. Varje liv kan göras till ett gott liv, är Ny-
landers slutkläm.

MITT LIV
Eftermiddagen bjöd på intressan-
ta och personliga erfarenheter då 
Ann-Christine Ullner, Ari Hie-
tikko och Meri Lähteenoksa be-
rättade om sina liv. Ann-Christine 
”Anki” är 58 år gammal och har en 
lindrig utvecklingsstörning. Hon 
blev adopterad som liten och växte 
upp i Åbo där hon nu också bor i 
ett gruppboende på Bäckåkergår-
den sedan år 2007. 

– Innan dess bodde jag 
hemma och skötte om min 
mamma och pappa och 
fungerade som deras skö-
tare och livvakt, berättar 
Anki. 

Hennes energi och livs-
glädje syns på långt håll och 
hon berättar med glimten i 
ögat att Elvis är hennes sto-
ra idol och kärlek! Konfe-
rensdagen avslutades med 
festlig skärgårdsbuffé och 
underhållning. 

Glada föreläsare. 
Från vänster: 
PÄIVI NORVAPALO 
och PIA LINDEVALL.



För första gången på 
sju år föreläser den 
svenska mediegurun 
Bonnier Tidskrifters 

Amelia Adamo
i Finland! 

Och det gör hon som 
huvudtalare och hedersgäst 

på SOS Aktuellts 
mångfaldsseminarium 

måndagen den 21 september 
på Hanaholmen i Esbo. 

Nu har du chansen 
att träffa Amelia 
i egen hög person! 

Hjärtligt välkommen! 

P å publikens begäran 
blir det en uppfölj-
ning på SOS Aktuellts 
lyckade jubileumsseminarium ”Mångfald i media” som vi 
arrangerade förra hösten. Tillsammans med Hanaholmen – 

kulturcentrum för Sverige och Finland blir Mångfald i media 2015 ännu större 
och bättre! 

Seminariets devis är att alla har rätt att synas på ett positivt sätt i medierna 
oberoende av funktionshinder eller social status. För oss är det livsviktigt att 
personer med funktionshinder och andra minoriteter, både sociala och etniska, 
syns i medierna och att även deras röst blir hörd. Det är vår uppgift att slå på 
stora trumman och föra fram det här budskapet.

Seminariets huvudtalare, den svenska mediepersonligheten Bonnier Tid-
skrifters Amelia Adamo, har gått stenhårt in för att förändra och förbättra även 
äldre kvinnors ställning inom magasinvärlden. Amelia, som studerat sociologi, 
förespråkar diversitet och inkludering inom media. 

Vår andra svenska talare Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson hittade 
SOS Aktuellt före vi hittade honom. Tomas har nämligen använt vår rosade 
pärm ”Stjärnorna på Svartå Slott” i en av sina böcker. Tomas berättar mer också 
om det här på seminariet! 

NYHETER

Att det varit en utmanande process går inte att förneka. Att samordna 
två helt olika lagar och samtidigt balansera det med andra lagstift-
ningsprocesser (som både slutförts och som strandat på slutrakan) 
har inte bara en gång orsakat grus i maskineriet för arbetsgruppen. 
Nya socialvårdslagen och SOTE-reformen har påverkat VALAS-ar-
betsgruppens arbete mest. Vi vet alla hur det gick, någon ny SO-
TE-struktur fick vi inte, däremot en ny socialvårdslag. 

Förslaget till ny funktionshinderhinderlag är, liksom handikapp-
servicelagen och nya socialvårdslagen, en innehållslag och inte en 
strukturlag. Liksom nu ska speciallagstiftningen tillämpas eftersom 
den är fördelaktigare för personen med funktionsnedsättning. Be-
slutsprocessen och kartläggningen av servicebehovet har koordine-
rats med den nya socialvårdslagen, vilket kräver en viss anpassning 
av arbetssätt och mallar. Förhoppningsvis leder det till en enklare be-
slutsprocess än den nuvarande.

Långsiktigt och målinriktat arbete lönar sig. Speciellt arbetet med 
förnyad service som vi under flera års tid lyft fram på seminarier och 
förslag till regeringsprogram. Dialogerna med socialarbetare i regi-
onerna under årens lopp har gett en hel del vägkost och lösningar 
till en del av den etiska problematik som de kämpar med. Inom de 
svenskspråkiga funktionshinderorganisationerna är vi glada för att 
vi fått med en bestämmelse om färdighetsträning och stöd samt om 
korttidsvård för barnfamiljer oberoende av diagnos. 

Arbetsgruppens rapport och lagförslag sänds, så fort det är över-
satt till svenska, för utlåtande. Nu har vi ett gyllene tillfälle att uppda-
tera föråldrad terminologi i vår lagstiftning.

Vi håller tummarna för att den nya regeringen vill fortsätta med 
processen att få en jämlikare funktionshinderlagstiftning och en 
lösning på den ständiga konflikten mellan socialarbetarnas etiska 
regler och nuvarande lagstiftning. Vi håller också tummarna för en 
ny funktionshinderlag som utgår från personen och dess behov. Ut-
gångspunkten ska vara självklar. Vi vill inte att bortfallet av termen 
”gravt handikappad” ska vända upp och ner på servicen utan vara del 
av det nya angreppssättet. Vi kommer alla att vara tvungna att ”gymp-
pa” våra hjärnor för att skapa nya tankebanor och ryggradsimpulser 
för att bli vana att tillämpa den nya lagstiftningen. Det goda är att 
en ny lag också kan uppmärksamma fel vi gjort år ut och år in, som 
tyvärr i en del fall lett till att personer med funktionsnedsättning inte 
har tillgång till den service som de har rätt till. Med en ny lag kan vi 
alla börja jobba från rent bord och förpassa våra tidigare misstag till 
historien.

Och som arbetsgruppens ordförande tog upp när lagförslaget  
          gavs  till ministern: Spara pengar i det långa loppet genom  
 att nu våga satsa på den förebyggande service som   
           finns med i lagförslaget.

Ulrika Krook
är juridiskt ombud, VH, SAMS.

Medlem av VALAS-arbetsgruppen.

15 års väntan är snart över!

JURISTENS KOLUMN
Ulrika Krook

Nu ligger förslaget till ny funktionshinderlag (VALAS, lagen 
om specialservice på grund av funktionshinder) på remiss. 
Deadline för den finska versionen är den 19 juni då de 
flesta finländare firar midsommar. Det är dock ett samman-
träffande. Men visst är det fest att vi äntligen har förslaget 
framför oss! Något som åtminstone funktionshinderorgani-
sationerna har arbetat för och väntat på i 15 år. 

§Amelia Adamo
Så här berättar Amelia om sig själv.

Tomas Gunnarsson 
”Tomas Gunnarsson, mer känd som Genus-
fotografen, bloggar och föreläser om genustänk 
i bilder och normkritisk bildanalys. Utifrån
exempel ur media, reklam och konst berättarhan 
om hur bilder kan cementera snäva könsroller 
och konservera föråldrade maktstrukturer – eller 
förändra, spränga gränser och skapa större hand-
lingsutrymme för både kvinnor och män, flickor 
och pojkar, och de som identifierar sig som 
både och eller ingetdera. Tomas är en utbildad 
genusvetare, journalist och fotograf som sedan 
2011 driver bloggen Genusfotografen. Han har 
blivit utsedd till en av bloggarna som förändrade 
Sverige 2013 av Dagens Nyheter, och blev 2014 
nominerad till Årets Opinionsbildare i Vecko 
Revyn Blogwards, Sverige största bloggpris. 
Samma år delade Tomas själv ut priset Årets 
sexist 2013 till klädföretaget American Apparel.” 

AMELIA ADAMO
 kommer äntligen 

till Finland!

När?  Måndagen den 21 september 
 kl 13-18.00.
Var?  Hanaholmen – kulturcentrum för    
 Sverige och Finland, Esbo. 
 Hanaholmen är ett tillgängligt 
 kulturcentrum. I auditoriet finns 
 hörselslinga. 
Seminarieavgift: 
 40 euro. Studerande 20 euro. 
 Personliga assistenter deltar gratis.
Anmälningar senast den 
 7 september: www.hanaholmen.fi
Arrangörer: 
 SOS Aktuellt, Finlands Svenska 
 Handikappförbund och Hanaholmen 
 – Kulturcentrum för Sverige och Finland.
Frågor?  Hör av dej till chefredaktör Daniela 
 Andersson, redaktion@sosaktuellt.fi, 
 044-5554388. 
Mer info   www.sosaktuellt.fi, www.hanaholmen.fi  
  samt SOS Aktuellts facebooksida.

Boka dagen!

Program – Mångfald i media 2015

13.00  Välkomna

 chefredaktör Daniela Andersson, SOS Aktuellt

13.05  Välkomsthälsning

 Verkställande direktör Gunvor Kronman, 

 Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

13.15  Öppningstal 

 Ordförande Anna Caldén, 

 Finlands Svenska Handikappförbund

13.30  Mångfald i media – journalistens perspektiv 

 Talare bekräftas senare

14.00  Mångfald ur genusperspektiv

 ”Genusfotografen” Tomas Gunnarsson

15.00 Kaffe med Fazers blå

15.30  Amelias vision

 Chefredaktör, Amelia Adamo, Bonnier Tidskrifter

16.30  Avslutning

16.30 -18.00  Cocktail, tilltugg & mingel

 Moderator: chefredaktör Daniela Andersson. 

 Arrangörerna förbehåller sig rätten till 

 ändringar i programmet. 

