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Tacksamhet och sunt bondförnuft
kommer helt klart inte automatisk
åt alla utan måste läras ut av de fiffigare.

Man ska inte skåda given häst i mun
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DANIELA ANDERSSON

J

Vart har

måste gå till sig själva och se hur man kan
ag förundras dagligen då
vett och etikett
förbättra sitt eget liv och ens omedelbara
jag läser nyheterna, eller
näromgivning.
hör på stan, hur saker och
och sunt bondEn förändring inifrån, på mikroting inte blir bättre trots
förnuft tagit vägen?
nivå, gör susen. Tacksamhet och sunt
att samma saker stötts och
Växer rötägg
bondförnuft kommer helt klart inte
blötts sedan urminnes tider. Hur komnågonsin
automatisk åt alla utan måste läras ut av
mer det sig till exempel att det fortfade fiffigare. Låt oss alla ta en funderare på
rande finns ”dåber” som går och stjälper
upp?
detta och göra en förändring till det bättre.
gravstenar på gravgårdar, sparkar sönder
Eller hur?
barnens lekställningar på lekplatser och kastar
Vi har också ett sunt utvärderingsår framför oss på
sönder skyltfönster eller annan rekvisita i gatubilden?
SOS Aktuellt. Åt vilket håll är vi på väg som tidning?
Varför ser man fortfarande ungdomar som kör moVad har vi för mycket eller för lite av? Vårt dilemma
ped utan hjälm och i minus 20 graders kyla går utan
är ju att vara en tidning med bred läsekrets. Är ämnemössa? Hur många kampanjer har det inte funnit om
na inte för allmänna så är de för snäva, för djupa eller
saken och ändå kör både ung som vuxen fortfarande
för ytliga. Men vi gör vårt bästa att agera smörgåsbord
bil i fyllan (med förödande konsekvenser) och utan säoch njuter av utmaningen. Hör av er men jag har en
kerhetsbälte. Varför får man inte bukt på mobbningen
önskan – innan ni kommer med feedback så läs tidi skolor trots all världens KIVA-program? Blir barn till
ningen ordentligt. Så att det inte går som för ”förriga
rötägg också rötägg? Varför finns det fortfarande förgubben” som klagade på en tidning han aldrig läst.
äldrar som inte lär sina barn att hälsa och tacka? Och
alla ledsamma historier om barn (och vuxna) som är
Ha det gott. Vi går mot ljusare tider!
missnöjda över sina födelsedagspresenter/julklappar
(och inte tackar för dem heller) som omtänksamma
släktingar och vänner slagit knut på sig själva för att
Daniela Andersson
hitta. Samma kategori är gäster som inte ”tackar för
Chefredaktör
senast” eller bjuder igen. Var visiten så illa? Håller vett
och etikett på att dö ut? Varför? Bryr man sig inte om
att vårda sina relationer?
Vi finns också på Facebook!
PS! Gå in och gilla oss!
Kan vi göra något åt detta? Absolut! Det allmänna
världsläget är så övermäktigt att greppa att var och en
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Äntligen SAMS
För var dag känns det allt lättare att jobba nu när vi alla är sams igen. Solidaritet är
minsann ingen självklarhet. I det efterkrigstida folkhälsoarbetet då de första diagnosbaserade organisationerna såg dagens ljus var skiljelinjen mellan de som var beroende
av vård och de som fortfarande kunde försörja sig själv järnhård.

P

å finlandssvenskt håll
förekom inget egentligt
samarbete funktionshinderorganisationer
emellan förrän Folkhälsan och ”invalidorganisationerna” grundade ”Samarbetsrådet för
handikappfrågor i Svenskfinland” är
1974. Men det skulle dröja ända till
slutet av 1990-talet innan rådet tog
initiativ till ett informatörsprojekt
”Come On 2000” som skulle leda till
att Finlands Svenska Handikappförbund grundades. Trots alla historiska
schismer mellan de diagnosbaserade
organisationerna utvecklades verksamheten raskt tack vare RAY och
de finlandssvenska fonderna, vilka
tillsammans stödde olika verksamheter och projekt. Sådana verksamheter
som fick stöd var t.ex. den frivilliga
stödpersonsverksamheten, juridisk
rådgivning, Europeiska socialfondens

