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DANIELA ANDERSSON

Empati och god PR
Jag hittade mig själv på den spirituella läraren och författaren Deepak Chopras föreläsning på
Kulturhuset i Helsingfors i juni. Jag förvånas över att någon kan bli så stor och ha så många
följare världen över. Men det är ju ett gott budskap han sprider om medmänsklighet, empati
och att lära känna sig själv.

H

an är ju också en fantastisk affärsman och
PR-guru med krafter
omkring sej som kan
paketera budskapet
på rätt sätt. Hur har han tid att skriva
alla dessa böcker? Han spottar dem
ur sej på löpande band. Och har ett
självförtroende som få. Jag önskar
jag hade samma krafter omkring
mig att förmedla vårt budskap. Om
mångfald och att alla är lika värda
oberoende funktionshinder eller ej.
Min färd till Deepaks två timmar
långa föreläsning började dock
dåligt. Rusningstrafiken
in till Helsingfors, obefintliga parkeringsplatser och inhandlandet av en två
kilos ost till en fest
från Stockmanns
delikatess gjorde
att jag var pinsamt
femton
minuter
försenad. Det gjorde att jag hade svårt
att hänga med i början av
Deepaks anförande. Där förresten klientelet var kvinnor så långt
ögat kunde nå förutom filosofen Esa

Saarinen. Efter ett tag förstod jag
hur Deepak byggde upp sin föreläsning, och började smått gilla hur han
spjälkte ner bit för bit olika normala
funktioner hos mänskan och hur vi
upplever saker och ting. Efter ytterligare en halv timme önskade jag att
han hade gått ännu djupare i vissa
saker istället för att bara skrapa på
ytan. Jag antar att det är så här man
säljer böcker. Presenterar idéer som
man kan läsa mer om i hans böcker. Jag förmedlar gärna Deepaks fem
pelare till fysiskt välmående:

Sömn
Meditation
Rörelse
Känslor
Näring
Han visade en
kort video kallad
”Who am I”. Vem är
jag. Som visar en mänska från baby till döden.
Budskapet var att jag inte är min
kropp. ”Awarness is not in time or in
the mind”.

SOSAktuellt
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Det här ledde mig till en tanke jag
ofta fått under de senaste åren. Varje
gång jag ser en mänska som hamnat
snett eller är på fel spår så tänker jag
att den här personen har också någon
gång varit en liten baby. Hur gick det
så här snett? Vad hände? Kan ingen
hjälpa? Så som den berusade och
drogade tatuerade killen i söndriga
smutsiga kläder och vilsen blick på
Kyrkslätts tågstation förra lördagen.
Han var också en liten baby någon
gång. Varför tog ingen hand om honom och visade honom rätt? Jag tror
att större omtanke om andra och
medmänsklighet kan rädda världen.
Varför finns det så mycket agg mot
mänskor på flykt undan krig? De hör
till en familj som du och jag. Skulle
du stanna i ett land i krig?
Ta hand om varandra och era medmänskor! Vi ses på Hanaholmen den
21 september, jag lovar att ta hand om
er väl!
Daniela Andersson
Chefredaktör
Vi finns också på Facebook!

PS! Gå in och gilla oss!
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Nationella dagen för förebyggande
av självmord infaller 10.9. Äntligen
har vi i Finland fått ett löfte om ett
program som ska främja psykisk hälsa.
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Nya regeringen vill främja psykisk hälsa
– men vad innebär det i praktiken?
Det står i nya regeringsprogrammet att ett nationellt program för att främja psykisk
hälsa och förebygga ensamhet ska inledas. Det finns både löften och utmaningar
bakom denna skrivelse. Vad innebär detta i praktiken frågar säkert många sig.

N
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ationella dagen för
förebyggande
av
självmord
infaller
10.9. Äntligen har
vi i Finland fått ett
löfte om ett program som ska främja psykisk hälsa. Som jag ser det har
Finland äntligen tagit ett steg i rätt
riktning. Vi har varit en skamfläck
med vår självmordsstatistik världen
över i årtionden. Nu talar vi äntligen
om hur vi behöver och kan börja utveckla öppna vården, service och socialt stöd för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Självmord kan
förhindras och förebyggas med stöd
från samhällets sida. Det behövs en
omstrukturering av vård och service.
Den öppna vården behöver utvecklas.
När jag skriver att den öppna vården behöver utvecklas kan jag inte
låta bli att lyfta fram hur många gånger det blivit sagt de senaste 25 åren,
att den öppna vården bör utvecklas
för målgruppen personer med psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar. När förbundets arkiv
städades häromveckan hittade jag

Är du HSP (Highly sensitive person)?
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insändare från både 1990-talet och
2000-talet med samma budskap,
samma oro och samma problem och
budskap om bristande öppenvård.
Den öppna vården har med andra
ord inte utvecklats hittills i samma
takt som man minskat på institutionsplatser. Därför är det verkligen
oerhört viktigt och verkligen på tiden
att man nu kommit så här långt att
det står inskrivet i regeringsprogrammet. Det är också viktigt att programmet inte misslyckas utan att man nu
på allvar tar itu med handlingsplaner
för att komma framåt.
Det finns också kritik mot regeringsprogrammet.
Sparåtgärder
drabbar många redan utsatta grupper i vårt land, inte minst inom
funktionshinderområdet. Jag hoppas
ändå att i dessa sparivertider, ingen
ska behöva se snett på varandra och
allra minst på att den psykiska hälsans betydelse nu äntligen lyfts fram
i programmet. Psykisk hälsa berör
oss alla, var och en, oberoende av
bakgrund och livssituation. Vi kan
alla erfara psykisk ohälsa och en del
SOSAktuellt
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av oss har det tyvärr med redan tidigt
i livet. Psykisk ohälsa och psykiska
funktionsnedsättningar är dyrt för
samhället idag. Kristian Wahlbeck
lyfter också fram detta med vad det
kostar samhället i sin insändare i HS
(9.8.2015). Han konstaterar att psykisk ohälsa förorsakar sjukskrivningar och sjukpension som kostar samhället upp till totala 5 miljarder euro
med förlorade arbetsinsatser. Hälften
av alla sjukpensioneringar är beviljade på grund av psykisk ohälsa. Det
säger en hel del om hur stort problem
det är frågan om.
Ansvaret för att programmet ska
bli lyckat ligger inte bara på social- och hälsovårdsministeriet, utan
minst lika stort ansvar bär andra ministerier, kommuner och organisationer. Tillsammans tror jag vi kan lyckas, genom ett gott och konstruktivt
samarbete.

Bodil Viitanen,

verksamhetsledare,
Psykosociala förbundet rf

REPORTAGE

MEDARBETARE
MALIN JOHANSSON

4/2015

Jag är en glad och nyfiken sociolog
som jobbar som informatör på
Kårkulla samkommun i Pargas.
Till mina arbetsuppgifter hör
förutom den interna och externa
informationen också att fungera
som redaktionssekreterare för
Kårkullas tidning Omslaget.
Under årens lopp har jag fått
träffa många intressanta
människor och fått ta del av
gripande människoöden tack vare mina artiklar till Omslaget.
För SOS Aktuellt frilansar jag sedan några år tillbaka och
jag agerar också tidvis som idrottsreporter.

PERNILLA
NYLUND
Som informatör
på Psykosociala
förbundet har jag
den stora förmånen
att få träffa många
nya människor.
Det tycker jag om.
Mångfalden i mötet
med andra inspirerar mig. Alla är
unika och har en
historia att berätta. Ingenting överträffar ett
möte, ett kärt återseende eller en ny bekantskap. I mötet bekräftar vi varandra.
I hela mitt yrkesverksamma liv har jag
arbetat med information och informationsspridning, tidigare som journalist, nu som
informatör på Psykosociala förbundet, där vi
ständigt jobbar med att informera om psykisk
hälsa och ohälsa. Kommunikation i alla dess
former är viktigt. Ju mer vi kommunicerar
med varandra, desto mer kan vi bygga broar
och motverka okunskap.

För tillfället är jag mammaledig med vår fem månader
gamla son. Till familjen hör också två äldre systrar, sju och tio
år gamla, samt make. Vi bor i skärgårdsstaden Pargas och man
hittar oss allt som oftast antingen på fotbollsplanen, i stallet eller
vintertid i skidspåret. Jag är uppvuxen i Sibbo, men flyttade som
nybliven student till Åbo för att studera sociologi vid Åbo Akademi. Som före detta tävlingsidrottare har jag svårt för att sitta
stilla och kommer under sensommaren att springa mitt femte
marathonlopp.

Malin har skrivit inspirerande
om elrullstolsfotboll på sidan 16-17!

LENA WENMAN
Jag är utbildad socionom YH
(2013). Att engagera och stöda
människor i olika livssituationer
har varit en drivkraft för mig
sedan ungdomen då jag blev
aktiv i olika organisationer.
Genom föreningslivet fick jag
träffa inspirerande människor
och fick nya kunskaper.

Jag bor i Jakobstad med man och två barn
och just nu försöker vi hitta en balans mellan
arbetsliv och familjeliv. Det är en stor utmaning. Därför njuter jag extra mycket när vi
lyckas kombinera våra intressen. Träning av
olika slag är populärt hemma hos oss och vi
försöker röra på oss på olika sätt, sommartid
blir det många cykelturer, löprundor i skogen
och hopp på studsmattan. Vintertid besöker
vi gärna simhallen. Rörelse är välbefinnande
för mig och det försöker jag förmedla vidare
till våra barn (lyckas inte alltid). Att de duger
precis som de är måste vi också påminna om
med jämna mellanrum. Och det vill jag även
säga till dig.

Jag importerades från Tyresö
sydost om Stockholm i Sverige av min man till Helsingfors
via Kristinestad. Österbotten ger en bra mjuklandning för en
svenskspråkig invandrare. Jag fick lära mig två nya språk genast,
dels finska i skrift, och finskt teckenspråk. Båda språken var en
utmaning, till och med alfabetet i teckenspråken är annorlunda! Nu använder jag finska utöver svenska och de båda inhemska teckenspråken, finlandssvenskt och finskt, varje dag i arbete
och på fritiden.
Kunskaper i majoritetsspråket är viktigt i kontakt med
myndigheter, medborgarorganisationer och media samt med
grannarna i hemknutarna. I arbetet som projektledare hos föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. informerar jag om
ett minoritetsspråk, och om teckenspråkigas rättigheter, både
till myndigheter och till döva medlemmar.