 Anmälningar på www.hanaholmen.fi 
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Född 1947 i Rom, kom till Sverige samma år 
med mamma Elda, arbetskraftsinvandrare.
Fil. kand. i beteendevetenskap, Stora Journalist-
priset 1996 för Aftonbladet Söndagsbladet. 
Anställdes på Bonnier Tidskrifter, 1991-95 vände 
Vecko-Revyn och gjorde den lönsam, 1995 star-
tade Amelia, blev snabbt Sveriges största kvinno-
tidning/livsstil, utkommer med 26 nr /år. 2001 
startade Tara som 2005 lanserades i Norge och 
är idag deras största livsstils-kvinnotidning. Fick 
Stora Journalistpriset 2003 för mångårig journa-
listiska insatser. 
2006 utkom M-magasin en tidning för kvinnor 
50 plus. Idag 85000 i upplaga utkommer 16 nr/år. 
Samarbetar med Unicef med M-kronan (betyder 
ca 1 miljo/år till Unicef, sammanlagt hittills ca 7 
miljoner)
Sitter i KappAhls styrelse, Bonnier Tidskrifter 
och Elite Hotel. 
Mest stolt över: startade Rosa Bandet-
kampanjen i Sverige 2001. (bröstcancer). 
Fått diverse olika pris genom åren. Men står 
på jorden ändå – till och med stadigt!
2 barn, 5 barnbarn. Änka, skild och numera 
Sambo med Lucio Benvenuto frisör och italienare. 
Bor i Stockholm, bygger hus på Dalarö 
(en mardröm). 



12    SOSAktuellt

I Vasa stad är situationen för tillfäl-
let bra. Enligt vård- och omsorgs-
direktör Jukka Kentala är alla 
socialarbetarbefattningar besatta 
med behöriga personer.

– Vårt mål i staden har varit att upprätt-
hålla en hög nivå inom socialt arbete och 
har därför strävat till att rekrytera behöriga 
personer, säger Kentala.

För drygt tre år sedan var situationen 
inte lika bra, rentav problematisk. Man var 
helt enkelt tvungen att anställa de som visa-
de intresse oberoende behörighet. 2013 var 

v ändpu n kte n 
för staden. Då 
beslöt man att 
åtgärda proble-
met och locka 
fler behöriga till 
tjänsterna inom 
den sociala sek-
torn. Bland an-
nat gick man in 
för att höja lö-
nerna. Relativt 
snabbt började 
tjänsterna fyl-
las.

– I första 
hand var det 
tjänsterna inom 
vuxen- och han-
di kapp arb ete 
som lockade, 
medan platserna 
inom barnskyd-

det fylldes relativt långsamt, säger Kentala.
Han tror att just det området inte har så 

stor dragningskraft främst på grund av an-
svaret arbetet inom barnskydd medför, men 
också på grund av flera olyckliga fall som 
lyfts upp i media.

– Det är ett stort ansvar som ligger på en 
socialarbetare i sådana fall.

Skillnader mellan stad och 
landsbygd
Trots att Vasa stad lyckats förbättra situa-
tionen är läget fortfarande problematiskt i 
många landsbygdskommuner. Orsaken är 
enligt Kentala; ansvaret.

– I en stor organisation så har du specia-
lisering inom en uppgift och dessutom kol-
leger som stöd. I en mindre kommun som 
Malax eller Vörå är det få anställda och där 
måste socialarbetaren oftast behärska alla 
delområden och arbetet kan kännas ensamt.

En lösning kunde vara gränsöverskridan-
de samarbete med en central aktör. Någon 
regelrätt centralisering har Kentala inte 
i åtanke. Hans vision är att den enskilda 
kommunen fortfarande har ansvar för pro-
duktionen av tjänsterna, men någon form 
av gemensam organisation kunde finnas i 
bakgrunden.

– Då kunde exempelvis socialarbetaren i 
Malax kontakta sina kolleger i Vasa för att få 
hjälp och stöd i svåra fall.

Kentalas idé om samarbete över kom-
mungränserna får stöd av Josefine Hägg-
blom, som arbetat som socialarbetare i både 
Malax och Korsholm och själv fått se hur 

De senaste åren har problemet med bristen på behöriga socialarbetare i kommunerna 
lyfts fram. Bland annat lönenivån och det ansvar som arbetet medför räknas till 

orsakerna. För många obehöriga är fortbildning ett alternativ.

TEXT & FOTO  CHRISTER JOHANSSON

”Bristen på formell 
utbildning inte enda orsaken”

Vård- och omsorgs-
direktör JUKKA 
KENTALA anser att 
flera faktorer orsakar 
bristen på socialar-
betare med formell 
behörighet.
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skillnaderna i organisationers storlek 
påverkar arbetet.

– Ett samarbete skulle utan vida-
re vara ett stöd, i synnerhet i Malax 
märkte jag att det skulle ha behövts 
eftersom jag jobbade med uppgifter 
inom flera områden, säger Hägg-
blom.

Studerar för tryggheten
Josefine Häggblom har jobbat som 
socialarbetare i fem år. Intresset 
för jobbet kom genom en sommar-
praktikplats under studietiden. Efter 
praktiken varvades studierna med 
arbete och efter examen började 
Häggblom jobba som vikarierande 
socialarbetare, först i Korsholm och 
sedan i Malax. Någon brist på ar-
betserbjudanden har det aldrig varit 
frågan om.

– Fastän jag just nu är föräldrale-
dig så har jag blivit erbjuden jobb ett 
flertal gånger, så det finns behov av 
personal inom området, säger Hägg-
blom.

Någon fast tjänst har hon hittills 
inte haft. Orsaken, hon anses inte 
vara behörig trots en universitetsex-
amen inom socialpolitik. Häggblom 
brinner ändå för arbetet och vill gär-
na i framtiden ha en fast tjänst. Där-

för valde hon att förra hösten inleda 
studier i socialt arbete för att få en 
formell behörighet.

– Med tanke på livssituationen så 
handlar det också om en trygghet.

Att hon trots sin nuvarande ex-
amen inte är behörig är inget som 
Häggblom reagerat på tidigare. Hit-
tills har det endast synts genom att 
hon varit tvungen att noggrant un-
derteckna alla handlingar med ”vi-
karierande socialarbetare”. I sam-
band med de nya studierna har det 
däremot blivit tydligare, främst ge-
nom att Häggblom fått väldigt lite av 
sina tidigare studier till godo.

– Det har varit väldigt frustreran-
de. Visserligen är det mycket nytt, 
men det finns också sådant som 
påminner om kurser jag redan gått. 
Det känns som om de tidigare studi-
erna varit bortkastade och jag varit 
tvungen att ta allt från början, säger 
hon.

En specialiserande examen
Forskardoktor Johannes Kananen 
vid Svenska social- och kommu-
nalhögskolan vid Helsingfors uni-
versitet håller inte helt med om att 
examina inom socialt arbete och so-
cialpolitik skulle vara likadanna.

– Utöver det att båda är inriktade 
på det sociala området så finns det få 
likheter. Inom socialpolitiken riktar 
man in sig på makronivån, det vill 
säga tjänster och processer, medan 
en som studerar socialt arbete blir 
en specialist som kan göra en be-
dömning, en diagnos om man vill 
uttrycka sig så, säger Kananen.

Han är samtidigt ansvarig för den 
treåriga utbildning inom socialt ar-
bete som social- och kommunalhög-
skolan inledde i Vasa förra hösten. 
Enligt Kananen var intresset stort. 
På ett infotillfälle deltog 70 personer 
och av dem inledde 34 sina studier 
förra hösten. De flesta av de stude-
rande är sådana som jobbar inom 
det sociala men inte har formell be-
hörighet.

Huruvida det kan bli aktuellt med 
en ny utbildning efter att nuvarande 
avslutats kan Kananen inte svara på 
i nuläget.

– Det beror på flera faktorer, men 
klart är att om det behövs och beslut 
fattas så ställer vi mer än gärna upp. 
Vi har ju både erfarenheten och re-
surserna, säger han.  

NYHETER

JOSEFINE HÄGGBLOM 
inledde studierna 

inom socialt arbete 
förra hösten. Speciellt 

kurserna som behandlar 
lagstiftningen har varit 

givande, tycker hon.
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PROVRÖSTNING PÅGÅR.
Brukarorganisationen Klippans styrelse har varit med 
som referensgrupp under hela projektet. De frågade 
varför man tror att så få personer med utvecklings-
störning röstar. Svaren finns på www.fub.se/klippan.

Pie Blume, tidigare om-
budsman vid FUB har 
inför valet 2010 redogjort 
för det låga valdeltagan-
det bland personer med 

intellektuell funktionsnedsättning. I 
artikeln sägs: Ingenting talar emot att 
personer med utvecklingsstörning har 
ett mindre intresse av sin omvärld; allt 
talar för att de ”borde” vara ännu mer 
intresserade eftersom många av dem 
är generellt mer beroende av hur sam-
hället och dess olika stödformer fung-
erar. 

För att öka valdeltagandet har FUB 
och deras enhet Riksklippan inför va-
let 2010 uppmanat medlemmar och 
sektioner att ta med frågeställningar 
till politiker i kommunen. SV tog då 
fram ett studiematerial på lättläst, 
med information om hur man röstar, 
info om de olika partierna, samt vad 
riksdag och regering är för något. 

FUB och SV har på nationell nivå 
under 2012 och 2013 utarbetat en idé 
för att gemensamt öka valdeltagandet 
med en metod som är både deltagar-
styrd och tidlös. I projektet togs en 
processmetod fram som bygger på 
att ta tillvara varje enskild deltagares 
drivkraft och motivation. Metoden 
bygger på ett underifrånperspektiv 
och utifrån öppna frågeställning-
ar ska målgruppen motiveras till att 
utföra sin demokratiska rättighet att 
rösta. 

Mål och genomförande
Förutom ökad delaktighet vill man 
bredda den politiska dialogen mel-
lan målgruppen och politiskt aktiva, 
för att belysa intressepolitiska fråge-
ställningar. Projektets två huvudmål 
är nedbrutet i sju mätbara delmål; 
bland annat processmaterialet ut-
arbetas i studiecirkelform. De olika 
modulerna består dels av informa-
tion, på lättläst, om de olika valen och 
om betydelsen av att rösta och dels 
av deltagarstyrd verksamhet i form 
av motiverande frågor kring värde-
grund, demokrati och delaktighet. 
Studiematerialet stöder deltagarna att 
sammanställa sina intressefrågor och 
få en överblick av vilket parti som 
ska få ens röst i respektive val. En av-
slutande modul är utvärdering, med 
dialog kring valresultat och erfaren-
heter. Det finns goda anledningar 
för ledaren att vid avslutande tillfälle 
informera om alternativa vägar för 
deltagarna att arbeta vidare med just 
sina intressefrågor. 

Efter att materialet utarbetats fick 
en testgrupp prova metoden och ge 
synpunkter. Förankringsarbetet sköt-
tes av riksdagspartiernas partisekre-
terare.