Inclusive Diversity-projekt och SOS
Aktuellt.
När Svenska Kulturfonden lanserade sitt förbundspaket på det
sociala området grundades SAMS
(Samarbetsförbundet kring funktionshinder). Samtidigt övertog den
nya ekonomiskt starkare organisationen
stödpersonsverksamheten
och den juridiska rådgivningen. Som
medlem i SAMS fr.o.m. den 1.1.2016
så representerar handikappförbundet
närmast neurologiska funktionsnedsättningar.
I år kommer Finland att ratifiera
FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Vi har också bra koll på vad som händer i Europa och inom rikspolitiken
genom vårt samarbete med Handikappforum. När det gäller Svenskfinland har vi vårt eget intressenätverk.
Vår stora utmaning på den fronten är
SOSAktuellt
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strukturomvandlingen och den därtill hörande reformen av social- och
hälsovården. Som svenskspråkiga är
det omöjligt för oss att kunna göra oss
hörda inom alla självstyrda områden.
Vi behöver därför en sektoröverskridande myndighet som tillvaratar våra
intressen när det gäller svenskspråkig
service på specialnivå oberoende av
var vi bor. Därtill behöver vi ett lokalt
intressepolitiskt samarbete till stöd
för våra funktionshindrade representanter i fullmäktige och funktionshinderråd. För det samarbetet har vi
redan ”Mim” (Minoritet inom minoriteten) och nätverket ”Tillsammans i
politiken”. Det skall bli roligt att samarbeta igen.

Ulf Gustafsson

verksamhetsledare
Finlands Svenska Handikappförbund
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LARS HEDMAN
JAG HAR VARIT
JOURNALIST i nästan

JAG ÄR FÖRÄLDER

till och närståendevårdare åt min son
med en unik kromosomavvikelse. En stor
del av mitt liv ägnar
jag åt min son, hans
vård och habilitering.
Jag är 40 minus och
bor i ett rött hus i
Helsingfors tillsammans med min kära
man, vår underbara
son och vår härliga katt.
Jag föreläser ofta om barn och ungdomar
med funktionsnedsättning. Coaching har
också blivit en del av mitt liv. Jag har utbildat mig till diplomerad coach och coachar
ett gäng härliga medlemmar i psykosociala
föreningen Sympati. I april 2016 kan jag,
hoppeligen, också titulera mig utbildad erfarenhetsexpert. Jag tycker om att umgås och
ha kontakt med familj, vänner och bekanta.
Lära känna nya människor, skriva, inspirera,
pyssla, resa, facebook, mat och vin, choklad,
fotografera hör till mina intressen och hobbyer. Jag håller på med ett skrivprojekt och
drömmer om att ge ut en bok.

40 år och har nyligen
blivit pensionerad från
Österbottens Tidning.
Jag fortsätter nu som
frilansjournalist och
specialiserar mig på
frågor om funktionsnedsättningar, hjälpmedel och jämlikhet.
Mitt engagemang beror
delvis på att jag hjälper
min bror Noffe som
har en utvecklingsstörning och att jag själv
har en hörselskada. Utan mina hörapparater
missar jag vart fjärde eller vart femte ord i
en konversation. Som styrelseordförande för
Finlands svenska taltidningsförening har jag
också ett gott samarbete med olika synskade- och andra organisationer för funktionsnedsättningar. Jag bloggar aktivt och blir
kanske smått militant när jag ser orättvisor,
fördomar och ojämlikhet.

Läs Lasses krönika på sidan 15!

Läs Monicas kloka ord på sidan 27!

MIKAEL SJÖVALL
JAG ÄR EN MEDELÅLDERS gubbstrutt

med mina rötter i kulturvaggan Åbo i
Västeuropa där jag tillbragte min barn- och
ungdom. Mina bopålar är numera nedkilade
i Kårböle i nordvästra Helsingfors där jag
bor i ett radhus utan vovve och Volvo med mitt livs qvinna, våra tre döttrar
och ett venezolanskt kattskrälle. Jag gillar att cykla och skida för brinnkära lifvet i Tomtbackas djupa skogar. Min fru tycker att jag är bra på att snarvla. Egentligen tycker hon att
det är det enda jag är riktigt bra på. Själv tycker jag att jag är en baddare på att tigga om
stryk, sjunga i duschen, gå med huvudet i molnen och tappa bort nycklar, mössor, kepsar
och böcker. Jag har ett förflutet som ordförande för Finlands Svenska Handikappförbund.
Likt Fantomen är jag hård mot de hårda. Och så älskar jag att skriva krönikor.

Årets faktura för
2016

Alla privata prenumeranter, se hit! Utan läsare är en tidning
ingenting. Stort tack till Er alla, er prenumeration är för en
god sak och oumbärligt för tidningens existens, så vi tackar
och är väldigt ödmjuka och stolta att få finnas i era liv.
Vi har varit tvungna att höja prenumerationsavgiften till 15 euro (tidigare 12 euro). Samtidigt
har vi minskat antalet tidningar från fem till
fyra per år. Det är dock inte så illa som det låter.
Tvärtom. Prenumerationsavgiften har inte höjts
sedan starten för tolv år sedan (2004) och nu
är vi pressade att göra det pga höjda postningspriser. Trots att det blir färre tidningar per år så
blir antalet sidor under ett år mer. Vi har utökat
varje nummer med hela åtta (8) sidor. Orsaken
till färre utgåvor beror också helt enkelt på den
krassa verkligheten med dagens oskäligt höga
postningspris. Något som tyvärr inte går att
förhandla trots att vi försökt.

Kontonummer:

IBAN FI70 4055 0010 6424 25

Mottagare:

SOS Aktuellt

Meddelande:

Skriv ditt namn och din
adress i meddelandefältet.
TACK!