Du är värdefull – precis som du är.

Läs Pernillas intressanta artikel om
Highly sensitive persons på sidan 14!

Läs Lenas fina krönika på sidan 13!
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Styrelseordförande CARL-JOHAN
BONNIER och AMELIA.

En dag med AMELIA
Magasindrottningen Amelia Adamo är så stor i Sverige att skjortorna hon bär på
omslaget till tidningen M-magasin säljer slut i affärerna. Då är succén fullbordad.
Åtminstone i skandinaviska mått. Hon älskar glamour och vill sätta guldkant på
vardagen. Men en glamourös mänska blir väldigt ofta missförstådd, säger hon själv.
TEXT & BILD DANIELA ANDERSSON

D

et är en sval dag första veckan i juni som
jag sätter mig på planet till Stockholm för
en dag. Staden och
stockholmarna är sig lika. Det kryllar
av folk i slitna Converse-dojor förutom Amelia som, tack och lov, förstås
har högklackat. Just när jag kommer
fram till Bonnier tidskrifter på Sveavägen och trycker på ringklockan så
ringer Amelia, jag hinner inte svara.

Men efter att ha blivit incheckad och
hämtad från receptionen av Amelias
trevliga assistent Helena, så blir jag
direkt inslängd i Amelias hektiska
vardag. Fullspäckad kalender med effektiva möten på och utanför kontoret, zoomsnabba luncher, mycket prat
men strax efter klockan 17 är dagen
slut och Amelia åker hem till sambo
och sitt nybyggda hus.
Vi börjar iallafall med styrelsemöte på Bonnier Tidskrifter där Amelia
SOSAktuellt
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och alla andra med makt i den svenska tidningseliten sitter. Styrelseordförande Carl-Johan Bonnier är lite sen
men det ger mig mer tid att småprata
med styrelsemedlemmarna. Jag får
förstås inte vara med på själva mötet utan bekantar mig istället med
M-magasins redaktion där supertrevliga redaktionschefen Annika
och redigeraren Lena berättar hur
M-magasin blir till.
– Vår målgrupp och våra skribenter

3.

REPORTAGE

är väldigt viktiga, poängterar Annika
och förevisar den viktiga ”väggen” där
kommande tidnings färdigredigerade
sidor är uppsatta.
Att Amelia är ledstjärnan i tidningen är en självklarhet. Hon pryder
omslaget till varje tidning. Det är en
medveten strategi.
Amelia är väldigt stor! Alla läsare
har någon slags relation till henne
men man kan också gilla M-magasin
utan att gilla Amelia.
Amelia, är det ensamt på toppen?
– Jag känner ju inte riktigt att jag är
på toppen. Det är sådana som du som
påminner mig om det, säger hon med
ett leende.
– Nej, jag tycker inte det är ensamt,
jag tycker det hör till om man är chef
på det sättet jag valt att vara. Jag är
ganska dominant och odemokratisk,
då måste jag också ta konsekvenserna. Om jag var en demokratisk
coachande chef, om jag ska förankra
allt, då hade jag sällskap på toppen.
Nu är jag inte så, jag vill ha min vilja
fram och göra den tidning jag tror
på, och då blir man ensam. Men jag
kan ju söka mig till andra chefer, jag
har ju en chef jag kan gå till om jag
behöver hjälp.

Identifikationstidningar

68-åriga Amelia har startat tidningarna Amelia, Tara och M-magasin,
1.

2.

tidningar som passar hennes egen
åldersgrupp, i takt med att hon själv
blivit äldre. Tidningen Amelia var
verkligen för mångfald. Det var den
första tidningen i Sverige som hade
vanliga kvinnor och invandrare på
bilderna.
– Jag kan bara göra identifikationstidningar, jag såg ett hål på
marknaden för M-magasin. Vi är
många i åldersgruppen 55 till 85
som fortfarande är pigga och färgar
håret. Jag kallar oss mappies. (En
amerikansk förkortning för Mature,
Affluent, Pioneering People.) Jag tycker inte om ordet ungdomlig men det
är vi som gillar livet. Vi är friskare,
har en annan livsstil, vi tränar och
äter inte för mycket. Vi är också första nya generationen som är ekonomiskt oberoende. Vi kan resa eller
skilja oss eller vad vi nu vill göra.
Det svala intresset från annonsörerna gör dock Amelia väldigt besviken.
– De är fortfarande inte intresserade av oss äldre. Det är en besvikelse
att dom inte såg oss. Samhället har
inte riktigt hängt med där, reklamen
är full av konservativa killar tycker
jag!
I den uttjatade debatten om papperstidningens död så inflikar Amelia
att M-magasin inte är attraktivt på
I-pad.
– Det är något särskilt med print
och det kommer att komma tillbaka. Det är en viss
sorts magi i en papperstidning.

Mjuk kärna

Amelia är en tuff affärskvinna med ett mycket mjukt inre. Hon talar
varmt om sina fem barnbarn. Då sonen ringer
mitt under ett möte vänder hon sig till mig och säger ”de går före allt annat”
och svarar sedan direkt.
– Jag hade alla fem
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1. M-magasins redaktionschef ANNIKA ORTMARK
LIND och Amelia planerar
kommande tidningar.
2. OTTO WERNESKOG
försökte göra Amelia
intresserad av JLW
Fastigheters seniorboendeprojekt.

5.
4.

barnbarnen hos mig tre nätter nyligen, jag är helt slut, säger Amelia med
ett skratt efter samtalet.
Hon har också haft ett fosterbarn.
Flickan började som barnvakt åt
Amelias söner då de var små.
– Det var en ren slump. Hon kunde
inte bo hemma då det var bekymmer
med nya styvmor efter att mamman
dog. Så jag sa förstås att hon kan
komma till oss och bo. Jag talade med
pappan och plötsligt blev det på riktigt. Hon är en mycket fin mänska.
Amelia har stöttat henne ekonomiskt och är gudmor till hennes barn.
Idag är hon 50 år, har själv skapat ett
fosterhem men jobbar nu på ett behandlingshem för utsatta flickor som
skär sej.
– Vi har en alldeles utmärkt relation som bygger på att hon tycker om
mig för att jag såg henne då ingen annan såg henne. Samtidigt accepterar
hon att jag inte har tid att dricka kaffe
dagarna i ända, men jag finns där för
henne.
Trots att Amelia växt upp med sina
italienska föräldrars utanförskap så
upplever hon inget eget utanförskap.
– Tvärtom, jag har integrerat mig
blixtsnabbt i det svenska samhället eftersom jag såg att det var framgången,
det var inte att vara invandrare, säger
Amelia med ett litet skratt.
– Det var väldigt medvetet, jag såg
ju att mamma och pappa inte släpptes
in i det svenska samhället. På den tiden fanns inga italienare.
Amelia har ärvt en stor dos empati
från sin mamma. Det ligger i det italienska sättet att öppna dörren.

– Jag är väldigt hjälpsam, vi ser vad
jag kan göra liksom. Tacksamhet är
heller inte så dumt.
Amelia rekommenderar alla att
läsa böcker om utanförskap. Litteraturen gör dig påmind om hur jävligt
andra kan ha det.
– Och alla som kommer över
Medelhavet, vart ska de ta vägen?
Det väcker empati. Jag göder empatin
också genom mina Unicef-resor till
utsatta länder. Jag får hela tiden perspektiv på vårt gnälliga land. Gud, så
missnöjt och gnälligt det är i Sverige!

4. M-MAGASINS art
director MARIANNE
Brandt och Amelia
vid ”väggen”.
5. AMELIAS ringar.
En glamourös mänska
behöver vackra
accessoarer.

Amelia lärde känna den ryggmärgsskadade läkaren Claes Hulting på
1980-talet. Hultling är förlamad från
bröstet och ned och har ägnat sitt liv
åt rehabiliteringsmedicin för ryggmärgsskadade personer genom stiftelsen Spinalis.
– Han har lärt mig att förstå vidden av att vara funktionshindrad, hur
länge det tar att klä på sej och trösklar
som är i vägen. Claes son var det första barnet i världen att födas med en
ryggmärgsskadad far med hjälp av In
vitro fertilisering.
Amelias förra man hade en gravt
utvecklingsstörd bror.
– Området är inte okänt och psykiska funktionshinder har kommit
mig nära genom bekantas barn som
inte klarar samhället, med bokstavsdiagnoser, olyckliga barn.

hette han. Han tog mig till Helsingfors och då såg jag vilken skillnad det
var mellan Sverige och Finland! Samtidigt som det var kallare och mer
tillbakadraget så kunde ju finnarna
gå över gränsen som svenskarna inte
kunde. Allt blev så våldsamt. Oavsett
om de badade bastu, söp eller sjöng
och dansade sin konstiga tango. Jag
tycker det är ett ganska märkligt land,
men jag var bara 20 år då.
– Det finns något rakt och kompromisslöst hos er medan i Sverige
är ”vill du vara snäll och...” en order.
Det finns en tydlighet i Finland som
jag gillar. Svenskarna är dubbeltydiga och väldigt intresserade av vad
andra ska tycka vilket betyder att
de gömmer sig själva. Finländare
blir exotiska inslag i ett kontrollerat
svenskt uppförande. Som Jörn Donner till exempel. Finnarna märks,
Pentti Saarikoski var visserligen full
jämt, men en fantastisk diktare. Ingen
glömmer de finska författarkvällarna
på Bonniers representationsstället
Manilla.