I rekryteringen av ledare ingick 
också en geografisk styrning. Målet 
var att utbilda minst tjugo cirkelleda-
re i processmetoden. Minst 500 del-
tagare i projektets fem testkommuner 
erbjöds att delta i studiecirklarna. 

Varje studiecirkel består av max 6-8 
deltagare. Grupper med fler än sex 
deltagare bör ha två ledare för att 
säkerställa god pedagogik. Utvärde-
ringen görs genom lättlästa enkäter 
och i samtal ledda av ledare. 

Lättförståeliga partidebatter i lo-
kala arenor utgjorde en viktig del av 
projektets arbetsprocess. SV Arena är 
ett framtaget koncept som är öppet 
för alla medborgare i kommunen och 
ska fungera som en mötesplats där 
aktuella frågeställningar, både lokala 
och nationella kan behandlas. I sam-
arbete med politiska partier tas lätt-
läst material fram.

Projektets effektmål var att minst 
80 procent av projektets deltagare väl-
jer att rösta i valet 2014. 

Tillsammans med Centrum för 
Lättläst utarbetades en metod och 
ett anpassat studiematerial. Samt ett 
handledningsmaterial till stöd för 
cirkelledarna. Studiematerialet har 
testats i en Verkstadsklubb i Stock-
holm, testpersonerna med intellek-
tuell funktionsnedsättning, som är 
vana vida att arbeta demokratiskt, 
med egen makt, delaktighet och in-
flytande. Metoden att i studiecirklar 
flytta fokus från enbart informations-
insatser till ett mer processinriktat 
arbetssätt, har skapat ett egenintresse 
hon individen och tagit tillvara varje 
enskild deltagares drivkraft och mo-
tivation. Studiecirklarnas upplägg har 
utgått från en tänkt process kopplat 

MITT VAL 
– min röst ska höras

I Sverige har statistiken visat att bland personer med funktions-
nedsättning röstar bara en av fem, vilket är ett demokratiskt problem. 

Därför har Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Föreningen för 
utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB) tagit initiativ till ett 
projekt med avsikten att utarbeta en metod som ska skapa ett intresse 

för politik. Målet är ett ökat valdeltagande bland projektets deltagare.

REPORTAGE

till materialet med sju träffar á tre 
studietimmar. Varje träff har haft ett 
eget tema. 

Så här tyckte deltagarna
Studiematerialet har fungerat mycket 
bra, både i testgruppen och i studie-
cirklarna. Efter utvärderingen, som 
gjordes på den sista träffen, anser 
både ledare och deltagare att det finns 
behov av att utveckla material ytter-
ligare till anpassat med bland annat 
utökat bildstöd för att nå en breda-
re målgrupp. Innan den sista träffen 
kunde deltagarna delta på en valdis-
kussion, där lokala politiker bjöds in. 

Ett 50-tal cirkelledare utbildades 
vid fyra tillfällen. De har haft en stor 
spridning vad gäller ålder, kön och 
erfarenhet. Några har haft ett poli-
tiskt intresse, andra inte alls. Gemen-
samt har de haft ett stort intresse för 
målgruppen och deras demokratiska 
rättigheter. På facebook startades en 
sluten grupp där ledarna kunde utby-
ta erfarenheter och ge varandra tips 
och idéer under arbetsprocessen.

I utvärderingen ansågs ändå att 
tiden för planering och marknadsfö-
ring av cirklarna var för kort och en 
del hade önskat mer information om 
deltagarnas specifika behov.

Valdiskussioner
Ett av huvudmålen var att bredda 
dialogen mellan politiskt aktiva och 
målgruppen. Det gjordes genom lätt-
förståeliga valdiskussioner där delta-
garna kunde göra sin röst hörd. När 
det kom till frågor om jobb och lön 

häpnade en del politiker över hur si-
tuationen ser ut. Både politiker och 
deltagare önskade att få träffas mer.

Gensvaret bland politikerna har 
sett olika ut. Till största del har man 
dock tyckt att det varit viktigt att möta 
målgruppen. Inför valdiskussionerna 
erbjöds politikerna en workshop i 
att tala ”lättpratat”, vilket var mycket 
uppskattat. Många av dem hade ald-
rig eller mycket sällan mött personer 
med intellektuell funktionsnedsätt-
ning. De upplevde att workshopen 
gav dem verktyg till att kunna ha en 
dialog som ökade förutsättningen att 
göra sig förståeliga. Några cirkeldelta-
gare sade att det var skönt att äntligen 
förstå vad politikerna säger.

Målresultat
Det har varit både med- och mot-
gångar i rekryteringen. Enhetsche-
fer och personal i daglig verksamhet 
har varit mycket positiva till projek-
tet. Men en del enhetschefer har haft 
mycket att göra och varit svåra att få 
tag i och ibland har de tyckt att ”de-
ras” arbetstagare är på en nivå som 
gör det möjligt att tillgodogöra sig 
informationen och vissa tycker att 
tre studietimmar är för lång tid. I de 
kommuner där FUB och SV har eta-
blerade kontakter, och det finns en 
välvilja från enhetschefer och perso-
nal, har det varit lättare att rekrytera 
deltagare. I avsaknad av kontakter har 
det varit mycket resurskrävande att 
nå målgruppen.

Svårigheterna att nå målgruppen 
har resulterat i att man i projektets 

kommuner inte 
nått det uppsatta 
målet att rekryte-
ra deltagare till ett 
80-tal studiecirk-
lar utan endast 
hälften förverkli-
gades. Med hjälp 

av Vuxenskolans övriga avdelningar 
uppnåddes ändå resultatet. 

Målet var att nå minst 500 perso-
ner som deltar i studiecirkeln Mitt 
Val. I projektkommunerna blev det 
280 deltagare medan även andra 
kommuner haft cirklar som nått ca 
170 personer. En positiv effekt var att 
studiecirkeln stärkt självkänslan, del-
tagarna vågar mera nu. De vågar säga 
ifrån och de har fått mera kunskap 
och vilja att rösta.

Genom olika aktiviteter blev val-
deltagandet 80 % av 280 deltagare 
i projektets studiecirklar, vilket är 
mycket mera än 20 % som är en jäm-
förelse från år 1998.

En viktig aktivitet var att år 2014 
medverka i Almedalen tack vare 
möjligheten att synas stort och öka 
förståelsen för projektets målgrupp. 
Tillsammans med representanter 
från SV, FUB, deltagare i studiecirk-
lar, Centrum för Lättläst och 8 sidor 
lyckades man göra något som ingen 
på förhand trott, nämligen Mitt Val 
blev en av sex finalister till Hetast i 
Almedalen, tillsammans med tunga 
opinionsledare som till exempel Gud-
run Schyman och Antje Jackélen.

Projektet har ökat fördjupat lokalt 
och nationellt samarbete och knutit 
kontakter med politiska partier. En 
annan effekt är att fler kommuner 
och organisationer utanför projektet 
har gjort aktiviteter för målgruppen. 
Kommunala verksamheter och kyr-
kan med flera organisationer har an-
vänt sig av projektets framtagna stu-
diematerial.

Över hela Sverige uppmärksam-
mades Mitt Val i media. För projektet 
som helhet har aktiviteterna haft stor 
betydelse för medial uppmärksam-
het och ökat intresset och förståelsen 
för målgruppen personer med funk-
tionsnedsättning. 

TEXT CHRISTINA LÅNG  FOTO KLIPPANS ARKIV
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Expedition Arcadas 
basläger hörs sorlet 
från älven och hur 
fjällvinden viner mot 
tältdukarna. Expedi-

tionsledare Patrick ”Pata” Deger-
man kontrollerar klättringsutrust-
ningen som blänker i vårsolen och 
aktiviteten bland de 45 studenter-
na från yrkeshögskolan Arcada 
som deltar i expeditionen är febril. 
Filmteamet redigerar sitt material. 
Skavsår och skrapor plåstras om 
i första hjälpen-tältet, köksgänget 
steker plättar och online media-, 
kommunikations- och radiotea-
men kämpar med att få den mast 
som låter internet sippra fram mel-

lan alptopparna till lägret riktad på 
millimetern rätt. Mitt i det ordnade 
kaoset sitter svenske elitidrottaren 
och äventyraren Aron Anderson i 
sin rullstol och ler. Expeditionens 
huvudperson har redan nått sitt 
mål och han kan kosta på sig att 
andas ut.

– Det är fantastiskt vackert här 
och jag lovar att det är ännu vack-
rare när du blickar ut över dalen 
från ett hängtält som fästs i bergs-
väggen på 250 meters höjd, säger 
han. Det var en otroligt skön känsla 
att nå toppen och vi jublade till-
sammans med de studenter som 
klättrade med oss för att filma och 
sköta säkerheten. 

– Livet handlar inte om vad 
man har för förutsättningar, 
utan vad man gör med dem, 
säger Aron Anderson. Han 

om någon borde veta. Aron, 
som opererades för cancer 

som sjuåring och sedan dess 
varit rullstolsburen, nådde 

för ett halvt dygn sedan 
toppen av den 300 meter 

spikraka bergsväggen 
la Via Ferrata d’Arsin 
i de franska Alperna. 

TEXT  FREDRIK GJERDE
FOTO  MAX EDIN
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KÄMPARANDA 
TOG ARON TILL 
BERGETS TOPP

En annorlunda bäddplats
Via Ferrata är italienska för järnväg 
och syftar till att gjutjärnshandtag 
slagits in i den vertikala bergs-
väggen. Sammanlagt tillbringade 
Aron, Pata och säkerhetsexpert 
Rauno Arasola tre dagar och två 
nätter bland klipporna.

– Visst är jag lite mör i armarna. 
Jag hävde mig mest upp och tog 
lite stöd med knäna. Klättringen 
i sig var faktiskt inte den tyngsta 
biten utan logistiken. Utöver rull-
stolen släpade vi tre med oss två 
80-kilossäckar med tält, proviant, 
gaskök och annan utrustning. 

Att sova på väggen gick över 
all förväntan, trots att det bara var 
tältets botten som skilde klättrar-
na från ett fritt fall på flera hundra 
meter ned till baslägret.