Välkomna att följa med oss även 2016. Hör av
er med konstruktiva synpunkter, tips och idéer
så att vi blir ännu bättre.
För att spara på miljö samt kostnader sänder
vi inte en skild prenumerationsfaktura per post
till våra privata prenumeranter. Därför ber vi
er vänligen att använda uppgifterna nedan för
inbetalning av prenumerationsavgiften 2016.
OBS! Som vanligt gäller detta enbart SOS
Aktuellts privata prenumeranter. Vi tackar på
förhand! Vid frågor ring Handikappförbundets
verksamhetsledare Ulf Gustafsson 044-560 0563
eller e-posta redaktion@sosaktuellt.fi.

BIC

Referensnummer

		

SOSAktuellt

Ingen referens behövs.

Sista betalningsdag

april/2016

Mikael slår huvudet på spiken på sidan 35!
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Summa:

15 euro

NYHETER

FSH

SAMS

Äntligen! Från och med den 1 januari i år är Finlands Svenska
Handikappförbund (FSH) medlem i Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS). Det är någonting båda parter är väldigt glada över.
TEXT DANIELA ANDERSSON
FOTO DANIELA ANDERSSON och HENRIKA JUSLIN

Anna Caldén, ordförande i Finlands Svenska
Handikappförbund och Tor Wernér ordförande i SAMS, samt styrelsemedlem i Svenska
Hörselförbundet, bubblar av iver då de talar
om medlemskapet.
– Vi har jobbat länge på detta! Processen
har tagit 5 år. Under de två senaste åren har vi
haft bra kontakt med FSH och fått bra svar på
frågor som vi inte i början fick. Jag är otroligt
glad att vi kunde fatta det här beslutet enhälligt. Nu är det så som SAMS var menat att vara
från början, att alla är med. Jag ser på det med
glädje, slutet gott allting gott, säger Tor Wernér.

Vad var det som gjorde att det
nu lyckades?

– Tiden var inne, mogen helt enkelt. Visst
har vi varit frustrerade, vi borde ju ha varit med
från början men det hade inte gått tidigare. Nu
var alla beredda efter alla förberedelser. Jag har
ett bra samarbete med SAMS och har jobbat
mycket med relationer, skapat bra förhållande.
Det har gjort sitt, det är så med alla relationer,
tiden är avgörande. Det har varit en process
och vi har närmat oss varandra under året.
Ingen mer dramatik i det, säger Anna Caldén.

Vad innebär medlemskapet konkret?

– FSH fortsätter nog som förut men vi har

möjlighet att påverka på ett helt annat sätt som
en stor takorganisation och SAMS jobbar ju
även för oss. I år är ett övergångsår förstås, vi
måste hitta våra spår. Det kan inte finnas flera
finlandssvenska paraplyorganisationer, konstaterar Anna.
– Det går nog till höstmötet innan vi kan
välja in Anna till styrelsen, men hon är ju redan suppleant. Det blir inga praktiska förändringar tillsvidare. Mest handlar det nu om att
inte göra överlappande evenemang och projekt
som kolliderar men det gäller ju alla medlemsförbunden. Jag tror att FSH har mycket att ge
till SAMS. Det är en stor grupp medlemmar
som tillkommer. På så vis blir vi också större,
säger Tor.

Vad betyder det ekonomiskt?

– Det kan vi inte svara på nu, men våra finansiärer har väl bara väntat på detta och det är
lättare att få stöd nu, så det är absolut till fördel.
Vi är mer trovärdiga nu, säger Anna.

Påverkas SOS Aktuellt av detta
(som ges ut av FSH)?

– Vi har inte alls talat om saken ännu. Men
i stort sett så fattas det en samlande tidning för
juridiken till exempel, SOS kunde vara en sådan i framtiden, säger Tor Wernér.

FAKTA
Finlands Svenska Handikappförbund är SAMS
femte medlemsförbund tillsammans med
FDUV – Förbundet de utvecklingsstördas väl,
Finlands svenska synskadade, Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundet. SAMS
är en intresseorganisation som arbetar för de
finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Syftet är att främja och
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förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning
och deras närstående inom den svenskspråkiga
befolkningen i Finland. I verksamheten ingår
juridiskt ombud, stödpersonsverksamheten
4BT, projektet MiM – Minoriteter inom Minoriteten och den årliga bidragsutdelningen inom
den sociala sektorn.

Personalnytt på SAMS
SAMS, Samarbetsförbundet kring funktionshinder, har efter
årsskiftet fått två nya medarbetare på kansliet. Johanna Sandberg
tar över som ny projektledare och Christian Bergman kommer
att vikariera Henrika Juslin under hennes föräldraledighet.