En finlandssvensk älskare

Glamour och fritid

Handikappfrågor

– En gång i tiden hade jag en finlandssvensk älskare! Han bodde på
Maariankatu, Johan von Willebrand

3. MAGASINMAKTENS
mecka. Styrelsemöte
på Bonnier Tidskrifter.

Amelia vill tillföra glamour i den äldre
kvinnans vardag. Vi i Norden med
vår asketiska jordbruksbygd har aldrig
SOSAktuellt
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varit bra på glamour.
– I mer urbana länder uppskattas
glamour. Det är en njutning och har
med solen och värmen att göra. Vill
man sätta guldkant på sin tillvaro här
måste man hela tiden försvara sig.
Guldkant och glamour ligger inte för
skandinaver, de tycker det är bjäfs. Jag
tycker ju om färg och glitter men jag
kommer ju från Italien! En glamourös mänska blir väldigt ofta missförstådd.
Fritiden går åt till att sköta familj,
barn, barnbarn, mamma, moster,
sambo och bygga hus. Och umgänge,
bio, teater och att vandra, för då kan
man prata, och Amelia tycker om att
prata.
– Jag kan egentligen ingenting. Inte
segla, spela tennis, inte spela bridge
eller schack. Jag har ägnat mitt liv åt
mitt jobb, mänskor och sånt jag intresserat mej för, fritid och jobbet har
gått ihop. Men nu vill jag något annat,
vara med vänner och barnbarn. Jag är
mätt. Är jag hungrig kanske jag ska
göra något helt annat.
Läs mer om Amelia på nästa sida
och kom och träffa henne på vårt
seminarium 21.9!
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AMELIA ADAMO

kommer äntligen
till Finland!

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 uppföljning
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 Tidskrifters 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!

Amelia Adamo

Så här berättar Amelia om sig själv.
Född 1947 i Rom, kom till Sverige samma
år med mamma Elda, arbetskraftsinvandrare.
Fil. kand. i beteendevetenskap, Stora Journalistpriset 1996 för Aftonbladet Söndagsbladet.
Anställdes på Bonnier Tidskrifter, 1991-95
vände Vecko-Revyn och gjorde den lönsam,
1995 startade Amelia, blev snabbt Sveriges
största kvinnotidning/livsstil, utkommer med
26 nr /år. 2001 startade Tara som 2005
lanserades i Norge och är idag deras största
livsstilskvinnotidning. Fick Stora Journalistpriset 2003 för mångårig journalistiska 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 miljon/år till Unicef,
sammanlagt hittills ca 7 miljoner)
Sitter i KappAhls styrelse, Bonnier Tidskrifter
och Elite Hotel.
Mest stolt över: startade Rosa Bandetkampanjen 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).

Tomas Gunnarsson
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Måndagen den 21 september
kl 13-18.00.
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 14 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,
044-555 4388.

Mer info www.sosaktuellt.fi, www.hanaholmen.fi
samt SOS Aktuellts facebooksida.

”Tomas Gunnarsson, mer känd som Genusfotografen, 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 handlingsutrymme 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.”

§

JURISTENS KOLUMN

Erik Munsterhjelm

Intressebevakningsarbete
– ett par exempel
Jag har nyligen åter trätt i tjänst som juridiskt ombud på
SAMS efter 1,5 års tjänstledighet. Under frånvaron arbetade jag som Svenska riksdagsgruppens t.f. lagstiftningssekreterare. I praktiken var jag alltså placerad högst uppe
på sjätte våningen i riksdagens korridorer som en del
Svenska riksdagsgruppens tre personer starka kansli.
Det var naturligtvis spännande att jobba på riksdagen, mitt i maktens
kärna, omgiven både av större och mindre politiska hjältar så som
vi känner dem från massmedia. Mycket snabbt blev allt detta ändå
vardag och arbetsplatsen började kännas som vilken som helst (åtminstone nästan).
Men det jag egentligen vill reflektera över här är några iakttagelser om intressebevaknings- och påverkansarbete. I motsats till mitt
arbete som juridiskt ombud, där intressebevakningen är en väldigt
viktig del, bedrev jag ingen direkt intressebevakning som lagstiftningssekreterare. Däremot hade jag förmånen att med jämna mellanrum vara ”objekt” för påverkansarbete av olika slag. Riksdagsgruppen
hade ett par gånger i månaden besök av ivriga förespråkare för något
visst intresse, allt från ekonomi till människorätt. När man på morgonen gick upp för de långa trapporna till ingången var det då och
då någon som vill övertyga en om ett viktigt budskap, gällde det så
kärnkraft, jämlik äktenskapslag eller kinesisk illegal organhandel. När
viktiga, men juridiskt svåra, ämnen dryftades i utskotten hände det
sig att lobbare ringde upp mig i hopp om att deras budskap skulle nå
fram till ledamoten bättre än en e-post.
Jag hade således gott om tid att iaktta vad som fungerar och vad
som inte fungerar. Två fall av besök hos riksdagsgruppen får agera exempel på detta. Det första, låt oss kalla det grupp 1, var tre representanter för den finländska filialen av amerikanska handelskammaren
som kom för att berätta för oss vilka utmaningar finsk-amerikanska
företag stöter på i sin verksamhet i Finland. Gruppen präglades av en
tydlig entusiasm för sitt område, gedigen sakkunskap och ett smidigt
munläder. Snabbt uppstod också känsla av att gruppen erbjöd oss
information som kändes viktig med tanke på den ekonomiska situationen i landet samtidigt som den var så välformulerad, -paketerad
och -avvägd att den kunde ha hittat en plats i partiets valmaterial. Deras besök präglades av ivrig dialog som fortsatte också efter tillfället
i form av en e-post-diskussion med ytterligare specifik information
för oss.
Grupp 2, också representanter för ett ekonomiskt intresse, präglades likaså av entusiasm för sitt område, gedigen sakkunskap och ett
åtminstone någorlunda smidigt munläder. Ändå var allt annorlunda
denna gång. Gruppens framtoning skulle kunna beskrivas som ”bufflig”, man hade aggressivt satta (rent av polariserande) målsättningar
och insinuerade att riksdagen nog inte var alldeles oskyldig till vårt
lands svåra ekonomiska situation. Även om det säkert ligger ett visst
uns av sanning i det, så bildar en sådan underton inte grogrund för
ett lyckat påverkansarbete.
I distinktionen mellan de två grupperna finns mycket att lära sig
om framgångsrikt påverkansarbete. Kanske kan den viktigaste poängen sammanfattas med klyschan: ”delivery is everything”. Inget
budskap är bättre än det hur det levereras till den mottagande parten
och en bristande leverans kan omintetgöra mycket hårt arbete. Satsa
alltså det där lilla extra på hur ni paketerar och levererar ert budskap!
Erik Munsterhjelm
är juridiskt ombud på SAMS.
SOSAktuellt

11

NYHETER

”

5 frågor till Peter Al Fakir

Att skapa en grund för
(det döva) barnets relationer
till omgivningen med fungerande
kommunikation är inte omöjligt.

Svensk-syriska journalisten och mångsysslaren
Peter Al Fakir är en av talarna på SOS Aktuellts Mångfald
i Media -seminarium på Hanaholmen den 21 september. Varför?

J

LENA WENMAN

KRÖNIKA

TEXT DANIELA ANDERSSON BILD REDNECK PRODUCTIONS

o, Peter är just nu aktuell
som programledare i nya
tv-serien ”Dom kallar oss
handikappade” som börjar
sändas den 27.9 på YLE
Fem. Alla hittar garanterat någon
bekant i programmen! Peter själv
har jobbat på HBL och gjort dokumentär-tv men är nu tillbaka i
Sverige en tid på SVT.

till Stockholm har gjort att jag
har kunnat starta igång mitt gamla glamrockband Knights of the
Night. Den distade falsettrösten
är kanske inte lika fyllig som förut
men det kompenserar jag med att
fylla ut de gamla spandexbrallorna desto mer. Vi hoppas på ett och
annat bröllopsgigg, dock inte mitt
eget.

1.

2. Hur kommer det sej
att du blev programledare för serien?

Vem är du?

– Jag är nog en ganska vilsen typ
med en stark inre kompass, fast
många gånger känns det som tvärtom. Just nu bor jag i Stockholm
och har lösa planer på att öppna
ett finloppis i förorten Bagarmossen. Kanske är det bara en ursäkt
att kunna sälja av allt skräp jag
samlat på mig under åren, bland
annat mina fem finska skrivmaskiner. Och mina böcker av Göran
Schildt… Men vill köpa böcker
om en seglare av en snedseglare?
– Men flytten från Helsingfors

FAKTA
Dom kallar oss handikappade

I den tio-delade realityserien reser Peter
Al Fakir runtom i Svenskfinland och
träffar personer med olika funktionsnedsättningar. Vi får se världen från ett annat
perspektiv och det blir en djupdykning
i tio olika personers liv, med alla deras
bekymmer, tankar och drömmar. Samtidigt blir det en mängd kulturkrockar,
spruckna fördomar, tårar och skratt på
vägen. En humoristisk TV-serie som ger
ordet till dem som vanligtvis inte får det.
Huvudpersoner: Ann-Christine ”Anki”
Ullnér, Karl-Mikael Grimm, Nikolaj
Andersson, Midiya Zahir-Hatam, Erik
Weyand, Ali Gardberg, Jani Kallunki,
Elin Wikström, Niklas Wenman,
Victoria Webster.

– Producent-Stefan Gustafsson hade läst mina krönikor i Hufvudstadsbladet och undrade om
jag ville vara programledare för
en tv-serie där jag skulle intervjua
personer med funktionsnedsättningar. Jag tänkte att det lät roligt
och intressant men väldigt svårt.
Funktionsnedsättningar är verkligen minerad mark på många sätt
och det är skitsvårt att lägga sig på
rätt nivå i samtalet som reporter.
Och det fanns en slags dubbelhet
i programidén, dels var vi där för
att lära oss mer om funktionsnedsättningen, men också se bortom
handikappet och möta människan. Men mina betänkligheter på
förhand visade sig just bara vara
fördomar. Det var inte svårare för
mig egentligen att träffa våra deltagare än för dem att snacka med
en svensk-syrisk programledare
på vift i Svenskfinland.