– Visst pirrade det i magen när 
jag tittade ned och det var bökigt 
att sova fastspänd i en sele, men 
med två i tältet var det varmt och 
skönt och jag sov jättegott. Den 
första natten sov vi på 150 meters 
höjd och den andra 250 meter 
upp i luften. När vi hade nått top-
pen tog vi oss ned längs sidan på 
berget.

Aron är van att pressa sig själv 
till det yttersta. Bara det senaste 
året har han t.ex. åkt Vasalop-
pet, cyklat Lidingöloppet och för 
några veckor sedan vann han den 
svenska etappen av det interna-
tionella Wings for life-loppet. När 
han får frågan om det inte finns 
något här i världen som skrämmer 
honom sitter han tyst och tittar 
upp mot berget en stund.

– Jag är nog som folk är mest. 
Att säga ”Jag älskar dig” till någon 
för första gången gör mig livrädd, 
men berget å andra sidan… Visst 
har jag respekt för det, men det 
skrämmer mig inte. 

Cancern förändrade allt
Aron var sju år gammal när han 
fick beskedet som förändrade 
hans liv.

– Det började med att jag hade 
ont i rumpan när jag satt under 

några veckor, berättar Aron. När 
jag fick kraftig feber tog mamma 
och pappa mig till akuten och näs-
ta dag berättade de om cancern. 
Jag visste inte vad cancer var. Jag 
visste bara att det är något man 
inte ska ha som liten. 

Cellgiftsbehandlingen miss-
lyckades och under operationen 
var kirurgerna tvungna att kapa 
nerver i ländryggen. Aron ham-
nade i rullstol

– Givetvis var det otroligt tungt 
och ett tufft år som följde. Men jag 
insåg snart att allting handlade om 
min egen attityd och att det var 
upp till mig att bestämma hur jag 
ville att mitt liv skulle se ut. 

Vägen tillbaka gick via idrot-
ten och snart hade den förvand-
lats från tidsfördriv till karriär. 
Han har vunnit junior 
VM-medaljer i friidrott och 
deltagit i fyra paralympiska 
spel, i friidrott, segling och 
kälkhockey. 

Sedan kom nästa 
stora motgång

– Jag fick höftproblem 
och tvingades till en ny 
operation när jag tränade 
inför de paralympiska som-
marspelen i London 2012. 
Det var den friidrottskarri-
ären. Jag hade satsat stora 
delar av mitt liv på att bli 
bäst i världen så vad gör jag 
nu, tänkte jag? 

Svaret blev äventyr. Som 
av en slump hörde svens-
ka Barncancerfonden av 
sig och utmanade Aron att 
cykla med armcykel från 
Stockholm till Paris. Sedan 
dess har han också t.ex. 
hunnit bestiga Kebnekaise 
och härnäst står ett besök 
till norska Trolltunga på 
tur. I slutet på sommaren 
ska han simma från Åland 
till svenska Grisslehamn.

Mellan expeditionerna 
försörjer sig Aron genom 
att hålla föreläsningar och 

intresset är stort för honom bland 
så väl funktionshindrade som på 
företag och skolor. 

– Jag tror det handlar om att alla 
på något sätt kan knyta an till min 
historia oavsett hur deras egen si-
tuation ser ut, avslutar han. Vi har 
alla svårigheter någon gång i livet 
som vi måste ta oss igenom. Så 
kan det vara bra med en påmin-
nelse om att bara man har kämpa-
randa så finns det ingenting här i 
världen som är omöjligt. 

SEGERKÄNSLA.
Vad andra anser vara 
möjligt eller omöjligt 

bryr sig den svenske elit-
idrottaren och äventyra-

ren Aron Anderson inte 
det minsta om. Här 
är han på toppen av 

la Via Ferrata d’Arsin 
i de franska Alperna.

UPPÅT, UPPÅT, UPPÅT.
Via Ferrate är italienska 
för järnvägar och rutterna 
finns lite varstans i Alper-
na. De användes under 
andra världskriget för 
att transportera trupper 
genom bergslandskapen.



Psykisk ohälsa är ett växande pro-
blem i hela Europa. I England bott-
nar till exempel 40 procent av alla 
sjukskrivningar i psykisk ohälsa. 
Man talar om att psykisk ohälsa 
inom kort är den allra främsta orsa-
ken till sjukskrivningar ute i Europa 
och att det år 2030 antas vara den 
främsta anledningen till sjukskriv-
ningar över hela världen.

Arbetslösheten är en bidragande 
orsak till att många människor mår 
dåligt. Negativa upplevelser tidigt i 
livet är en annan orsak, såsom trau-
man, trasiga familjeförhållanden 
eller en fattig uppväxtmiljö. Ekono-
min är ofta en avgörande orsak till 
psykisk ohälsa. 

Många mår också dåligt på job-
bet. Idag ser arbetsmiljöerna och 

arbetsbelastningen annorlunda ut 
än förr, och många lever ett stressigt 
vardagsliv.

Den stora frågan är: hur vänder 
man trenden? Hur gör man för att 
öka välmåendet och den psykiska 
hälsan ute i Europa? Vad kan man 
göra för att just DU ska må bra? 
Detta diskuterades flitigt under kon-
ferensen i Helsingfors.

Det som alla länder brottas med 
är att hitta bra lösningar för att kun-
na implementera all den kunskap 
som finns. Vi vet väldigt mycket om 
psykisk hälsa, det har forskats mas-
sor i psykisk hälsa. Men hur gör man 
för att få ner den kunskapen på gräs-
rotsnivå? Idag finns ett glapp mellan 
forskning och åtgärder. Man vill sät-
ta fokus på förebyggande arbete, för 

alla studier visar att grunden för ditt 
välmående formas i riktigt tidig ål-
der. Man behöver också lära sig att 
identifiera problemen tidigt, för att 
kunna åtgärda dem. Jürgen Scheft-
lein på Europeiska kommissionen 
talar om att det som tidigare var ett 
tabu nu har blivit en prioritet, och 
att vi måste få politikerna att inse 
allvaret i detta. Psykisk ohälsa är inte 
bara individens problem, utan något 
som berör hela familjen – och sam-
hället i stort.

Konferensen arrangerades i sam-
arbete mellan Europeiska kommis-
sionen, Social- och hälsovårdsmi-
nisteriet i Finland och Föreningen 
för Mental hälsa i Finland.
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Vill du vara med och berätta hur just 
du som funktionshindrad upplever 
din delaktighet i samhället och få 
din värdefulla röst hörd?

Jag söker ett antal frivilliga på olika sätt funktionshin-
drade personer i arbetsför ålder (ca 18-64 år) som skulle 
vara villiga att delta i en intervjustudie. Intervjustudien 
ingår i min kommande doktorsavhandling som behand-
lar funktionshindrades samhälleliga delaktighet och 
som jag gör inom Åbo Akademis Fakultet för pedagogik 
och välfärdsstudier och inom ämnet socialpolitik. 

Intervjustudien genomförs i form av ca en timmes 
långa intervjuer på ditt eget modersmål, oavsett om det 
är svenska eller finska. Intervjuerna görs under sensom-
maren eller början av hösten 2015 och kan göras endera 
på din hemort eller på något annat ställe enligt särskild 

överenskommelse. Det är även möjligt att göra intervju-
erna via Skype. Under intervjun har du möjlighet att fritt 
berätta om dina erfarenheter kring delaktighet.  

Du behöver inte förbereda dig inför intervjun. Ett 
öppet sinne och en vilja att berätta om dina egna 

erfarenheter räcker gott och väl. Intervjuerna är konfi-
dentiella och det kommer inte på något sätt att framgå 
vad just du sagt eller vem du är, eftersom de uppgifter du 
ger är anonymiserade. 

Ifall du är intresserad av att delta i intervjustudien, 
tveka inte att ta kontakt via e-post: 
elisabeth.hastbacka@abo.fi  eller 
per telefon 040-5754175.

Vänliga hälsningar, 
Elisabeth Hästbacka, 

PM, doktorand

Välmående formas i tidig ålder

Erfarenhetstalarna i 
Österbotten är redo!
Nu har även Österbotten fått 
sju erfarenhetstalare. Sedan 
tidigare finns sju erfarenhets-
talare i södra Finland. 

I mars ordnades det sista av fem ut-
bildningsveckoslut för erfarenhets-
talarna i Österbotten. Det är Steg för 
Stegs projekt Vi vet, vi kan! som ord-
nat utbildningen där föreläsningar 
om t.ex. mänskliga rättigheter, stöd i 
fatta beslut, sätt att informera och hur 
göra en presentation samt friluftsdag 
varvats med, dramaövningar, teater- 
och restaurangbesök.

Erfarenhetstalarna håller presenta-
tioner om sina egna liv och sina egna 
erfarenheter, om t.ex. boende, arbete 

NOTERAT 
!

Erfarenhetstalarna Carola, Jonas, Henrik, Maria, Joakim, Rex och Pia 
får sina intyg tillsammans med handledarna Jenny, Lina och Anna 

samt projektkoordinatorerna Tina och Calle.

och fritid. Åhörare kan vara t.ex. per-
sonal, lärare, anhöriga eller besluts-
fattare. En presentation tar ungefär 
45 minuter med frågor. Steg för Stegs 
erfarenhetstalare i Österbotten är: 
Jonas Jansson från Bennäs, Joakim 
Smeds från Jakobstad, Maria Wallén 
från Korsholm, Henrik Ström från 
Närpes, Carola Hägg från Karleby, 
Rex Hartman från Vasa och Pia Tall-
gren från Nykarleby.

Vill du boka en erfarenhetstalare? 
Talaren kommer tillsammans med 
sin handledare.

Talaren och handledaren brukar få 
50 € per person i arvode som betalas 
ut på skattekort till dem. Om man vill 
boka en erfarenhetstalare kan man 
ringa Tina Holms i Vasa eller Carl 
Lindgren i Helsingfors.

Läs mera på www.stegforsteg.fi.

SÖKES! NOTERAT 
!

Den 11-12 maj arrangerades den europeiska mentalhälso-
konferensen ”Mental Health in all policies” i Helsingfors. Psykosociala förbundet var på plats 
för att ta del av infallsvinklar från olika håll i Europa. Under två dagar serverades vi enormt 
mycket information som vi nu ska försöka processa och dela med oss av. 