”Vi ser verkligen fram
emot att ta över stafettpinnen
för MiM-projektet och fortsätta
samarbetet med er alla!”
Johanna och Christian

JOHANNA
SANDBERG

CHRISTIAN
BERGMAN

FN:s konvention om
rättigheter för personer
med funktionsnedsättning ratificeras hoppeligen i år av Finland. Om
vi får tro regeringen så
ska detta ske den 1 juni
och då är det nog på
tiden! Projektet minoriteter inom minoriteten
vill uppmärksamma
detta genom att arrangera utbildningar i
påverkansarbete åt våra
medlemmar. Vi vill ta fasta på sådant som är aktuellt i
den olika förbunden och också uppmuntra till samarbete
i för oss alla viktiga frågor.
Min bakgrund är inom politiken. Jag har arbetat på
riksdagen och på SFP:s partikansli som kontaktchef och
följt med beslutsfattande och medborgarsamhället den
vägen. Jag hoppas att min erfarenhet kan vara till hjälp
då vi tillsammans vill nå ut med det som är viktigt för oss
alla och att jag på det sättet kan hjälpa till. Jag är väldigt
nyfiken på att höra vad det är som engagerar förbunden
och medlemmarna så om vi inte ses på en påverkansutbildning eller i något annat sammanhang så får
man väldigt gärna vara i kontakt!

Fram till slutet av
November i år är jag
vikarierande koordinator
och informatör på
Samarbetsförbundet
kring funktionshinder.
Jag har tidigare b.la.
arbetat som personlig
assistent, samt varit
projektledare vid Ingå
Kommun och arbetat
i olika roller med barn
och ungdomar inom
kulturfältet. Jag är magisterutbildad vid Umeå Universitet med inriktning mot
bildvetenskap och flyttade från Sverige till Finland
för 7 år sedan.
Som koordinator och informatör hjälper jag projektledaren att framställa samt informera om MiM:s verksamhet, utforma layouten kring vår information och
uppdatera vår hemsida samt sociala media. Fokus just nu
är den utbildning i påverkansarbete vi anordnar tillsammans med Svenska hörselförbundet under våren i Karis,
Nykarleby, Vasa, Pargas och Borgå. Besök gärna vår
hemsida www.samsnet.fi för anmälan och kom med oss!

SOSAktuellt
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Klientavgifterna inom hälsooch sjukvården CHOCKHÖJS
på regeringens initiativ

Regeringen meddelade den 19.11.2015 att kommunerna kan höja klientavgifterna för
hälso- och sjukvårdsservice utöver den vanliga indexförhöjningen på ca 1,80 procent
med ytterligare 27,5 procent, inalles alltså 30 procent. Avsikten med förhöjningen är
att enligt regeringsprogrammet öka avgiftsinkomsterna med ca 150 miljoner.

K

ommunerna får själva besluta om förhöjningens storlek inom
denna ram. I de flesta
kommuner har besluten redan fattats medan frågan
ännu bereds för beslut i en del kommuner såsom i Esbo. Många kommuner t.ex. Helsingfors och Vanda
har beslutat att följa tidigare praxis
och endast tillämpa indexjusteringar
(under 2 procent) medan andra har
beslutat att höja maximalt, dvs. med
30 procent.
Förhöjningarna kommer särskilt
att drabba dem som inte omfattas av
arbetshälsovården – närmast åldersoch invaliditetspensionärer, långtidssjuka, arbetslösa och hemmavarande
småbarnsfamiljer. Samtidigt som
klientavgifterna i många kommuner höjs med 30 procent i enlighet
med regeringens beslut träder andra
avgiftshöjningar och åtstramningar

illar!
Citat vi g

inom hälso- och sjukvården i kraft.
Sålunda har tex en självriskavgift på
50 euro vid första medicininköpet
införts och en höjd självriskandel i
övrigt för mediciner. Självriskandelen för taxiresor som FPA ersätter
har höjts från 16 euro till 25 euro i en
riktning. Handikappbidrag och vårdbidrag som är knutna till folkpensionsindexet sänks med 0,4, procent.
Sett i enskilda summor är det kanske inte så mycket men räknar man
ihop dem kan det stiga till ansenliga
summor. Någon indexförhöjning på
pensionerna kommer inte att göras
år 2016, vilket ytterligare försämrar
särskilt pensionärernas ekonomiska
situation.
För många långtidssjuka och sjukliga äldre med låga pensioner kan
kostnaderna bli oöverkomliga. Den
som inte klarar av sina sjukvårdskostnader kan få sänkt avgift eller bli
befriad från avgift men tyvärr är det

många, särskilt äldre personer, som
inte känner till denna möjlighet.
Som en sista utväg kan man anhålla
om utkomststöd av kommunen men
särskilt för den äldre generationen
är tröskeln till ”socialen” fortfarande
hög. I stället för att vända sig till socialbyrån väljer man kanske att skjuta
upp läkarbesöket, låter bli att ta ut de
föreskrivna medicinerna eller tar endast halva dosen. Tillsammans kan
de ökade klientkostnaderna i slutändan bli en bumerang, som leder till
ökade kostnader för utkomststöd,
till behov av ökat antal sjukhusvårdsplatser eller platser på äldreboende.
Resultatet av förhöjningarna kan bli
att kommunernas utgifter för hälsooch sjukvården samt äldreomsorgen
mångdubblas.
Gunvor Brettschneider
Ordförande för Helsingfors
Svenska Reumaförening rf