3. Vad har inspelningarna
gett dej?

– Det låter kanske lite larvigt
men de har gett mig skitmycket.
Det har öppnat upp mig för helt
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nya världar, andra problemställningar och nya sätt att se på livet.
Alla våra deltagare var olika och
hade sina egna vardagsproblem,
ibland var de svårare som när man
har en obotlig muskelsjukdom,
andra gånger var det lite enklare
som att ordna den perfekta studentfesten åt sin dotter. Även om
vi kallar serien för Dom kallar oss
handikappade så är det omöjligt att
klumpa ihop dem bara för att alla
hade en funktionsnedsättning.

4. Hur tycker du att
funktionshinder speglas
i medierna idag?

– Det har börjat lossna de senaste åren och vi ser fler personer
med funktionsnedsättningar i medierna. I Sverige har det gått flera
populära program med personer
med funktionsnedsättningar i huvudrollerna. Men samtidigt finns
den där dubbelheten – hur närmar
vi oss funktionsnedsättningar så
att det inte blir exoticism, hur lägger vi nivån i programmet så att vi
pratar med våra deltagare och inte
för eller ner.

5.

Vad tittar du själv helst
på tv?

– Ju maktlösare jag själv känner
mig inför vår tids groteska mängd
våld, orättvisor och lidande, och ju
mer jag själv förlorar möjligheten
att påverka mitt liv, min arbetssituation och vardag, desto mer tittar
jag på filmer med superhjältar i trikåer. Det ger en åtminstone en slag
eskapism att drömma att en vacker
dag kommer jag få superkraften att
ha en fast inkomst.

Nyckeln till ett gott liv ligger i språket?
Vi, du och jag, vill känna gemenskap. Men då behöver vi kunna utbyta tankar,
erfarenheter och idéer med varandra och andra människor. Då kommer frågan
om kommunikation upp, har vi ett gemensamt språk vi kan använda? Om vi
inte förstår varandra, kan vi då göra något tillsammans utan missförstånd?

D

öva personer kan
växa upp i en familj
utan att ha ett fullt
gemensamt språk,
de känner sig alltid
annorlunda och är ofta utanför det
gemensamma samtalet i familjen. 95
% av döva barn har hörande, talande föräldrar. I många familjer känner föräldrarna väldigt dåligt till hur
döva lever, vad dövkultur är och hur
teckenspråket fungerar. Det är en stor
utmaning för föräldrarna att ta till sig
och acceptera att barnet har ett annat
språk, ett språk som behövs för att
ge fullständig förståelse för omvärlden. Det här var något som återkom
i olika föreläsningar under Världskongressen för döva som jag besökte
i Istanbul i juli.
Jag kunde referera till mig själv
och mina erfarenheter av att växa
upp i en familj där ingen haft kontakt
med döva tidigare. Tack vare modiga
och positiva föräldrar samt närstående och grannar, som tagit lektioner i
teckenspråk och använt det med mig
under mina första barndomsår, fick
jag en trygg uppväxt men framförallt
en möjlighet att förstå och följa med
vad som hände kring mig.
Att skapa en grund för (det döva)
barnets relationer till omgivningen

med fungerande kommunikation är
inte omöjligt. Att däremot förvänta sig samma språkutveckling av ett
hörselskadat eller dövt barn med CI
(cochlea implantat = hörapparat med
en inopererad mottagardel i innerörat) som normalt hörande barn går
inte. Men om de får BÅDE teckenspråk och talstimulans, så har ordförråd, läsförmåga och talförmåga varit
mycket större. Detta har forskning i
olika länder påvisat. Peter Hauser,
professor och ansvarig för forskning inom Dövstudier vid Rochester
NTID, New York, USA, poängterade
att de barn med hörselskador som tidigt fått teckenspråk, också är mycket
mer medvetna om hur man kommunicerar och beter sig i grupp än barn
som inte alls, eller sent, fått teckenspråk. Barnen hade helt enkelt tidigt
lärt sig och förstått vad som förväntades av dem, precis som hörande
barn gör. Hemligheten är alltså att tidigt se till att barn med hörselskador
får så många sätt som möjligt att förstå och kommunicera på, för att de
ska få en god grund för sin framtid!
En person med funktionsnedsättning är inte liktydigt med en person
som är begränsad i alla områden, det
lärde jag mig under kongressen. Det
finns många sätt att övervinna sina
hinder på, men om omgivningen
SOSAktuellt
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inte tror på att du kan klara av dem,
så minskar kanske motivationen att
ens försöka. Hörande personers (föräldrar, lärare, arbetsgivare m.fl.) låga
förväntningar kan till en del tillskrivas okunskap om döva, men framförallt okunnighet om teckenspråket.
Det är inte ett “hjälpmedel” utan ett
språk, precis som franska, ryska och
latin. Tyvärr är det alltför många pedagoger som inte kan detta språk,
och inte heller får/kan ta del av dövas
kultur. Den globala världsbyn i Istanbul under kongressen var en riktigt
fantastisk upplevelse! Internationellt
teckenspråk fungerar bra med personer från Japan, Filippinerna, Kanada,
Turkiet, Australien – you name it.
Det är inspirerande att se hur mycket
arbete som görs i olika länder med
och av döva akademiker, språkforskare, politiker, pedagoger och socialarbetare.
Jag instämmer fullt i devisen:

Disability is not inability!

Lena Wenman

är projektledare på föreningen
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Läs mer om Lena på sidan 6 !
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Är du HSP?

Det talas mycket om HSP-personer nu. Eller highly sensitive persons
- personer som har en extra känslighet. Enligt den amerikanska
psykologen och forskaren Elaine Aron är cirka 15-20 procent av
befolkningen extra känsliga. Men vad betyder det egentligen att vara HSP?
TEXT & FOTO PERNILLA NYLUND

V

i är många som känner igen oss i karaktärsdragen, de drag som kännetecknar
HSP-personer. Vi reagerar ofta starkare
än andra på stimulans utifrån och bearbetar intryck på ett djupare plan. Svenska
Österbottens Anhörigförening ordnade under våren en
föreläsning om just HSP, och vi ville förstås veta mer om
sensitivt begåvade människor.
– Alla har ett filter gentemot andra människor och sållar bland alla intryck. HSP-personer blir lätt översköljda
av intryck. Man scannar av omgivningen och man ältar
mycket. Det här karaktärsdraget kan man inte göra så
mycket åt, men man kan fundera på hur man förhåller
sig till det, säger föreläsaren Malin Knip.

Ett karaktärsdrag

HSP är ingen sjukdom. HSP är ingen diagnos. Man behöver således ingen medicin för att man är extra känslig.

HSP är som sagt ett karaktärsdrag
som ofta kännetecknas av följande:
man lätt blir uttröttad av många
starka intryck
man kan bli ”tom i själen” när man
vistas bland många människor
man kan ha ett större behov än andra
av att vara för sig själv ibland
man känner av stämningen när man
kommer in i ett rum med människor
man kan höra undertoner i det folk säger
man kan bli stressad av kaotiska miljöer
folk tycker i allmänhet att man är
vänlig och behaglig
man har ett rikt inre liv, man funderar
på existentiella frågor
man är sällan påträngande eller burdus,
man respekterar andras gränser instinktivt
man är bra på att se andras behov
man kan bli helt i obalans om man
inte får äta regelbundet
som barn ansågs man ofta
vara blyg och känslig
man har ofta svårt att mentalt släppa
sådant som hänt, man har en
tendens att älta saker
man tycker ibland att det är obegripligt
att andra inte blir så berörda som
man själv blir av olika saker
kanske svänger man snabbt i humöret,
drabbas av emotionella ”störtskurar”
blir man arg så börjar man ofta gråta
man känner sig ofta dränerad på energi
man tycker bättre om att umgås
med människor på tumanhand
än i större sällskap
man upplever sig som en
”social ensamvarg”

S! till HSP-personer
TIPTips

Vi människor är så olika

Malin Knip menar att HSP-personer oftare än genomsnittet far
hem tidigt från fester eller andra sociala tillställningar för att de
kanske har haft 1-2 djupa samtal och ”fått sin dos” av socialt liv på
kortare tid än andra.
– Många känner dåligt samvete över det här, men det ska man
absolut inte ha. Vi människor är så olika och det måste vi få vara.
Det gäller att acceptera att så här är vi och anpassa sitt sätt att leva
efter det. Om man inte kan acceptera sin högkänslighet finns det
stor risk att man kommer att få skavsår i själen. Omgivningen kommer inte heller att kunna dra nytta av ens begåvning.
HSP är någonting medfött och finns inte bara hos människor,
utan också hos djur.
– Man tror att det är en överlevnadsstrategi att vissa i flocken
är utrustade med en särskild observationsförmåga som gör att de
tänker lite längre än andra. En människa med HSP lägger märke till
detaljer i omgivningen som andra ofta missar. HSP-personer kan
vara väldigt lättväckta, berättar Malin Knip.
Den extra känsligheten kan föra med sig en känsla av främlingskap. Varför känner inte alla som jag? Varför är jag annorlunda?
– Ibland blir känsligheten felriktad. Man fokuserar på hur andra
mår men man hittar inte sina egna känslor. Man kan också ha svårt
att skilja på äkta och falska känslor. Man kan ha ett så rikt inre liv
att man låter sitt yttre liv vissna i brist på skötsel och vattning.
Men vad kan man göra åt den här känsligheten då?
– Ja, först och främst måste man inse att man inte är ensam.
Man måste också acceptera både sig själv som man är och att alla
andra inte har den här känsligheten. Det finns nyanser som man
själv uppfattar men som inte alla andra uppfattar. Och det är ingens fel. Det bara är så, säger Malin Knip.
Hon menar att det vissa dagar borde finnas en skylt på själen
där det står ”Hanteras varsamt”.
Källor: ”Drunkna inte i dina känslor” av Maggan Hägglund och
Doris Dahlin, ”Den högkänsliga människan” av Elaine Aron, ”Älska
dig själv” av Ilse Sand, Sarah Nilssons blogg ”För sensibelt begåvade”.
Texten publiceras även i Psykosociala förbundets
medlemstidning Respons 3/2015.

om hur man hittar
rätt balans i vardagen

1.

Läs på om HSP, skaffa mer kunskap.

2.