Kristian Wahlbeck på Föreningen för 
Mental hälsa i Finland talar om vikten 

av förebyggande arbete i tidig ålder.

TEXT & BILD Pernilla Nylund, Psykosociala förbundet rf.

Funktionshindrade vuxna sökes för intervjustudie!
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Samhällsutvecklingen visar att man 
inte i tillräckligt hög grad beaktar 
främjandet av den psykiska hälsan el-
ler tjänster för psykisk hälsa - redskap 
som kunde förebygga psykisk ohälsa 
och stärka medborgarnas välbefin-
nande och helhetshälsa.

Faktorerna som påverkar det psy-
kiska välbefinnandet är till stora delar 
kända, och kan åtgärdas. Tidig växel-
verkan, förebyggande av våld, mobb-
ning och dåligt bemötande, en trygg 
uppväxtmiljö samt en utveckling av 
skolvärlden och arbetslivet till att stö-
da människors egna resurser är fakto-
rer som främjar vårt välbefinnande. 
Friskfaktorer som stöder den psykis-
ka hälsan gynnar samhället överlag 
och ligger ofta utanför hälsovården, i 
andra delar av vårt samhälle - skolor, 
arbetsplatser, medborgarinstitut och 
föreningsvärlden är exempel på plat-
ser där man har stora möjligheter att 
främja sin psykiska hälsa.

Varför satsa på skyddande och 
förebyggande arbete? 
Den psykiska hälsan är en grundläg-
gande del av en människas välbefin-
nande och helhetshälsa. Psykisk hälsa 
kan definieras som ett kapital eller 

en resurs, som hjälper människor att 
fungera i sin livsmiljö samt att möta 
olika livssituationer och de krav dessa 
ställer. Främjande av psykisk hälsa är 
inte detsamma som att eliminera eller 
förebygga psykisk ohälsa. 

Dagens samhällstänk är problem-
centrerat och har stort fokus på ohäl-
sa. Det främjande och förebyggande 
arbetet hamnar i skymundan, trots att 
forskning visar att fokus på välbefin-
nande och hälsofrämjande resurser 
förebygger riskfaktorer för psykisk 
ohälsa samtidigt som det bygger upp 
den allmänna hälsan.

En kurs i Psykiska första hjälpen är 
ett ypperligt sätt att främja den psy-
kiska hälsan, den är ett redskap till-
gängligt för alla. 

  Som en medborgarfärdighet är må-
let precis som för fysiska första hjäl-
pen. 

    Förbereder oss för olika händelser 
där ett tryggt bemötande är centralt 
och är en kurs för alla, uppbyggd på 
en stadig grund av både teori och er-
farenhet. 

Psykiska första hjälpen 1: utveckla-
des av Föreningen för Mental Hälsa i 
Finland och fokuserar på resurser och 
välbefinnande. Kursen berör psykiska 

friskfaktorer och hur man bäst kan 
aktivera sig själv för att nå psykiskt 
välbefinnande. 

Psykiska första hjälpen 2: omfattar 
information kring psykisk ohälsa och 
hur man kan stöda i olika situationer 
där den psykiska hälsan har försämrats. 

Vill du delta i en kurs i 
Psykiska första hjälpen? 
Följ med http://www.mielenterveys-
seura.fi/sv för information om hös-
tens kurser!  Två svenskspråkiga 
kurser i både Psykiska första hjälpen 
1&2 är under planering för hösten 
2015 vid Lappvikens gamla sjukhus i 
Helsingfors.  Även en instruktörskurs 
planeras i oktober för dig som vill bli 
kursledare. 

För mera information vänligen 
kontakta Miivi Selin-Patel, verksam-
hetsledare, Psykosociala föreningen 
Sympati tfn; +358 50 446 2974. 

Kristian Wahlbeck, 
Utvecklingsdirektör, Föreningen 

för Mental Hälsa i Finland

Johanna Cresswell-Smith, 
Institutet för hälsa och välfärd (THL), 

Enheten för psykisk hälsa

NOTERAT 
! Kurs i Psykiska första hjälpen – en kurs för alla

Seminarium på Hanaholmen 
– kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo
Torsdagen den 10 september kl. 11-17.

Sverige har varit ett föregångarland vad gäller reformer inom 
funktionshinderpolitik. När man talar om funktionhinder 
handlar det inte om någon liten grupp människor, utan man 
räknar med att var femte person i Sverige har en funktions-
nedsättning som påverkar det dagliga livet. Lagstiftningsre-
former inom funktionshinderområdet i Sverige har haft som 
mål att personer med funktionsnedsättning skulle bli mer del-
aktiga i samhället och få ett självständigare liv. Har personer 
med funktionsnedsättning i Sverige fått ökad självständighet 
och blivit mer delaktiga i samhället genom lagstiftningen om 
personlig assistans? Vad har ratificeringen av FN:s konven-
tion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
medfört i Sverige? I Sverige klassas bristande tillgänglighet 
från och med 2015 som en diskrimineringsgrund. I Finland 
reformeras lagstiftningen inom funktionshinderområdet 
som bäst och en ny diskrimineringslag har trätt i kraft 2015. 
Vad kan vi i Finland lära oss av erfarenheterna i Sverige?

Seminariet ordnas på Hanaholmens kulutrcentrum som 
är ett tillgängligt kulturcentrum. I seminarieutrymmet finns 
hörselslinga. Språk: svenska och finska, simultantolkning. 
Deltagaravgift: 35€, personliga assistenter deltar gratis. 

Arrangörer: SAMS - Samarbetsförbundet kring funktions-
hinder, Handikappforum, Riksomfattande handikapprådet 
Vane, Svenska institutet, Hanaholmen – kulturcentrum för 
Sverige och Finland.

Mer information kontakta: 
projektledare Ilona Salonen på SAMS 

ilona.salonen@samsnet.fi 050-5901472. www.samsnet.fi

Sverige, bäst 
i världen på
funktionshinderpolitik?

PRELIMINÄRT PROGRAM

11.00 – 13.00
Ett självständigt liv 

är en mänsklig rättighet
Bengt Westerberg, styrelseordförande 

Institutet för handikappvetenskap, 
tidigare socialminister 

Kommentar: Paula Risikko, 
kommunminister, tidigare social- 

och hälsovårdsminister 

Tillgänglighet som diskrimineringsgrund 
Erfarenheter av kampanjen: 

Torsdagsaktionen för tillgänglighet 
– i tusen (1000) dagar har vi väntat!

Ken Gammelgård,
förbundssekreterare DHR

13.00 Lunch

14.00 – 17.00
Medför lagstadgad personlig 
assistans verklig delaktighet 

och ett självständigt liv?
Riitta-Leena Karlsson, funktionshinder-

ombudsman, Stockholms stad
Amu Urhonen, ordförande Kynnys

Anna Caldén, ordförande Finlands Svenska 
Handikappförbund

Var får personer med funktions-
nedsättning synas i samhället?

Föreläsare bekräftas senare
Laurentsio Pettersson, 

skådespelare och modell
Kommentar: Carin Göthelid, 

mediechef Svenska YLE

17.00 
Vernissage av utsällningen: 

AccessAbility – Beyond 
physical enviroment

Arrangörerna förbehåller sig rätten 
till ändringar i programmet

ARIANNA HUFFINGTON 
Grekisk-amerikansk författare, 

journalist och kolumnist. Arianna
är mest känd som en av grundarna 

av nyhetssajten The Huffington Post.

NOTERAT 
!

”Vi tar bättre 
hand om våra 

smarttelefoner än 
vi tar hand om 

oss själva.”

Har du det jobbigt hemma? Är dina 
kvällar tråkiga? Känner du dig nere 
eller ensam? Kom med till Solkulla 
på torsdagskvällar! Torsdagstolerans-
gruppen är ett gäng unga (med egna 
erfarenheter av jobbigheter) som vill 
ställa upp för andra unga. Träffarna 
sker torsdagar klockan 18 på Solkulla, 
Solkullavägen 65 i Jakobstad. Skicka 
mejl till oss ifall du vill ha skjuts, om 
du vill cykla tillsammans från stan el-
ler träffas vid ABC innan träffen. Allt 

är möjligt! Mejla: info.jakobstad@
acceptans.fi eller kolla in Facebooksi-
dan (Torsdagstolerans: Acceptans i 
Jakobstad). Sidan kommer att använ-
das som en anslagstavla med infor-
mation.

Vi på Torsdagstolerans tar ingen 
semester utan fortsätter över som-
maren till hösten och vidare efter det. 
Om ni ännu är tveksamma eller fun-
derar på något så skicka e-post! 

Där kan ni helt anonymt läsa vad 
som kommer att ske den närmaste ti-
den. Vi har tystnadsplikt i torsdagsto-
lerans och tänker hålla den!  Vi som 
håller i trådarna för Torsdagstolerans 
är en härlig blandning i åldrarna 18-
30+. Totalt är vi 12-13 stycken, varav 
11 är kvinnor och 2 män. Vem av oss 
som kommer vara på plats på tors-
dagskvällarna kommer att variera, 
men vi siktar på att en av männen 
alltid är på plats. Kom med du också!

Citat vi gillar!

Torsdagstolerans i Jakobstad – kom med du också!

Psykisk hälsa är en väsentlig del av folkhälsan. Finländarnas fysiska hälsa 
blir allt bättre, men när det gäller den psykiska hälsan har vi inte uppnått 
motsvarande positiva utveckling.

Du har väl inte missat att torsdagstolerans har kört igång? Torsdagstolerans är en grupp som riktar 
sig till dig som är omkring 15-20 år och bor i Jakobstadstrakten. Tanken är att ensamma ungdomar 
ska få uppleva gemenskap och glädje under kravlösa träffar en kväll i veckan. 
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– J ag har inte tagit det 
hela med några stör-
re bekymmer. För 
mig är det en natur              

lig sak att klara mig med bara ett 
fungerande öga. Det gäller att ta 
av gasen och sätta i backen på 
trålaren innan man kommer till 
kajen så att det inte dunsar i, sä-
ger Mats Hellström och skrattar 
skojfriskt.