”Det är aldrig för sent att bli god.
NINI ROLL ANKER
Norsk författare 1873-1942
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Erik Munsterhjelm

Några reflektioner om Sote

Vård- och regionförvaltningsreformen heter den ju
nuförtiden, men det är ju så mycket lättare att bara prata
om ”Sote”, en term som vid det här laget torde vara bekant
för de flesta. Ja, så vedertagen har termen blivit att många
småbarns första ord – särskilt i centerpartikretsar – inte
mera är ”mamma” eller ”pappa” utan ”Sote”!
Nåväl, dags att återgå till den bistra verkligheten.
Regeringens linjedragningar om finansiering och
områdesindelning har varit på utlåtanderunda
och vi har åtminstone fått några ledtrådar om hur
framtidens social- och hälsovård kunde se ut. Problemet ur vår synvinkel, d.v.s. alla vi som är intresserade av socialvården, är dock det att ledtrådarna är oväntat få. Efter att ha läst igenom otaliga
strategidokument, promemorior, linjedragningar
och rapporter vet jag egentligen bara följande:
ansvaret för socialvården kommer att flyttas från
kommunerna till de självstyrande områdena och
tjänsterna kommer sannolikt att delas in i tjänster
på bas- respektive specialnivå. Dessutom har det
insinuerats att särskilt krävande socialvård som
tillhandahålls dygnet runt kan komma att koncentreras till de 12 dejourerande sjukhusen.
Frågetecknen är alltså ännu många. Det kunde
man i det här skedet kanske också leva med om
man efter att ha läst regeringens material skulle
ha fått en känsla av att regeringen bakom allt det
oskrivna ändå lagt ner resurser på att planera socialvårdens strukturer och innehåll. Den känslan
infinner sig ändå inte. Istället verkar det som om
man skrivit samtliga texter med hälso- och sjukvården i åtanke, bara för att klistra in ett ”socialvården” här och där.
I SAMS utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet var vi väldigt tydliga med vad som är vår
största angelägenhet. Vi argumenterade för hur
viktigt det är att skapa svenskspråkiga strukturer
inom socialvården som kan stå på sina egna ben,
både när det gäller själva vården, men också när
det gäller förvaltningen. För funktionshinders-

sektorn är situationen särskilt utmanande. Detta
eftersom det svenskspråkiga befolkningsunderlaget i många självstyrande områden är för litet
för att för att kunna utgöra grund för en fungerande funktionshindersservice. För att garantera
sakkunskap och åtminstone viss valfrihet behöver
klientgenomströmningen vara tillräckligt stor.
SAMS har därför föreslagit en samarbetsmodell, där svenskspråkig funktionshinderservice
på basnivå (ex. boende och färdtjänst) produceras av respektive självstyrande område, medan
funktionshinderservice på specialnivå (ex. rehabilitering, varierande terapier) produceras eller
koordineras av en samarbetsmyndighet bestående av svenskspråkiga förvaltningssektioner inom
de tvåspråkiga självstyrande områdena. Med gemensamma resurser och tillräcklig klientgenomströmning kan serviceutbudet bli tillräckligt brett
och tillräcklig sakkunskap skapas för att svara mot
mera krävande och sällan förekommande servicebehov.
Vi är heller inte redo att begrava idén med
nämnder som har ansvar för att ordna den svenskspråkiga social- och hälsovården inom tvåspråkiga områden. Den idén härstammar som bekant
från det förra Sote-förslaget. Det skulle troligtvis
stå de självstyrande områdena fritt att grunda dylika nämnder oberoende, men tryggast vore om
de var lagstadgade och hade budgetmakt. Låt oss
hoppas att regeringen är lyhörd för den svenskspråkiga befolkningens behov!

SOSAktuellt

Erik Munsterhjelm
juridiskt ombud
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lär sig hjärt-

PILOTPROJEKT
i GRUNDSKOLA

Barn har lätt för att lära sig och lärare är ypperliga instruktörer. Därför är
det perfekt att lära ut hjärt- och lungräddning i grundskolan för att uppnå
ett mer hjärtsäkert samhälle. På Åland har ett pilotprojekt dragits i gång
– alla elever i sexan i en grundskola får lära sig hjärt- och lungräddning.
Målsättningen på sikt är att alla grundskolor ska omfattas.
TEXT & BILD HELENA FORSGÅRD

A

mbulanssjukvårdaren
kommer in i klassrummet. Vad har
hänt? undrar han och
får klara besked av en

elev.
– Personen på golvet saknar puls
och vi har gett hjärt- och lungräddning.
Sjukvårdaren berömmer agerandet
och tar över ”fallet”. Eleven har gjort
sitt för den här gången – kanske en
livsavgörande insats.