Acceptera att livet är så här, det är 		
inget fel med att vara HSP!

3.

Inse att alla inte kommer att förstå
dig. Forskningen är rätt ny, och vi
förstår inte alltid oss själva heller.

4.

Värdera din begåvning – det du
tycker är lätt och naturligt är ofta
unikt och konkurrenskraftigt!

5.

Hitta andra HSP och sluta söka
förståelse hos dem som inte kan förstå.

6.

Begränsa dig. Förverkliga inte alla
dina idéer på samma gång. Kroppen
och själen orkar inte med en sådan
belastning.

7.

Du måste ha marginaler i livet
eftersom du tar in fler intryck och
känner intensivare och djupare än
de flesta. Du behöver mycket
återhämtningstid.

8.

Ät, sov och motionera regelbundet.
Skaffa bra vardagsrutiner.

9.

Jobba praktiskt. Lev inte som en
huvudfoting (i dina tankar och känslor).

10.

Umgås med andra. Men prioritera
sociala kontakter på Ditt vis.

Citat vi g
illar!

”Man kan inte fatta sina beslut
utifrån rädsla och vad som
kanske kan hända.

”

MICHELLE OBAMA, presidentfru

Det kommer allt fler böcker om HSP. Här ett
bra tips, boken ”Drunkna inte i dina känslor”
av Maggan Hägglund och Doris Dahlin.

SOSAktuellt
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”Att göra mål är bäst”
Det hela fick sin början hemma på gården i Pargas för cirka fem år sedan.
Erik Lundell ville göra något roligt tillsammans med sina söner och det var
då idén föddes. Att spela fotboll med två söner som sitter i rullstol krävde
en del specialarrangemang, men visade sig vara fullt möjligt. Idag har
de målet inställt på EM 2018 och VM 2019 i elrullstolsfotboll.

D

et är liv och rörelse
i gymnastiksalen i
Åbo där Erik Lundell
tränar sina adepter
i
elrullstolsfotboll.
Man hör ljudet av snabba vändningar
och gnisslande hjul då pojkarna passar bollen till varandra för att sedan
blixtsnabbt skjuta den mot mål. Erik
själv är pappa till sönerna Alex 11 år
och Aaron 6 år, och fungerar även
som tränare för landslaget i elrullstolsfotboll. Nu på söndagen tränar
de i Åbo, men varannan vecka åker
de till Helsingfors för att spela och
även där är det pappa Erik som leder
träningarna.
– Visst blir det tungt för pojkarna med så långa träningsresor säger
Erik, men det går inte att ta fel på den
entusiasm som råder hos honom och
hans söner då det gäller fotbollen.
Sammanlagt sex spelare är med på

TEXT&FOTO MALIN JOHANSSON

träningarna i Åbo och 12 spelare då
de tränar i Helsingfors.

Lagsport som kräver
koncentration

Alex och Aaron är båda födda med
en muskelsjukdom som heter Spinal
muskelatrofi. Sjukdomen innebär att
de motoriska nervcellerna bryts ner,
vilket leder till muskelsvaghet och
muskelförtvining. Erik berättar att
det i Finland föds en till två personer
per år med denna sjukdom. Det var
redan i ett tidigt skede då pojkarna
var små som sjukdomen konstaterades och mamma Ewa är brödernas
närståendevårdare. Aaron går i förskola och Alex i lågstadiet på dagarna, men annars är det fotboll som står
på agendan.
– Det bästa med fotbollen är att
det är en lagsport. Och att göra mål
är bäst, säger Alex bestämt. Dessutom

gillar han att det är ett fartfyllt spel där
man hela tiden måste följa med vad
som händer på planen. Det märks att
pojkarna är vana att läsa spelet och
de är skickliga på att snabbt placera
rullstolen på rätt plats och i rätt läge
för att kunna skjuta fram bollen. Alex
spelar i Finlands landslag, medan
Aaron ännu är för ung för att tävla på
landslagsnivå.

ALEX i sin specialbyggda
rullstol för fotboll.

EM och VM som mål

De rullstolar som Alex och Aaron
använder då de spelar fotboll är ombyggda vanliga rullstolar. Det finns
rullstolar som är specialbyggda för
just den här sporten berättar Erik,
men de är otroligt dyra. Då Erik
började spela fotboll med sina söner
ute på gården använde de sig av en
trälåda eller ”träkofångare” frampå
rullstolen och en stor gymnastikboll.
Sedan dess har de hunnit utveckla
stolarna en hel del och bland annat
har ett lokalt plåtslageri tillverkat nya
”kofångare” av metall åt dem. Erik
säger att det nog krävs en hel del förbättringar ännu innan deras rullstolar
är klara för EM 2018 och VM 2019.
Det är nämligen dessa mästerskap
som är de stora målen.
Den första tävlingen Alex deltog i
var år 2013 i Paris. Då gick det inte
särskilt bra för landslaget och man
förlorade alla matcher. En bidragande orsak vara att motståndarna fick
vara upp till 18 år gamla, medan spelarna i Finlands landslag var nio och
tio år gamla. Lundell påpekar dock

att det var en bra erfarenhet för laget
och man fick många goda idéer med
sig hem. Men sedan dess har det hänt
mycket. Följande tävlingsmatch gick
av stapel i Wien hösten 2014 och då
gick det betydligt bättre för de unga
pojkarna. De vann alla matcher fram
till finalen, där de fick se sig slagna av
hemmalaget.
– Det var rätt så besvikna pojkar
efter finalmatchen, påpekar Lundell,
men en otroligt bra insats intygar
han, då alla motståndare var fullvuxna spelare. Alex berättar att han fått
många nya vänner tack vare tävlingarna utomlands, bland annat blev han
bekant med en spelare från USA.

Lite understöd och få sponsorer

Lundell berättar att elrullstolsfotboll
eller ”Power Soccer” som det heter på
engelska ännu inte är en paraolympisk gren, men att det är på gång.
Sporten fick sin början i Frankrike redan på 1970-talet. I Finland är grenen
inte ännu någon stor sport, medan
ute i världen finns det många ivriga

utövare.
– Alla stora länder har egna landslag med många utövare, berättar Erik.
Bland annat i England finns det 2500
spelare. På grund av det få antalet
utövare i Finland har Finlands Elrullstolsfotboll r.f erhållit föga understöd från Bollförbundet och Finlands
Handikappidrott. Några få sponsorer
har landslaget men det handlar om
små summor tillsvidare.

Nya spelare välkomnas med

Den här söndagen i Åbo är det enbart
pojkar med på träningen, men Erik
berättar att de också har en flicka med
i landslaget.
– Vem som helst med ett rörelsehandikapp är välkommen med fortsätter Erik, kön eller ålder spelar ingen roll. Reglerna i elrullstolsfotboll
skiljer sig en del från reglerna i vanlig
fotboll. Det får vara högst tre utespelare åt gången på planen och en målvakt. Målen är stora, sex meter långa.
Den högsta tillåtna farten för rullstolarna är 10 km i timmen. Matcherna

ALEX spelar fotboll med pappa
Erik i bakgrunden.
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spelar man i två perioder och 20 minuter åt gången.
– Vi försöker så långt som möjligt
undvika kontakt med rullstolarna så
det inte ska uppstå några olyckor, inflikar Lundell. Trots det händer det
nu som då att någon ”kofångare” lossnar och behöver repareras.
Med ett par år kvar till Europamästerskapen är varje träningspass viktigt. Erik styr sina adepter med fast
hand och kommunicerar hela tiden
med spelarna och förklarar vad de
ska göra på plan. Han förklarar hur
viktigt det är att kunna förutse olika
spelsituationer och hålla rullstolen
rätt vänd för att kunna tackla bollen.
Det är ett sammansvetsat gäng som
är med på träningen, men det behövs
flera spelare.
Alla som är intresserade att pröva
på sporten: kontakta Erik Lundell
(tfn 050-5817280) eller
e-post (e.lundell@wippies.fi)!

RAPPORT

Rätten till ett eget hem

Frågan om hur vuxna personer med utvecklingsstörning bor är en aktuell
fråga i hela Norden. Det är främst tre förändringar som har lett till goda
konsekvenser för boendekvaliteten för personer med utvecklingsstörning.
TEXT Projektledare MAARIT AALTO, Nordens Välfärdscenter

Den första förändringen är institutionsavvecklingen och utflyttningen
till små boendeformer i samhället.
Norge avvecklade institutionerna
under fem år (1991-1995) och flyttade ut 12000 personer med utvecklingsstörning till det lokala samhället.
Kommunerna byggde bostadsgrupper med cirka fyra lägenheter i varje
hus.
Danmark hade en stark ideologisk
utveckling för nya normaliserande
levnadsförhållanden. Boendeformerna varierade och personerna flyttade
till villor, radhus och lägenheter. Sverige förbättrade boendet för personer med utvecklingsstörning baserat
på rättighetslagen LSS (1994). Man
stoppade inflyttning till institutionerna (1985) och 1997 beslöt man att avveckla alla institutioner.
För Finlands del skedde många
förbättringar redan under 1990-talet
och år 2010 gjorde Statsrådet principbeslutet om boende för personer med
utvecklingsstörning och om dithörande tjänster. Vilket lett till den just
nu pågående strukturförändringen.
På Island har personer med utvecklingsstörning fått rätt till tjänster sedan 1992 och de största institutionerna har avvecklats.
För det andra så har nordiska länder överfört ansvaret för boende för
personer med utvecklingsstörning till
kommunerna.
För det tredje så har alla nordiska
länder skrivit under FN-konventionen för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

En prioritering – Att upprätthålla den positiva utvecklingen

Personer med utvecklingsstörning i
norden bor i följande boendeformer

1.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Egen lägenhet
Eget rum i en lägenhet
med andra
Bostadsgrupp – flera lägen
heter i samma hus
Samlokaliserade boenden
(med andra persongrupper,
som t.ex. äldre, personer 		
med psykisk ohälsa )
Institution eller institutionsliknande boende
Vuxna personer med utveck
lingsstörning bor med
anhöriga