Då Mats började skolan märkte 
man att han hade väldigt nedsatt 
syn på vänster öga. Han tror att 
skadan kan härstamma från att 
han fick en glasskärva i ögat som 
liten då han och andra pojkar lek-
te med att kasta sönder glasflaskor 
på stranden. Enligt läkarutlåtan-
den är det en medfödd skada.

– Under skoltiden hemma i 
Kaskö skulle ögat tränas men 
det tjänade ingenting till. Man 
försökte även ordinera glasögon 
men inte hjälpte det. 

Skoltiden gick ändå bra. Pro-
blemen kom först då han som 
16-åring skulle börja i sjömans-
skolan i Mariehamn på Åland. 
Då konstaterades att han inte såg 
nästan något alls med vänster öga. 
Mats fick ändå börja sjömanssko-
lan, efter att ha fått dispens av en 
läkare i Mariehamn för att kunna 
mönstra på en båt och åka ut till 
sjöss. I sjömansskolan inriktade 
han sig på maskin och fick skepp-
arbrev för upptill 50 meter långa 
trålare. 

– Om man ser på allt nu ef-
teråt så borde kontrollerna un-
der barndomen ha varit mycket 
bättre än de var. Men det har ju 
ändå gått bra med tanke på om-
ständigheterna. Jag har ju både 
körkort och skepparbrev, poäng-
terar Mats.

– Dispensen för skepparbrevet 

har beviljats varje gång hittills. 
Den måste nämligen förnyas vart 
femte år. Jag har inte haft några 
större men av det nedsatta ögat 
annat än att det tidvis kan vara 
svårt att bedöma avståndet till 
kajen med det friska ögat. Men 
det löser jag med att sakta in or-
dentligt före kajen, säger han med 
glimten i ögat.

Alltid sjöman
Maskinintresset har Hellström 
haft under hela sitt liv och han 
har tyckt mera om att vara på 
havet än att gå i skolan. Fiskeri-
verksamheten påbörjades 1976-
77, när familjen köpte en gammal 
nedbrunnen trålare från Sverige. 
Fadern var båtbyggare och byggde 
om båtskrovet till en laxtrålare. På 
den tiden var priset på lax hyfsat 
jämfört med idag då priserna är 
alldeles för låga för att kunna be-
driva ett rättmätigt laxfiske. Famil-
jeföretaget, där Mats, brodern Ralf 
samt fadern jobbat, har haft totalt 
elva trålare. 

– Det vänstra ögat finns bara 
med medan det högra och funge-
rande ögat är van att jobba för två. 
Men det är klart att jag måste vila 
ögonen för att inte få värk och ir-
riterade ögon. Det får jag speciellt 
av att vaka långa nätter i samband 
med fisketurerna, förklarar Mats.

Det högra friska ögat är väldigt 

Österbottniska Mats Hellström, 58 år, är sjöman och fiskeriföretagare i Kaskö. 
Han har jobbat inom sjöfarten i hela sitt yrkesverksamma liv, trots att han 
bara har ett fungerande öga. Ännu en gång kan man mäkta imponerande 

konstatera att det går att bli det som man vill bara man är motiverad.

TEXT & FOTO  MATHIAS KROOK

REPORTAGE

Sjöman och 
fiskeföretagare med 

endast ett öga

TRÅLAREN ”HANNE”
som Mats jobbar på 

tillsammans med 
sin son Axel.

vältränat. Vind och kyla kan dock 
vara besvärligt. Det nedsatta ögat hål-
ler han då stängt. På vänster öga ser 
han ljusa och mörka konturer liksom 
färger men att läsa text är inte möjligt. 

– Min bror Ralf har glasögon men 
jag som bara har ett öga ser ändå 
mycket bättre på långt avstånd. Ibland 
kan det dock vara jobbigt att se i olika 
vinklar med vänster öga eftersom jag 
måste se på ett visst sätt.

– Det är endast jag kvar i företaget 
eftersom brodern numera är pensio-
nerad. Nu har jag bara en trålare på 
35 meter som jag fiskar strömming 
med. Idag är jag deltidspensionär och 
företaget avslutas stegvis.

Bröderna Hellström hade tidigare 
också en fiskförädling i Kaskö men 
den verksamheten såldes år 2012 ett 
finskt och ett estniskt företag. Enligt 
Mats är byråkratin kring fisket på 
tok för invecklad idag och hämmar 
fiskerinäringens möjligheter att ex-
istera. Fångsterna ska bedömas ute 
till havs vid upptagningen och sedan 
vågmätas vid lossningen i fiskeham-
nen. Då får bedömningen som gjorts 

till havs bara kasta med fem procent 
upp- eller neråt.

– Det är byråkratin som gör att 
jag väljer att sluta eftersom det känns 
motigt och fel att bli bötfälld för att 
man bedömt fiskefångsterna lite fel-
aktigt ute till havs. Det är inte möjligt 
att exakt bedöma vad man har i trålen 
när den lyfts in. Man kan bara få en 
överblick hur stor fångsten är, säger 
Mats.

Bygga träbåtar
När Hellström minskat fiskeriet vill 
han satsa på att bygga träbåtar. Kon-
sten att bygga träbåtar har fader lärt 
ut. Vid hemgården i Kaskö finns flera 
båtar, snipor, som fadern har byggt. 
Sommartid har Mats och hans familj 
vanligtvis en träbåt sjösatt förutom 
en gammal lotsbåt. Familjen har en 
sommarstuga på en holme utanför 
Kaskö.

– Vi har sommarstugan på en 
holme som heter Äggrund och den 
finns faktiskt i Närpes, säger  Mats 
med ett skratt. 

Frun Leila brukar ta bilen till en 

mindre båthamn där en aktersnur-
rebåt är förtöjd. Därifrån är det bara 
en liten bit till sommarstugan medan 
jag och pojkarna kör hela rutten från 
Kaskö till holmen.

– Jag vill inte rekommendera fis-
keriföretagandet åt våra söner efter-
som byråkratin inte möjliggör någon 
direkt lönsam fiskerinäring. 

Äldste sonen har trots allt fortsatt 
i far och farfars fotspår och har gått 
sjömansskolan i Mariehamn. Just nu 
är han i armén men Mats rekom-
mendation är ändå ett jobb på en båt 
istället för ett eget företag.

– Man ska satsa på det som man 
brinner för, för då görs det helhjär-
tat. Det ska inte kännas som ett mås-
te. Just nu planerar jag hur en kust-
fiskebåt i trä ska byggas. Den måste 
vara stor och stark och gjord av mina 
egna händer och ritningar. Byggan-
det är ändå en rolig hobby, avslutar 
Mats Hellström med en humoristisk 
glimt i höger öga. 

MATS HELLSTRÖM, 
sjöman och fiskeri-
företagare har ända 
sedan barndomen 
klarat sig med ett 
fungerande öga.
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U tbildningen sker 
i det fria – i skug-
gan under det 
stora mangoträ-
det på Emmaus-

gruppen MARS gård i utkanten 
av Togos huvudstad Lomé. Ut-
rustningen är enkel. Två stora 
tvättfat av aluminium och di-
verse ingredienser, som köpts i 
större eller mindre plastpåsar. 
Två kvinnor kan konsten att 
laga tvättmedel och har receptet 

uppskrivet i ett häfte. Deltagarna 
delar upp sig i två grupper och 
sätter i gång. Basen är en stärkel-
serik smet av en lokal växt. Esse-
nam rör runt smeten med han-
den i en jämn rörelse, medan en 
annan kvinna droppar i vatten. 
Det gäller att inte förtröttas, han-
den måste vara i gång hela tiden.

Gult och blått
Efterhand blir smeten tjock och 
vit. Sedan tillsätts övriga ingre-

dienser som karbonat, bensoat 
och färgämnen. Det blir gult i ett 
tvättfat, blått i det andra. Till slut 
hälls tvättmedlet upp på tomma 
vattenflaskor, som man samlat 
ihop.

– Tanken är att några kvinnor 
kan gå samman i en tvättmedels-
grupp. De kan laga och sälja 
tvättmedel på egen hand och på 
så sätt få en inkomst, säger Lou-
is Dovi som är projektledare vid 
MARS.

En grupp kvinnor samlas under mangoträdet i Lomé i Togo. Nu ska de få lära 
sig att laga flytande tvättmedel. Bakom utbildningen står Emmausgruppen 
MARS, som samarbetar med och stöds av Emmausgrupper i Finland. Behovet 

av hjälp är oändligt men MARS linje är klar – att ge hjälp till självhjälp.
Målet är att kvinnorna på sikt ska kunna försörja sig och sina barn.

TEXT & FOTO  HELENA FORSGÅRD
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VÄRLDEN

Emmaus-hjälp från Finland
ger kvinnor jobb i Togo

När jobbet är gjort sätter sig 
kvinnorna i en ring och får en fö-
reläsning om hygien, hälsa och fa-
miljeplanering.

Kritor i bensinodör
Amito, Valerie och Dzigbodi till-
verkar tavelkritor – också det un-
der mycket enkla förhållanden. 
De håller till under ett lågt tak där 
ventilationen är i det närmaste 
obefintlig. Borden, som de jobbar 
vid, är av varierande storlek och 
skick. Det blir mycket hett och 
stanken av bensin är påträngande. 
Bensinen används för att pensla 
gjutformarna så att gipsmassan, 
som blandats av pulver och vatten, 
inte ska fastna i formarna.

Massan trycks ner i fördjup-
ningarna i formarna och får stelna. 
Kritorna läggs slutligen på tork på 
stora flätade fat som ställs ut i solen. 

Det mesta är vitt när kvinnorna 
är färdiga och ingen verkar bry sig 
om bensinodören. De rycker på 
axlarna när vi nordbor förfasar oss 
och kräver bättre arbetshygien.

– Det är så det är. Man kan an-
vända palmolja också, men den är 
dyrare, säger Louis Dovi.

Krittillverkningen är redan ho-
tad så allt som fördyrar avvärjs. 
Importerade kritor konkurrerar 
redan med priset och finns dessut-
om i roliga färger, som attraherar 
skolorna.

Bli självständiga
Organisationen MARS, som grun-
dades 1992, har en klar målgrupp 
– kvinnor och barn – och ett tydligt 
mål. 

– Att alla som kommer till oss 
ska bli självständiga på sikt och kla-
ra sig utan vår hjälp. Vi följer en av 
Emmausrörelsens viktigaste devi-
ser – att ge hjälp till självhjälp, säger 
Louis Dovi.