Alla nås på sikt

På Åland har ett pilotprojekt i hjärtoch lungräddning i skolor dragits i
gång. Internationella erfarenheter
visar att det finns många fördelar om
man börjar med hjärt- och lungräddning (HLR) i grundskolan. Barn är
nyfikna, intresserade och tar gärna till
sig ny kunskap. Lärare kan lära ut och
är bra instruktörer. Man når alla samhällsgrupper och ekvationen är enkel
– om alla elever omfattas uppnås på
sikt ett Åland där en stor andel av alla
vuxna kan hjärt- och lungräddning.
Elever i årskurs 6 i Vikingaåsens skola
på Åland är först ut i det pilotprojekt

som nu dragits igång. Alla i sexan har
deltagit i en utbildning på tre timmar.
Dessutom ska några utvalda lärare utbildas till HLR-instruktörer så att de i
fortsättningen kan stå för utbildningen av elever och personal vid skolan.

Lärde sig gärna

William Knahpe och Frida Eriksson, elever i sexan i Vikingaåsens
skola, vet numera vad de ska göra om
de råkar på en livlös person.
– Först kallar man på hjälp och
ringer 112. Sedan kontrollerar man
pulsen. Om personen inte har någon
puls ger man hjärt- och lungräddning. 30 tryck på bröstet med raka
armar och sedan två inblåsningar. Så
håller man på tills ambulansen kommer, säger de.
Båda tyckte om att lära sig HLR.
– Det är bra att kunna, men man
ska trycka hårdare på bröstet än man
tror, säger Frida.
De fick också lära sig att använda
en hjärtstartare – ”inte så svårt alls”
även om man givetvis måste vara
noga och följa de instruktioner som
den talande hjärtstartaren ger.
Åsa Rumander är lärare i trean
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och en av dem som ska utbildas till
HLR-instruktör. I mars deltar hon
och några kolleger i en heldagsutbildning vid Ålands hälso- och sjukvård,
ÅHS.
– Ett viktigt och angeläget projekt.
Det är mycket bra att kunna HLR,
det kan rädda liv. Det fungerar bra att
börja med elever i 12-13-årsåldern.
De var jätteduktiga och intresserade
när de gick utbildningen, säger hon.
Enligt planen får eleverna delta i
en repetitionsutbildning när de går i
nian.

I läroplanen

Aktörerna bakom pilotprojektet i
Vikingaåsens skola – ÅHS, Hjärtstartarprojektet, Alandia Försäkring,
föreningen Vårt Hjärta, Folkhälsan
och Röda Korset – har en klar handlingsplan. Målsättningen i nästa fas är
att lärare vid samtliga grundskolor på
Åland ska utbildas till HLR- instruktörer. Sedan kan de utbilda elever i
både sexan och nian. På så sätt blir
systemet självgående och på sikt är
alla elever som slutar grundskolan
kunniga i HLR – en kunskap som kan
följa med hela livet. En förhoppning

JADE SILFVER, elev i sexan, övar
sig på att ge bröstkompressioner på
dockan Mini-Anne. Hon har också lärt
sig att använda en hjärtstartare.

REPORTAGE
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Två inblåsningar efter
30 bröstkompressioner.
WILLIAM KNAHPE, elev i
sexan, vet hur man gör.

LARS HEDMAN

KRÖNIKA

Orden kan få en
förklenande, direkt sårande
och stämplande, värdeladdning.

När språket diskriminerar
En notis i den svenska tidningen Dalpilen från 1898 berättar om
hur rektorn för ett läroverk i Sollefteå ”blef vansinnig”.

T

– Man ska trycka
med raka armar
och hårdare än
man tror, säger
FRIDA ERIKSSON.

Sjätteklassarna FRIDA ERIKSSON och WILLIAM
KNAHPE säger att de numera vågar ingripa om
de ser en livlös person. Läraren ÅSA RUMANDER
ska utbilda sig till instruktör och kan i framtiden
undervisa elever och skolpersonal.

är också att hjärt- och lungräddning
skrivs in i läroplanen.

Minuter avgörande

Plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus
står för 10-15 procent av dödsfallen
i i-länder. 5-10 personer per 10 000
drabbas varje år. För Ålands del betyder det 15-30 fall per år. Petter Westerberg, klinikchef vid Ålands hälsooch sjukvård och akutläkare, säger att
de första minuterna är avgörande.
– För varje minut som går minskar chanserna till överlevnad med
10 procent. Efter 8-10 minuter med
hjärtstopp utan hjälpinsatser är prognosen mycket dålig, säger han.
Upp till 80 procent av hjärtstoppen
observeras av personer i närheten
men endast en minoritet vågar ingripa. Det här vill man ändra på.
– Med omedelbara och adekvata
åtgärder kan över 50 procent, som

drabbas, räddas, säger Westerberg.
Peter Johansson, ambulanssjukvårdaren som deltog i övningstillfället i Vikingaåsens skola, ger tummen
upp för projektet.
– Allt är hemåt. Även en liten
12-åring kan hålla igång en viss cirkulation på en stor person. Det viktiga är att få bort rädslan, att få folk
att våga ingripa. Man kan inte göra
mycket fel. Det värsta är att stå med
händerna i byxfickorna, säger han.