Den norska rapporten ” Slik har
jag det idag” beskriver hur personer
med utvecklingsstörning att kommunerna har börjat bygga större gruppbostäder och samlokaliserade boendeformer (Jan Tössebro).
I Danmark har LEV (Intresseorganisationen) markerar sin oro för den
pågående reinstitutionaliseringen.
LEV menar att kommunernas starka
självbestämmande rätt medverkar till
att FN konventionens rättigheter förbises och nya institutioner och stora
boende-enheter byggs i vissa kommuner.
Finland har på gång en positiv utveckling, som ökar möjligheterna till
delaktighet i samhället. Island och
Sverige har en relativt stabil situation i förhållande till utvecklingen på
boende. I Sverige har rättighetslagen
LSS (1994) varit ett stöd för boende
utvecklingen.
I de nordiska länderna följer man
liknande kvalitetskrav. Självständighet, privatliv, tryggt boende, motarbeta segregering och rätten till
personliga tjänster är nyckelorden i
kvalitetskraven.
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Rekommendationer i Norden

Socialstyrelsen i Sverige rekommenderade 3-5 personer i samma bostadsgrupp, nu är den högst 6 lägenheter. Norges kvalitetskrav var 4-5
personer i samma bostadsgrupp, nu
är den högst 8. Island igen rekommenderar 4-6 bostäder på samma
våning, men högst 10 i samma hus.
Och i Finland är rekommendationen
högst 15 bostäder i samma enhet,
som ofta byggs i tre olika hus på samma tomt. Utvecklingen mot allt större
enheter är oroande.
För Danmarks del har inga rekommendationer hittats. I genomsnitt
bygger kommunerna för 15 personer
i samma enhet, de privata 10-11 och
av regionerna i genomsnitt upptill
24-platser. Thomas Gruber, projektledare på LEV skriver att personer
med utvecklingsstörning erbjuds
även 30-50 platsers boende-enheter
och även boende med 60 platser eller mer. Och t.o.m. finns institutioner
med sammanlagt 150.
När det gäller storlek av bostäder
rekommenderas i de nordiska länderna 35-55m2/ person och andra
invånare bor i genomsnitt 42-59 m2/
person. För personer med utvecklingsstörning kan det finnas skillnader mellan rekommendationer
och aktuell situation. Men det finns
exempel på personer med utvecklingsstörning som lever i 20m2 eller
mindre.
I Finland finns ett stort behov av
nya och renoverade bostäder både för
dem som flyttar ut från institutionerna och från anhöriga. Det finns reserverade anslag för detta från Stiftelsen
ARA och penningautomatföreningen.
I Sverige används begreppet ”fullvärdig bostad”, som ställer krav på

DANMARK

Boende och tjänster har
överförts till kommunerna
enligt följande:

De nordiska länderna har
ratificerat konventionen enligt
följande:

REFORM / ÅRTAL

FN-konventionen RATIFICERADES

Kommunreformen

2007

FN-konventionen ratificerades 4.12.2008

Statsandelsreformen

1993

Ratificeringen sker inom den närmaste tiden

ISLAND

Act No. 152/2010

2011

Har ännu inte ratificerat FN-konventionen

NORGE

Ansvarsreformen

1991

FN-konventionen ratificerades 3.6.2013

Handikappreformen

1994

FN-konventionen ratificerades 24.7.2009

FINLAND

SVERIGE

bostadsstandarden. Den betonar att
generella byggbestämmelser, som
är för allmänna bostäder också skall
gälla en bostad med särskild service.
Den vanligaste boendeformen för
personer med utvecklingsstörning är
en egen lägenhet i en bostadsgrupp.
I Norge är det möjligt utöver
ovannämnda alternativ att köpa sin
egen bostad. Detta är dock en relativt ny bostadsform för personer
med funktionsnedsättning.
Island har gett personer med utvecklingsstörning ökade möjligheter
att bo i hyresbostäder.

1.

Framtidens utmaningar

4.

Till sist är det viktigt att nämna några
utmaningar de nordiska länderna har
inför framtiden.

2.
3.

Ett hem som andras – att
nå för personer med utvecklingsstörning ett boende likt
andras i form av standard,
inkludering i samhället och
storlek.
Unga personer med utvecklingsstörning – en ny generation leder till nya utmaningar
Äldre personer med utvecklingsstörning
– de nordiska länderna står
inför en demografisk utmaning och även personer med
utvecklingsstörning blir äldre och flera.
Stöd till personer med stort
stödbehov eller behov av
speciellastödformer för psykisk ohälsa och multifunk-

5.

(ur Rapporten ”Rätt till ett eget hem”,
febr.2015/ Maarit Aalto.
Se kartläggningen och källor
http://nordicwelfare.org/PageFiles/
25084/ratten-till-eget-hem-webb.pdf
(svenska)
http://nordicwelfare.org/PageFiles/
25132/The-right-to-a-home-of-myown.pdf (engelska)

Rehabiliteringskurs för unga (16-30 år) med
psykiska störningar
Arrangör: Psykosociala förbundet r.f.
Plats: Härmä kuntokeskus , Yli Härmä.
Tid: 3 delad kurs; 11.04-15.04.2016, 12.09-16.09.2016,
21.11-25.11.2016.
Målgrupp: Unga personer med lindrig/medelsvår depression eller panik– och ångeststörningar. Du är studerande, i
arbetslivet eller på väg att återgå till arbete/studier.
Målsättning: Att förbättra studie-, arbets– och funktionsförmågan. Stärka självkännedom och självaktning. Stöda
den personliga utvecklingen. Dryfta och fördjupa personliga värden och val. Förstärka och öka den sociala aktiviteten– och färdigheterna. Uppmuntran och stöd. Stärka
funktionsförmåga, välbefinnande och livshanterings samt
ökande av fysisk aktivitet.
SOSAktuellt

tionsnedsättning i det lokala
samhället.
Bostadsplanering och bostadsförsörjning så att det
täcker behovet för personer
med utvecklingsstörning.

NOTERAT

!

Kursen är helt avgiftsfri, inkl. kost, logi och resekostnader enl. FPA-reseersättning. Möjlighet att ansöka
om rehabiliteringspenning under rehabperioderna.
Ansökningsblankett: från din egen FPA-byrå eller via
www.fpa.fi, kan beställas via ann-charlott.rastas@fspc.fi
eller 06-7232517.
Endast 10 kursplatser. För mera information kontakta
camilla.roslund-nordling@fspc.fi.
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NOTERAT

!

Nya arbetssätt behövs för att
främja den psykiska hälsan

Den psykiska hälsan kan förstärkas på många olika sätt, inte
endast genom att öka utbudet av tjänster inom mentalvården
utan främst genom främjande och förebyggande åtgärder.
Arbetet för psykisk hälsa hör hemma i alla samhällssektorer.
Främjandet av psykisk hälsa sker på
rådgivningar, i familjer, i dagvården,
i skolor, på arbetsplatser och i äldres
vardag. Positiva resultat från insatser
i en sektor, ger utslag i en annan. Stöder man t.ex. barnets psykiska hälsa i
skolan, kan resultaten synas senare i
livet. Likaså kan positiva insatser på
arbetsplatsen leda till gynnsamma resultat inom familjen.
God praxis för att inkludera psykisk hälsa i det offentliga beslutsfattandet kartlades av Föreningen för
mental hälsa i EU-kommissionens
och medlemsstaternas gemensamma
åtgärd för psykisk hälsa och välbefinnande Joint Action for Mental Health
and Wellbeing. Resultaten visar på
betydelsen av sektoröverstigande
samarbete och rekommenderar konsekvensbedömning ur den psykiska
hälsans synvinkel.

Gemensamma krafter

Psykisk hälsa berör oss alla. Vår psykiska hälsa påverkas av samhälleliga
beslut och det är en stor utmaning att
få med alla samhällssektorer i påverkansarbetet. Det krävs samarbete och
gemensamma krafter för att kunna
påverka. Närmare hälften av förtidspensionerna betalas ut på grund av
psykisk ohälsa. Ett av de största hoten
mot arbetskraften i vårt land är psykisk ohälsa; på grund av den förlorar
arbetsmarknaden årligen närmare 4
miljoner arbetsdagar.
OECD påminner i sin färska rapport Fit mind, fit job. From evidence
to practice in mental health and work
att medlemsländerna vinner mycket
på att i ett tidigt skede ingripa då det
gäller medborgarnas psykiska problem och att man inom arbetslivet gör
gemensamma ansträngningar för att
främja psykisk hälsa bland personer i
arbetsför ålder.

Finland behöver detta sociala och
mänskliga kapital inte minst för en
hållbar ekonomisk tillväxt, för att
förbättra sysselsättningen och stärka
Finlands konkurrenskraft, men för
att främja delaktighet och förminska
marginalisering och stigmatisering i
samhället. Att investera i psykisk hälsa och att förebygga psykiska problem
betalas tillbaka på bara ett år, och på
fem år mångfaldigt.

Mentalhälsopoolen i Finland

Mentalhälsopoolen fungerar som en
gränsöverstigande samarbetsgrupp
och utgörs av väsentliga aktörer vars
målsättning är att främja medborgarnas psykiska hälsa. Mentalhälsopoolen är ett ypperligt exempel på hur
organisationer kan samarbeta över
sektorgränserna mot ett gemensamt
mål. I mars 2015 föreslog Mentalhälsopoolen att regeringsprogrammet
skulle omfatta ett nationellt program
för psykiskt välbefinnande.
I vårt nya regeringsprogram står
det nu tydligt att ett nationellt program för att främja psykisk hälsa
och förebygga ensamhet ska inledas.
Detta är en del av regeringens spetsprojekt Hälsa och välfärd ska främjas
och ojämlikheten bli mindre.
Att Finland får ett nytt nationellt
program for att främja psykisk hälsa
är ett stort steg i en positiv riktning,
och en storseger för organisationerna
i Mentalhälsopoolen. Psykisk hälsa
måste bli en del av folkhälsoarbetet
i alla sektorer. Det finns ingen hälsa
utan psykisk hälsa.