MARS är en förkortning på fran-
ska och betyder rörelsen för social 
förändring. Kvinnorna får hjälp att 
skaffa sig utbildning och arbete, 
skolavgifter betalas för barn.

Sedan några år tillbaka inledde 
Emmaus Westervik i 
Ekenäs ett samarbete 
med MARS och fick 
med sig Emmaus i Hel-
singfors och Emmaus 
på Åland. Grupperna 
har gett ekonomiskt 
stöd och från Åland har 
en container med varor, 
i huvudsak kläder och 
husgeråd, skickats till 
Togo.

– Kvinnor kommer 
till oss och köper varor, 
som de sedan i sin tur 
säljer vidare. Förhopp-
ningsvis med vinst, för-
klarar Louis Dovi.

Fortsätter på följande sida...

Kvinnorna i byn 
Noepe-Adugblewu 
är glada över stödet 
från MARS som gör att 
de kan bo kvar och 
har försörjning. De 
är också tacksamma 
över att MARS startat 
en skola för byns 
barn.

BIOVA sitter utanför ett hus och syr på en blus. Tack 
vare ekonomiskt stöd av Emmausgruppen MARS har hon 
fått en lärlingsplats och kan utbilda sig till sömmerska.

AMITO och VALERIE har fått ett jobb via MARS. De till-
verkar tavelkritor. De blandar gipspulver och vatten och 
fyller sedan gjutformar med massan.

EMMAUSGRUPPER i Europa, bland dem gruppen på 
Åland, har skickat varubistånd till MARS i Togo. Kvinnor 
kommer till MARS och köper varor som de sedan säljer 
vidare. Daghemsplatser är ett nästan okänt begrepp i 
Togo – barnen får hänga med på ryggen eller tas om 
hand av äldre syskon eller släktingar.

Kvinnor får lära sig att tillverka FLYTANDE TVÄTT-
MEDEL. Allt arbete görs utomhus och för hand. På 
slutrakan tillsätts färgämne och den här satsen 
blev knallgul. 

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3

4.



Kan utbilda sig
MARS ordnar och bekostar också läringsplatser för både 
kvinnor och män, som vill lära sig ett yrke. I dagsläget kan 
de bli sömmerskor, bagare eller frisörer/barberare. En del 
av dem kan sedan få ett litet lån av MARS för att köpa den 
utrustning som behövs för att starta en egen verksamhet.

Allt sker under mycket enkla förhållanden – mätt med 
nordiska mått. Biova, som utbildar sig till sömmerska, 
sitter på en betongplatta utomhus. Hon syr på en sliten 
trampmaskin och hennes läromästare sitter på muren intill 
och övervakar jobbet. Traktens barn är också intressera-
de och trängs kring symaskinen. Strykjärnet, som står i en 
ställning, är fyllt med glödande kol.

Odling och skola
I en by, som ligger några mil från Togo, äger MARS od-
lingsmark och driver en skola. De två klassrummen består 
i praktiken av två tak som står på pelare och inredningen 
är enkla träbänkar.

I byn odlas bland annat majs och kassava eller maniok 
som växten också heter. Den växer snabbt och bildar stora 
rotknölar som kan väga upp till 10 kg. Knölarna är rika på 
stärkelse men fattiga på protein och av dem görs mjöl och 
gryn.

– Vi är glada över den hjälp vi får av MARS. Vi ser inga 
andra möjligheter att kunna försörja oss. Det är också bra 
med föreläsningar om hygien och familjeplanering. Tidi-
gare visste vi bara att man måste sära på sängarna för att 
inte få barn så snabbt igen efter en förlossning, säger några 
av kvinnorna i byn och de tillägger:

– Skolan är det bästa. Nu har vi hopp om en annan fram-
tid för våra barn.

Ska bygga nytt
MARS står nu inför en stor utmaning – att bygga nya loka-
ler på en tomt som köpts med hjälp av ekonomiskt stöd av 
de finländska Emmausgrupperna. De utrymmen man har 
i dag hyrs och hyran har höjts mångfalt med kort varsel. 
Risken finns att den höjs i igen och så mycket att MARS 
inte har råd att vara kvar, därför vill man ha egna byggna-
der för att trygga verksamheten på lång sikt.

Huvudstaden Lomé växer så det knakar, det mesta är 
halvfärdigt i utkanterna av staden. Man bygger så långt 
pengarna räcker och fortsätter om och när man får in nya 
slantar. Huvudgatan är asfalterad. Sidogatorna är breda 
och liknar mest gropiga sandåkrar. Vissa gropar är vat-
tenfyllda, andra fyllda med skrot och skräp. Bilister och 
motorcyklister tycks inte bry sig – de kör ledigt i sicksack 
mellan gropar och högar.

Längs vägarna pågår en ständig business. Kokta ägg, 
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... fortsättning från föregående sida.

KRÖNIKA
           HILKKA OLKINUORA

O avsett din övertygelse 
ger paradisberättel-
serna en finurlig och 
klarsynt bild av den 
västerländska männ-

iskans natur. Citius, altius, fortius 
som i de olympiska spelen. Snabbare, 
högre, hårdare. Kan själv. Där av ris-
ken, därför de förbjudna frukterna.

Med livets frukt ville man nå det evi-
ga livet – och inte bara det, utan den 
eviga ungdomen. Med kunskapens 
frukt ville man få all kunskap i värl-
den – och inte bara det, utan bli den 
som dömer mellan rätt och fel, gott 
och ont. Man ville bli herre över sitt 
eget liv, ha ensamrätt till sig själv, bli 
allsmäktig i sin unika individualitet. 
Och sannerligen, mycket av det ena – 
kunskapen – har sedan dess använts 
att förskansa sig det andra – evig 
ungdom.

Vår värld har insjuknat i den eviga pu-
berteten. All måste vara fräscht, nytt, 
perfekt, och nu. Den största rädslan 
är att misslyckas, och det största miss-
lyckandet är att inte vara fullkomlig. 
Att vara svag, sjuk, gammal, annor-
lunda påminner på ett pinsamt sätt 
om att vi blir alla sådana någon gång, 
att vi är alla sådana redan nu inuti. 

För att undvika denna hemska tanke 
har människan rekryterat de mest 
fantastiska resurser, allt från att blun-
da till att hata och slåss. Man har tagit 
till photoshop och sociala media för 
att visa upp ett perfekt liv som inte 
finns. Media och marknadsföring 
tutar i oss den eviga ungdomens och 
det totala lyckandets ideal. Men den 
trendigaste strategin tycks vara i att 
dela världen itu: ”dom” där ute, där 
borta, ”vi” här inne, här i centrum.

Det är ”vi” som har tagit oss makten 
och friheten att kalla oss ”normala”. 
Det är ”vi” som har utvalt oss till en-
samma ägare till de förbjudna fruk-
terna. Det är ”vi” som har tolknings-
företräde då man måste bestämma 
vad som är ett värdigt liv och vad som 
är rätt och fel.

Det är ”dom” som är udda, konsti-
ga, utmanande, skrämmande. Det 
är ”dom” som får skylla på sig själva 
eller åtminstone sina föräldrar. Det 
är ”dom” som skall stängas ute för att 
inte störa ”vår” livslögn och panikar-
tade kalasande här inne i låtsas-
paradiset.

Men vi härskar inte över livet. Det 
härskar över oss. Vi får inte tiden att 

gå. Tiden kommer av sig självt. ”Nor-
mal” är inte synonymt med ”natur-
ligt”, och att vara svag kan innebära 
en stor styrka. Ve den som nöjer sig 
med att bara se ytan, att aldrig stanna 
och verkligen se. 

Vi blandar ihop detta att vara sedd 
och att vara påtittad. Vi gör vad som 
helst för att bli kändisar för en stund, 
att vara stjärnor i vårt eget reality-liv. 
Men det vi egentligen behöver är att 
vara sedda, på riktigt och på djupet, 
och bli respekterade och älskade som 
vi är. Kärleken är att få uppleva sitt 
människovärde.

Välj ditt äpple rätt! Låt oss strunta i 
det perfekta, det fullkomliga. Det är 
ju fulländat, det är ju färdigt. Det är 
ointressant. Och det är inte sant. Låt 
oss i stället bita i det litet skruttiga 
äpplet. Det har en starkare smak. Det 
smakar livet självt.

Hilkka Olkinuora
är präst, journalist 

och mycket mer.

Läs mer om Hilkka på sidan 6 !

Välj ditt äpple rätt!
Allt började med äpplet. Det första tugget. Allt var ju bra innan, 

ett perfekt liv i det perfekta paradiset. Men människan ville själv. 
Han och hon skulle kunna åstadkomma något ännu bättre. 

Och då bet de i livets och kunskapens frukter.

”
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Vi blandar ihop detta 
 att vara sedd och    

       att vara påtittad.
Republiken Togo ligger vid Guineabukten med-
Ghana, Benin och Burkina Faso som närmaste 
grannar. Landet, som tidigare varit både en tysk 
och en fransk koloni, blev självständigt 1960. 
Togo styrdes 1967 till 2005 enväldigt av Gnassing-
bé Eyadema. Under hans tid drogs större delen 
av biståndet från EU in på grund av bristande 
demokrati i landet. Nuvarande president heter 
Faure Gnassingbé, son till Eyadema.

Togo har cirka 6,8 miljoner invånare, närmare 
hälften av dem är under 15 år.

40 % av befolkningen arbetar inom jordbruket. 
Bomull, kaffe och kakao är viktiga exportvaror 
vid sidan av fosfat. Industrisektorn är liten. 

Medellivslängden är 53,4 år. Cirka en tredjedel av 
befolkningen är analfabeter.

Utmaningarna är stora för landets regering. 
Fattigdomen är utbredd, arbetslösheten hög. 
Den sociala sektorn är mycket svagt utvecklad. 
Välutbildade flyttar ofta från landet. Utveckling 
av jordbruket prioriteras och eget företagande 
uppmuntras.

FAKTA

ananas, grönsaker, löshår, bensin på plastflaskor, cykel-
däck, plastfat, bröd, underkläder bland en hel del annat 
säljs från enkla stånd eller ur stora tvättfat, som ”butiks-
innehavaren” bär på sitt huvud.