Register finns

Gunilla G Nordlund är ledare för
Hjärtstartarprojektet som pågått tre
år och som avslutas sista mars. Projektet har haft som huvuduppgift att öka
kunskap om HLR och att uppmuntra företag, föreningar, organisationer
och andra att investera i defibrillatorer eller så kallade hjärtstartare. Ett
register över alla tillgängliga hjärt-
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startare har gjorts upp. När en person
ringer 112 kan hen snabbt få besked
om var närmaste hjärtstartare finns.
Dessutom påminner registret varje ägare om att hjärtstartaren måste
kontrolleras var sjätte månad och att
kontrollen måste rapporteras. Om
rapporten uteblir trots påminnelser
tas hjärtstartaren ur registret.
– Det är a och o att alla fungerar,
säger Nordlund.
Nya hjärtstartare anmäls hela tiden.
I dag finns drygt 160 runt om på
Åland eller en per 185 invånare.
– Det ser bra ut men det betyder
inte att alla har lika nära till en hjärtstartare. Det finns givetvis geografiska skillnader. Men exempelvis alla
turist- och serviceanläggningar har
varit duktiga på att skaffa en, säger
Gunilla G Nordlund.

idningen
beskriver
denna ”vansinnighet”
utförligt, bland annat
att rektorn trodde sig
vara gift med än den
ena och än den andra Sollefteådamen
och att han tvingat sina elever stå på
ett ben. Läsarna tröstas till sist med
att han ”vårdas nu å anstalt”. Samtidigt verkade i Sverige ”Föreningen
för bistånd åt lytta och vanföra”, som
dock endast hjälpte ”andligt normala
personer”. Då verkade också ”Föreningen för sinnesslöa barns vård”. Den
föreningen var en aktiv samhällspåverkare och lyckades byta ut ordet
”idiot” till ”sinnesslö” i det svenska
språkbruket.
Språket speglar ofta våra värderingar och fördomar. Orden kan få
en förklenande, direkt sårande och
stämplande, värdeladdning. Jag har
till exempel reagerat på ordet ”för-

ståndshandikappad” som var på
modet ännu för några år sedan. Min
storebror Noffe har en utvecklingsstörning och behöver hjälp för att
klara de dagliga sysslorna. Men han
kan läsa och skriva och han talar tre
språk, svenska, finska och det finlandssvenska teckenspråket. Vem av
oss har rätt att ifrågasätta hans förstånd?
Vårt språkbruk kring funktionsnedsättningar har förändrats med
åren. I Sverige bildades 1926 kamratföreningen ”De vanföras väl”. Namnet
byttes 1965 till ”De handikappades
riksförbund”. För sex år sedan blev
det en ny namnändring. Nu heter
förbundet DHR och förkortningen
står för Delaktighet, Handlingskraft
och Rörelsefrihet. Vi har tack och lov
rensat i språkbruket och blivit av med
ord som till exempel sinnesslö, vanför, vansinnig och krympling. Också
ord som invalid, som ju fritt översatt
från engelskan betyder ”värdelös”, och
handikappad kommer att strykas. De
lever ännu kvar i sammansättningar
som invalidplats och handikapporganisation. För att inte tala om namn
som Finlands svenska handikappförbund och Invalidförbundet.
Den största förändringen i inställningen till funktionsnedsättningar
och det språk vi använder kom för
10 år sedan. Då fick vi FN:s konvention om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
SOSAktuellt
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Där är det fullständigt solklart att
vi talar om mänsklig mångfald och
rätten jämlikhet. Ingen av oss är avvikande eller annorlunda och ingen
ska tvingas in i en kategori för sin
funktionsnedsättning. Noffe har en
utvecklingsstörning, men jag ser den
funktionsnedsättningen som bara
en del av min storebrors mångsidiga
och rika personlighet. Konventionen
innebär att vi journalister och andra
ordbrukare förlorat de flesta av adjektiven när vi ska skriva eller tala
om funktionsnedsättningar. Ingen
ska längre klassificeras som exempelvis handikappad, utvecklingsstörd,
autist, psyksjuk, hörselskadad eller
synskadad. Därför uppmanas vi i
dag använda ”person (man, kvinna,
flicka, pojke etc) med funktionsnedsättning” eller med ”utvecklingsstörning”, ”synskada” och så vidare. Javisst, det kan göra våra formuleringar
klumpigare och ger kanske en hel del
omskrivningar. Men det är värt det.
Då slutar vi också klassificera, avskilja, nedvärdera och peka finger.

Lars Hedman

är journalist och bloggare som vill
ha jämlikhet för alla. Han skriver
om funktionsnedsättningar på

sevendays.fi/nollhinder
Läs mer
om Lars på
sidan 6 !
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JOHANNA tecknar när
hon matar SYDNEY.