Johanna Cresswell-Smith

Institutet för hälsa och välfärd (THL).
Enheten för psykisk hälsa

Kristian Wahlbeck

Ulrika Krook
tjänstledig

AccessAbility – utställning om
livet med funktionsnedsättning

Från och med augusti är
Ulrika Krook ledig från sitt
jobb på SAMS som juridiskt
ombud för att under 13 månader jobba som överinspektör på nya Diskrimineringsombudsmannens byrå. Till
Diskrimineringsombudsmannens byrå kan man vända sig om man känner sig
diskriminerad bland annat
på grund av funktionsnedsättning, ålder eller etnicitet.

I fotoutställningen ”AccessAbility” har den svenska fotografen
Markus Marcetic fotograferat 14 personer med olika funktionsnedsättningar, som även delar med sig av sina personliga livsberättelser. Värdighet är en röd tråd som lyser igenom i denna utställning, producerad av Svenska institutet (SI). AccessAbility
utställningen har ställts ut i flera olika länder parallellt med lokala
fotografier. Utställningen finns på Hanaholmen Kulturcentrum
för Sverige och Finland 27.8-30.9.2015. Parallellt med de svenska personerna i utställningen, porträtteras även finska personer
med funktionsnedsättningar. Den finska delen av utställningen
är ett samarbete med SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder och fotografierna är tagna fotografen Lars Kastilan
för anatlogin Inblickar i vardagen som utkom våren 2015.

Kartläggning
av det finlandssvenska
teckenspråket

Nationell kampanj
för delaktighet

Det finlandssvenska teckenspråket är ett av Finlands mest
utsatta minoritetsspråk. För
att utreda språkets och språkanvändarnas faktiska situation i dag har Finlandssvenska
teckenspråkiga r.f. låtit göra
en kartläggning. Resultatet
av kartläggningen finns sammanställt i en rapport som nu
är tillgänglig på föreningens
webbplats http://www.dova.
fi/projekt/sprakplan-kartlaggningsprojekt.
Se sammandrag på svenska,
finska, finlandssvenskt teckenspråk och finskt teckenspråk på http://www.dova.fi/
projekt/sprakplan-kartlaggningsprojekt.

NOTERAT

!

Självkänsla och styling
på Catwalk Camp!

I december förenar funktionshinderorganisationerna sina
krafter och ordnar en gemensam kampanj kring delaktighet
för personer med funktionsnedsättning. Kampanjveckan pågår 30.11‒6.12, då den internationella dagen för personer
med funktionsnedsättning firas 3.12. Det är Handikappforum
som koordinerar kampanjen. Funktionshinderorganisationer
med lokalföreningar kan delta i kampanjen genom att ordna
egna evenemang till exempel i samarbete med andra föreningar.
Eftersom självständighetsdagen infaller samma vecka kan man
till exempel ordna en mottagning för beslutsfattare eller en självständighetsfest för alla medlemmar. Om du vill kan du skicka
information om ditt evenemang till SOS Aktuellts händelsekalender. Skriv kort om ditt evenemang: Tid, plats, vilket evenemang och kontakt/webbsida. Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi.
Deadline för årets sista nummer 5/2015 är måndagen den 2
november. Utkommer vecka 47. Dessutom samlar FDUV tips
och idéer för hurdana evenemang man kan ordna på webbsidan
www.fduv.fi/delaktighetsveckan.

I oktober i höst får ett tiotal personer med
funktionsnedsättning prova på en ny metod
för att stärka självkänslan. Det är DUV i Västra Åboland som ordnar en så kallad Catwalk
Camp i Pargas i samarbete med Funki Models från Sverige.
Under en oförglömlig vecka får deltagarna jobba med att lära sig hur man bäst tar sig
fram på scenen, och hur man kan hantera sin
rädsla, osäkerhet och nervositet. Alla sätter
upp egna mål och får råd och stöd i hur man
kan nå dem. Var och en får även reda på hur
hen blir sitt snyggaste jag. Veckan avslutas
med en modevisning inför publik, där alla
blir sminkade och stylade.
Catwalk Camp är en metod som ska stärka självkänslan för livet. Metoden har startats
av Funki models, en svensk modellagentur
för människor med funktionsnedsättningar.
Funki models har sedan 2011 verkat för att
synliggöra människor med funktionsnedsättningar i media och reklam. Funki models
har också arbetat med att coacha modellerna
till bättre självkänsla och har därför utarbetat
just den här metoden.

Ny regionsekreterare
i södra Finland
Nonni Mäkikärki är Psykosociala förbundets nya medarbetare.
Nonni anställs som regionsekreterare på 80 procent och har sitt
kontor i det så kallade G18-huset på Georgsgatan 18 i Helsingfors. Kontakta regionsekreteraren på nummer 050-590 3436
eller nonni.makikarki@fspc.fi.

Mera information om Catwalk Camp:

DUV i västra Åboland, Anna Öhman
aboland@duv.fi eller 045 131 8926.
Anmälningstiden har gått ut, men hör dig
för om avbokningar om du blev intresserad!

Utvecklingsdirektör – Föreningen för
mental hälsa i Finland
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FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND
lediganslår att sökas senast den 30.11.2015
stipendier för medlemmars

studieresor och konferenser i yrkesbefrämjande syfte eller
yrkesutbildande studier.
Två stipendier á 350 euro
utdelas. Stipendierna är avsedda
att stöda förbundets medlemmar
i deras professionella utveckling
och yrkesutövning. Stipendiaterna
skall inom tre månader inlämna
en rapport över studiebesöket,
konferensen eller utbildningen.
Rapporten kan publiceras i
Medlemsbrevet.

Ansökan görs på blankett som
finns på hemsidan www.fssf.fi
(under Medlemskap). På hemsidan finns även stipendiereglerna.

Blanketten (med eventuella
bilagor) skickas till
FSSF, Vöråvägen 18,
66600 Vörå
eller kansli@fssf.fi
Vik. verksamhetsledaren
ger vid behov mera information,
kansli@fssf.fi eller
tel. 050 5533685.

tackar alla annonsörer och sponsorer!

Till fest
Till vardag
Val d’Oca
Millesimato
Prosecco
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En ny början
För oss är lyx lika med kompromisslös design som
underlättar vardagen samt naturlighet och säkerhet.
Därför skapade vi en stilren bil med högklassiga material, tekniska detaljer och nya säkerhetsinnovationer.
Helt nya Volvo XC90 och en ny era är här.

HELT NYA VOLVO XC90

SE AVICIIS OCH VOLVOS
FEELING GOOD-VIDEO.

Volvo XC90 fr. bilskattefritt pris 61 300 €, bilskatt 20 476,47 €, tot. 81 776,47 € + lev. kostn. 600 €. Fri bilförmån fr. 1 375 €/mån., bruksförmån 1 195 €/mån.
Bränsleförbr. 2,1–8,0 l/100 km, CO2-utsläpp 49–186 g/km (NEDC). Serviceavtal fr. 65 €/mån. (36 mån./20 000 km/år). Serviceleasing fr. 1 328 €/mån.
(36 mån./80 000 km, Volvo Car Financial Services). Bilen på bilden är extrautrustad.
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VOLVOCARS.FI

Tillgänglighet
till nästa nivå.
Hisslösningar som hjälper att göra städer och
byggnader tillgängliga
för alla. Prisbelönt design och branschledande passagerarkomfort
gör varje resa till en
positiv upplevelse.

”

ANNA CALDÉN

Funktionsnedsatta är
en outnyttjad resurs
på arbetsmarknaden.

KRÖNIKA

Vinna eller försvinna?
Jag har stora drömmar. Det har jag alltid haft.
Jag tycker det är viktigt att våga ha stora drömmar.
En av de drömmar jag har är att efter att jag slutfört
min utbildning skulle lyckas hitta ett arbete som jag
verkligen brinner för. Ett arbete där jag kan göra skillnad.

M
För allt
du bryr dig om
redan i 90 år

Har du något som är extra viktigt och speciellt för dig?
Tillsammans fixar vi den bästa försäkringslösningen.
Ta kontakt. Ring 010 80 81 80* eller kom på besök.
Du hittar vårt närmaste kontor på adressen folksam.fi
*Från fast linje 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min,
från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,20 cent/min.
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änskliga rättigheter har alltid varit
något jag brunnit för och något
som jag kämpat
för. Varför inte söka sig till FN i New
York? Jag drömmer också om att resa
riktigt långt i något skede av livet,
varför inte jorden runt? Efter mina
år som internationell tutor vid sidan
av studierna har jag fått vänner i varje
världsdel. Jag vet att genom hårt arbete kan man komma dit man strävar. Då man arbetar hårt för att nå de
mål man ställt upp är allt möjligt. Då
kan man så småningom uppnå sina
drömmar. Ingenting är omöjligt bara
man vågar tro på sig själv. Det är i
drömmen och visionen allt börjar.
Nu måste jag dock medge att jag
är mycket oroad. Jag har en medfödd
fysisk funktionsnedsättning, vilket
aldrig hindrat mig från att leva, nej
tvärtom. Jag älskar livet och för det
mesta bidrar min funktionsnedsättning med alla dess bravader och utmaningar till att mitt liv är ett enda

äventyr. Det kan jag skriva under.
Men nu är jag oroad för att jag upplever att jag som funktionshindrad
inte passar in i de ramar och målsättningar det nya regeringsprogrammet
satt upp. Utöver den kamp i vardagen
som en funktionsnedsättning innebär, upplever jag att jag med min
funktionsnedsättning måste övertyga
samhället att jag är värd att satsas på.
För att nämna ett exempel är funktionsnedsatta en outnyttjad resurs på
arbetsmarknaden.
Regeringsprogrammet innehåller
en lång uppräkning av sparåtgärder.
De nya nedskärningarna drabbar
framförallt de redan drabbade, barnfamiljer, pensionärer, funktionshindrade, arbetslösa och invandrare. En
radikal nedskärning är exempelvis
att pensionärernas bostadsbidrag
skulle jämnas med det allmänna bostadsbidraget. Det innebär betydande
försämringar för låginkomsttagare.
Ett hårt slag mot välfärdssamhället
och de mänskliga rättigheterna. Fatalt. Finland har i ett skede blivit ut-
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sedd som bästa landet i världen att
bo i. Europarådet prickade Finland
i februari för våra låga stödnivåer. I
början av året publicerade THL också en rapport där man konstaterar
att grundtrygghetens tillräcklighet
har förbättrats, men i förhållande till
en skälig minimikonsumtion är den
fortfarande otillräcklig. Hur blev det
så här?
Hur vänder vi skutan? Försämras
läget ytterligare kommer det medföra långvariga konsekvenser. Det finns
dock ljuspunkter i regeringsprogrammet. Man ska satsa på att förebygga
psykisk ohälsa och så blir närståendevårdarnas situation bättre. Mina
Drömmar? Ja, de kan ingen ta ifrån
mig. Inte från dig heller. Giving up is
not an option!