Stort ansvar
MARS nya byggnader ska vara klara i maj 2017. Emmaus-
grupperna i Ekenäs och på Åland har lovat att delfinan-
siera bygget men inte allt. MARS måste på egen hand be-
kosta en del – vilket kan bli svårt.

– Hjälpbehovet är hur stort som helst. Varje dag kom-
mer nya kvinnor som vill ha hjälp och andra byar hör av 
sig och vill ha brunnar borrade. Det är svårt att fokusera 
och säga nej, konstaterar Margherita Zilliacus, styrelse-
medlem i Emmaus Westervik och den som först kom i 
kontakt med de ansvariga för MARS.

– Eftersom vi bekostat tomten har vi ett stort ansvar att 
bära. Vi måste se till att nybygget ros i hamn. Men vi ska 
också se till att det hålls på en rimlig Emmaus-nivå, någ-
ra utsvävningar tillåts inte. Visst kan det kännas kaotiskt 
ibland, men jag är vid gott mod. Vi har goda personliga 
kontakter till de ansvariga för MARS, säger hon.

De, som vill stöda MARS, kan till exempel göra en in-
betalning till Emmaus Westervik eller Emmaus på Åland 
och märka bidraget med Togo. 
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Vill du lägga in material på händelsekalendern? 

HÄNDELSEKALENDERN 2015

Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi. 
Deadline för nummer 4 är måndagen 
den 24 augusti. Utkommer vecka 37. 

Juni
2.6. Träff för föräldrar i Sydösterbotten på 
restaurang Sea side kl. 18. Föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning umgås över en bit mat. 
Anmälning: tina.holms@fduv.fi, 040-5679257

3.6. Syskonpicknick. 
Välkomna alla syskon i förskole- och skolåldern 
till syskon med funktionsnedsättning. Vi träffas 
utanför FDUV:s kansli kl. 17.30 och går tillsam-
mans ner till Fiskarstranden. Vi har picknick och 
spelar kubb. Arr: FDUV. 
Anmälning: tina.holms@fduv.fi, (06)3195653, 
040-5679257, www.fduv.fi

8-12.6. Anpassningskurs i skärgården. Lärk-
kulla skärgård, Houtskär. För vuxna personer 
med psykosocial funktionsnedsättning. Arr; 
Psykosociala förbundet rf med stöd av RAY. 
www.fspc.fi  eller ann-charlott.rastas@fspc.fi, 
06-7232517. 

10-12.6. Samnordisk konferens om socialt ar-
bete på Högskolan Arcada i Helsingfors. Tema: 
Mod i socialt arbete. Den nordiska välfärds-
modellen befinner sig i kris och förändringarna 
dikteras långt av den ekonomiska situationen. 
http://www.confedent.fi/nordic2015-swe/

Juli
26.7–31.7. Semestervecka för familjer, 
Spahotellet Yyteri, Björneborg. FDUV och 
Svenska semesterförbundet i Finland erbjuder 
familjer en avkopplande och inspirerande se-
mestervecka. FDUV:s barnledare (2–3 pers.) 
är med under veckan. www.semester.fi. Info: 
susanna.stenman@folkhalsan, 019-2786876. 
www.semester.fi. 

Augusti
SOS Aktuellt nr 4. Deadline måndag 
den 24 augusti. Utkommer vecka 37.

3-6.8. Anpassningskurs; familjekurs på 
ferie- och kurscenter Högsand, Lappvik. 
Ansök senast 29.5. För familjer där en vuxen 
drabbats av psykisk ohälsa och är i behov av 
psykosocialt stöd. Mål: att stödja familjemed-
lemmarnas kraftresurser, ha roligt tillsammans, 
handledning, stärka återhämtningen. Träffa an-
dra i liknande situation. Leka simma och bada. 
Arr; Psykosociala förbundet rf med stöd av RAY. 
Kursen är avgiftsfri. www.fspc.fi eller 
ann-charlott.rastas@fspc.fi, 06-7232517.

September
4–5.9. Friidrottsdagar för personer med 
utvecklingsstörning, Mariehamn. 
DUV på Åland ordnar idrottsdagar i Mariehamn. 
www.duv.ax. Bussar från Österbotten ordnas 
om intresse finns.Kontakta tina.holms@fduv.fi, 
040-5679257.

10–13.9. Lär känna militärlivet-läger 
i Dragsvik, Raseborg. På årets militärläger 
i Raseborg får deltagarna bekanta sig med 
beväringarnas vardag och med garnisonens 
verksamhet. I deltagaravgiften 80 euro ingår 
mat, inkvartering, armékläder att ha under lä-
gerdagarna samt försäkring. Ansök senast 14.8. 
Info: jon.jakobsson@fduv.fi, 040-8653888.

10.9. Sverige, bäst i världen i funktionshin-
derpolitik? Seminarium kl. 11-17 på Hanahol-
men – kulturcentrum för Sverige och Finland, 
Esbo. Arr: SAMS, Vane, Handikappforum, 
Svenska Institutet och Hanaholmen – kultur-
centrum för Sverige och Finland.
Info: Ilona Salonen, ilona.salonen@samsnet.fi. 

17.9. Samtal om Tusenblad på Vasa Övnings-
skola kl. 17.30–19.30. Birgitta Boucht och Jolin 
Slotte samtalar om lättläst litteratur och Bouchts 
originalroman Tusenblad, som Slotte har åter-
berättat. Samtalet är öppet för alla, främst lärare 
och lärarstuderande. Anmälning senast 13.9 till 
solveig.arle@fduv.fi.

17-25.9. Anpassningskurs i södern. Agia Ma-
rina, Kreta. För personer med psykisk ohälsa, 
som tidigare deltagit i en kurs inom Psykosoci-
ala förbundets regi inom hemlandet. Arr: Psy-
kosociala förbundet rf. med stöd av RAY. Info 
www.fspc.fi  eller ann-charlott.rastas@fspc.fi 
06-7232517.

18-20.9. Må bra-kurs på Silja Serenade, Hel-
singfors-Stockholm. Målgrupp: Personer med 
hörselnedsättning i en påfrestande livssituation. 
Arr: Svenska hörselförbundet rf.  Anmäl senast 
30.6. på adressen www.horsel.fi/kurser. 
Mer information: annika.barlund@horsel.fi.

21.9. MÅNGFALD I MEDIA 2015
på Hanaholmen, Esbo! 

Huvudtalare är svenska mediegurun 
Amelia Adamo samt 

Tomas ”genusfotografen” Gunnarsson. 
Seminarium kl 13-16.30. 

Cocktail kl 16.30-18. 
Arr: SOS Aktuellt och Hanaholmen –

kulturcentrum för Sverige och Finland. 
Anmälningar www.hanaholmen.fi.

Info www.sosaktuellt.fi samt chefredaktör, 
daniela.andersson@kolumbus.fi, 

tel 044-5554388. 

Se fullständigt program på sidan 10! 

26.9. Familjedag på Österhankmo lägergård 
kl. 10–16. Tvåspråkig familjedag tillsammans 
med FDUV, Vasa stads handikappråd och an-
dra organisationer ordnas med både inom- och 
utomhusaktiviteter för barn och vuxna. Fjolårets 
familjedag blev snabbt fullbokad. 
Anmälning: tiina.maki@vaasa.fi. 

Oktober
2-4.10. Rekreationsdagar för föräldrar 
på Söderkulla. www.fduv.fi
2-4.10. Höstläger för barn och unga 
med funktionsnedsättning. www.fduv.fi

3.10. Dansgala på Norrvalla i Vörå kl. 17.30–
21.30. Höstens traditionella dansgala ordnas 
till tonerna av bandet Roxie. Inträde: 10 euro. 
Frågor kring skjuts? Kontakta Christina Mann-
folk på DUV i Vasanejden, vasanejden@duv.fi, 
040 543 4556.

6.10. Anhörigseminariet 2015 ”Ung & Anhörig” 
i Novias auditorium i Vasa. Teaterföreställning 
med scener ur vardagen, föreläsningar och pa-
neldiskussion. Mera info på Psykosociala för-
bundets blogg, Facebooksida och i kommande 
Respons. Seminariet är kostnadsfritt. Redan nu 
kan man anmäla sig till martina.villgren@finfa-
mipohjanmaa.fi. Arrangörer är FinFami Öster-
botten, Svenska Österbottens Anhörigförening 
och Psykosociala förbundet. Hoppas vi ses!

7–10.10. Catwalk Camp, Västra Åboland. 
Catwalk Camp är en metod för att öka själv-
känslan hos unga med funktionsnedsättningar, 
med catwalking som redskap. Genom Catwalk 
Camp får man verktyg för att stärka sin själv-
känsla – för livet. Mera info i höstens första 
nummer av GP och på aboland.duv.fi.

10.10. Teaterbesök på Wasa teater kl. 14. 
Föreställningen heter ”Den besynnerliga händel-
sen med hunden om natten”. Kostnad: 23 euro. 
Finns det intresse ordnas bussar från norra och 
södra Österbotten. 
Intresseanmälningar senast 5 juni, sista anmäl-
ningsdagen i september: tina.holms@fduv.fi, 
040 567 92 57.

November
13-15.11. Att skaffa och använda hörapparat, 
Cumulus Pinja, Tammerfors. 
Målgrupp: Personer i behov av hörhjälpmedel/
hörapparat och personer som skall få hörappa-
rat. Arr: Svenska hörselförbundet rf.  
Anmäl senast 2.10 på www.horsel.fi/kurser. 
Mer info: annika.barlund@horsel.fi 

25-27.11. Parkurs, Ruissalo Spa, Åbo. 
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans 
med partner, syskon eller vän. Arr: Svenska hör-
selförbundet rf.  Anmäl senast 5.10 på adressen 
www.horsel.fi/kurser. 
Mer info: annika.barlund@horsel.fi 

OBS! Nummer 4 är ett specialnummer som får 
mycket synlighet i och med att det delas ut på vårt 
Mångfaldsseminarium, Bokmässan och andra evenemang!

SOS Aktuellts händelsekalender finns även på webben www.sosaktuellt.fi/handelsekalender. 
Webbkalendern utvecklas i samarbete med SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. 