Anna Caldén

är politiskt aktiv och
ordförande för Finlands
Svenska Handikappförbund

September
10-11.9. Psykiska första hjälpen 1-kurs om
psykisk hälsa, tränar upp färdigheter i välbefinnandet. Lappvikens sjukhus, Helsingfors.
Avgiftsfritt! Arr. Sympati rf och Föreningen för
mental hälsa i Finland med stöd av Stiftelsen
Tre Smeder. www.psykiskaforstahjalpen.fi.
10–13.9. Lär känna militärlivet-läger i Dragsvik, Raseborg. Bekanta dig med beväringarnas vardag och med garnisonens verksamhet.
Info: jon.jakobsson@fduv.fi, 040-8653888.
10.9. Sverige, bäst i världen i funktionshinderpolitik? Seminarium kl. 11-17 på Hanaholmen, Esbo. Arr: SAMS, Vane, Handikappforum,
Svenska Institutet och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Info: ilona.
salonen@samsnet.fi. www.samsnet.fi
15.9. Karaträff i Sandviken i Vasa kl. 18–20.
Pappor till barn med funktionsnedsättning spelar frisbeegolf. Träff på Silverias parkering. Anmäl: sofie.eriksson@fduv.fi, 040-5679257.
16.9. Regional samarbetsträff kl. 16.30 i Ekenäs, Svenska synskadade Västnylands lokal,
Prästängsgatan 12. Info&anmäl: henrika.juslin@samsnet.fi
17.9. Kårkulla samkommuns 55 års jubileumsseminarium ”Delaktighet och självbestämmande inom specialomsorgen”. Alvarium,
Trädgårdsgatan 8, Åbo. Anmälan: solveig.wilen@karkulla.fi. www.karkulla.fi.
17.9. Samtal om Tusenblad på Vasa Övningsskola kl. 17.30–19.30. Birgitta Boucht och Jolin
Slotte samtalar om lättläst litteratur. Anmälan:
solveig.arle@fduv.fi.
17-25.9. Anpassningskurs i södern. Agia
Marina, Kreta. För personer med psykisk ohälsa. Arr: Psykosociala 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, Helsingfors-Stockholm. Målgrupp: Personer med
hörselnedsättning i en påfrestande livssituation. Arr: Svenska hörselförbundet rf. www.
horsel.fi/kurser. Info: 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.

HÄNDELSEKALENDERN 2015

SOS Aktuellts händelsekalender finns även på webben www.sosaktuellt.fi/handelsekalender.
Webbkalendern utvecklas i samarbete med SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder.
funktionsnedsättning träffas vid Jakobstads
församlingscenter. Efteråt fika på Fredrikas på
egen bekostnad. Anmäl senast 20.9: sofie.eriksson@fduv.fi, 040-5679257.
23.9. Kurs för frivilliga högläsare, Ekenäs
bibliotek, Raseborgsvägen 8, kl. 17‒20. Vill du
läsa högt för någon som på grund av en minnessjukdom eller mycket hög ålder har svårt
att läsa själv? Arr. LL-Center och Folkhälsan.
Tid: 23.9, 30.9, 7.10 och 11.11. Anmäl: johanna.
rutenberg@fduv.fi, 0400-716078.
26.9. Familjedag på Österhankmo lägergård. Tvåspråkig familjedag tillsammans med
bl.a. FDUV och Vasa stads handikappråd, både
inom- och utomhusaktiviteter för barn och vuxna. Anmäl: tiina.maki@vaasa.fi.
26‒27.9. Familjeveckoslut på Päiväkumpu
i Karislojo. Med Sandra Westerholm (tecken
som stöd) och Folkhälsans Johan Palmén (tips
och råd kring pekplattor). För familjer med barn
upp till 12 år. 100 euro/två vuxna och två-tre
barn. Barn 0–3 år gratis. Anmälan: marita.maenpaa@fduv.fi, 040-5231846.
30.9. Temakväll om förmyndarverksamhet
och skillnaden mellan olika typer av intressebevakare, Vegahuset, Nordenskiöldsgatan 18
A, Helsingfors. Info: annette.tallberg@fduv.fi,
040-6747247.

Oktober
2–4 oktober: Rekreationsdagar för föräldrar
på Norrkullalandet i Sibbo.
2–4 oktober: Höstläger för barn och unga
med funktionsnedsättning.
Rekreationsdagar för föräldrar i liknande livssituation med diskussion, avkopplande program
och god mat. 60 euro. Info: monica.avellan@
fduv.fi, 0400-600676. FDUV:s höstläger för barn
och ungdomar ordnas samma veckoslut. Info
jon.jakobsson@fduv.fi, 040- 8653888.
3.10. Dansgala på Norrvalla i Vörå. Höstens
traditionella dansgala ordnas till tonerna av bandet Roxie. 10 euro. Frågor kring skjuts? Kontakta Christina Mannfolk på DUV i Vasanejden,
vasanejden@duv.fi, 040-5434556.
5.10. Minoriteter inom minoriteten -samarbetsnätverk i Vasa, kl. 16.30-18.30 på Vasanejdens föreningar. Info&anmälan: Ilona Salonen,
ilona.salonen@samsnet.fi, 0505901472.

21.9. Arbiskurs Lätt om internet, långsam
takt, Helsingfors, måndagar kl. 16‒17.30. Du
lär dig roliga och nyttiga saker om internet men
också om risker och säkerhet på internet. Anmäl dig till Helsingfors Arbis.

6.10. Anhörigseminariet 2015 ”Ung & Anhörig”
i Novias auditorium i Vasa, Seriegatan. Kostnadsfritt och öppet för alla! Anmälan: Martina
Villgren 044-2000 733 eller info@finfamipohjanmaa.fi. www.fspc.fi

23.9. Ridning och picknick för syskon hos
Sirpa Schöring i Sundom kl. 17.30–19.30. För
syskon till personer med funktionsnedsättning.
10 euro. sofie.eriksson@fduv.fi, 040-5679257.

7–10.10. Catwalk Camp i Västra Åboland. Catwalk Camp är en metod för att öka självkänslan
hos unga med funktionsnedsättning. Info: Gula
Pressen 3/2015 och www.aboland.duv.fi.

23.9. Föräldraträff med promenad och fika
i Jakobstad kl. 18–21. Föräldrar till barn med

7.10. Utbildningsdag: Trender inom missbrukarvården. G18, Georgsgatan 18, Helsingfors.

Föreläsare svenska Pelle Olsson. Anmälan
mette.strauss@kran.fi. Arr. KRAN rf, USM rf
och Cannabisnätverket Finland. www.kran.fi
7.10. Rätten till eget hem. Nordisk konferens
om boende för personer med utvecklingsstörning. Finlands ambassad, Gärdesgatan 11,
Stockholm.
10.10. Teater ”Den besynnerliga händelsen
med hunden om natten” på Wasa teater kl. 14.
Pris 23 euro (studerande/arbetslösa 13e). Vid
intresse ordnas bussar från norra och södra
Österbotten. Middag på Rosso efteråt. Anmäl.
sofie.eriksson@fduv.fi, 040-5679257.
19.10. Seminarium om smärtkommunikation, G18, Helsingfors kl. 9‒14. Hur förmedlar
personer med utvecklingsstörning smärta, vanliga smärtsymtom och tips på verktyg. Föreläsare: Margareta Lunde-Martinson från Sverige.
Avgiftsfritt. Anmäl senast 21.9: monica.avellan@fduv.fi, 0400-600676.
20-21.10. SAMS organisationsseminarium,
Scandic City, Tammerfors. Minoritetsombudsman Eva Biaudet, riksdagsledamot Li Andersson och artisten Thomas Lundin. info@
samsnet.fi
22.10. Inblickar i vardagen-diskussioner på
Helsingfors bokmässa med Malin Gustavsson,
Hanna Grandell och Johan Wikström och på
Feministiskt forum på Helsingfors Arbis 21.11
med Malin Gustavsson, Karl-Mikael Grimm,
Anna Caldén och Kaisa Leka.

November
Deadline för årets sista SOS Aktuellt, 5/2015.
Måndagen den 2 november. Utkommer vecka 47.
3.11. Seminariedag om att förebygga marginalisering och utanförskap bland unga, på YH Novia i Vasa. Med bl.a. socionom, författare Lasse
Mattila. www.fssf.fi.
13-15.11. Att skaffa och använda hörapparat,
Cumulus Pinja, Tammerfors. Personer i behov
av hörhjälpmedel och personer som skall få hörapparat. Arr: Svenska hörselförbundet rf. Anmäl senast 2.10 på www.horsel.fi/kurser. Info:
annika.barlund@horsel.fi
17-18.11. Mentalhälsomässan, Gamla Hamnen i Helsingfors. Temat är ”Alla har rätt till psykiskt välbefinnande”. Psykosociala förbundet
har gemensam utställning tillsammans med
Sympati rf. Info www.mielenterveysmessut.fi.

December
19-20.11. Psykiska första hjälpen 2-kurs om
psykisk ohälsa, information och verktyg för att
tillämpa stegen i psykiska första hjälpen. Lappvikens sjukhus, Helsingfors. Avgiftsfritt! Arr.
Sympati rf och Föreningen för mental hälsa i
Finland. www.psykiskaforstahjalpen.fi.

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi.
Deadline för årets sista nummer 5/2015 är måndagen den 2 november. Utkommer vecka 47.