TAKK kan hjälpa
många människor

Finlandssvenska Johanna Jusélius bor i Stockholm och är gudmor till en ettårig flicka
som har Downs syndrom. Hon har gått en TAKK-kurs som Habiliteringsenheten
inom Stockholms läns Landsting ordnade hösten 2015. TAKK står för Tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation. TAKK används tillsammans
med barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar, som
är i behov av stöd i sin språkutveckling. TAKK är inte ett språk,
såsom teckenspråk, utan en metod.
TEXT CHRISTINA LÅNG FOTO THERESE JANZEN

JOHANNA JUSELIUS är
glad över att hon deltog
i TAKK-kursen så också
hon kan teckna med sin
guddotter SYDNEY.

D

et var Johannas goda
vänner, Henrik och
Therese, som berättade
om kommunikationsmetoden som har visat
att barn med hjälp av TAKK kan lära
sig att prata tidigare. I den kostnadsfria kursen deltog hon tillsammans
med gudbarnet Sydneys föräldrar
och morföräldrar. Av de trettio deltagarna var cirka hälften anhöriga,
till dem räknades också vänner, och
resten var lärare. Kursen bestod av
fem tillfällen, en gång per vecka, två
timmar per gång och en avslutande
sammanfattning en månad senare.
HUVUDTEMA VAR:
• Min familj/personer, verb
och småord
• På- och avklädning, i badrummet, i sovrummet, färger
• Måltid, siffror, mängd, storlek
• Förskola/skola, lek och
aktiviteter, djur
• Känslor, egenskaper, frågeord,
prepositioner, tid, helger och
högtider.
Varje kurstillfälle inleddes med repetition av föregående veckas tecken. Sen var veckans tecken i tur och
dem övade deltagarna i små grupper.
Exempel på övningar kunde vara
att teckna korta meningar ur kursmaterialet, berätta och teckna vilka
kläder deltagarna hade på sig, vad de
ätit till lunch, vad de gör på fritiden.
De fick menyer och tecknade vad de
ville äta. De spelade Memory med
små bildkort och fick teckna vad
de visade. Ledarna gav bilder/foton
på människor som deltagarna med
tecken skulle beskriva hur de såg ut
och vad de gjorde.
Ledarna, som är utbildade logopeder, gav också tips om böcker och
dvd filmer, appar som finns att tillgå på Internet och också om appar
där man kan skriva in ord och få upp
små filmklipp som visar hur man
tecknar just det ordet. Varje kurstillfälle avslutades med repetition av de

nya tecknen. Sista gången, som
var en månad senare, gick deltagarna genom alla
tecken de lärt sig
och gjorde en
sammanfattning
av hela kursen.
Sydneys familj
är
tvåspråkig
och det dominerande språket
är engelska. De
uppmuntras att använda båda språken. Therese använder aktivt tecken
och Henrik tecknar mest i samband
med måltiderna. I familjen finns
storebror Dylan, 2,5 år, som är i ett
daghem där Sydney också ska börja.
Personalen är redan informerad om
att familjen använder sig av TAKK
och man har meddelat att de kommer att gå en kurs för att hjälpa flickans språkutveckling.

Nya erfarenheter

När ett barn har behov av TAKK är
det viktigt att så många som möjligt
i dess närhet använder tecken, anser
Johanna Jusélius.
Guddotterns familj har börjat använda tecken hemma. Även om Sydney ännu är liten, är det bra att vänja
henne vid tecken på ett naturligt sätt
i det dagliga livet. Tecknen blir ett automatiskt komplement till talet. Före
sin ettårsdag förstod Sydney redan
två tecken: nämligen tecknat för ”äta
mat”. När någon vid matbordet visar
det tecknet, öppnar hon munnen för
att bli matad. Hon förstår också tecknet för ”dricka” – då hon letar med
blicken efter sitt vattenglas.
– Det var också intressant att
höra de andra deltagarnas skäl till
att de gick kursen. Bland de anhöriga fanns deltagare som hade ett
eller flera barn med någon diagnos;
Downs syndrom, autism, Asperges
syndrom. Där fanns även föräldrar
vilkas barn inte hade diagnos, men
som haft komplikationer i samband
med födseln och behövde hjälp med
SOSAktuellt
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kommunikationen. En mamma och
hennes tre söner, med invandrarbakgrund deltog i kursen. Det visar en
stor bredd på tecknens användning.
– Vi fick en bild –MindMap, som
kan användas som hjälpmedel när
man ska lära sig och barnet tecken
kopplade till olika aktiviteter; till
exempel måltider, lek i parken, läggdags. I mallen kan man anteckna
nyckelord och tecken för frågeord,
föremål och känslor.
– Det vi lärde oss under kursen är
att TAKK är ett komplement till talet – man tecknar viktiga ord medan
man talar. Det betyder att man inte
nödvändigtvis behöver teckna alla
ord i en mening. Man har ju talet till
hjälp. Fördelarna med TAKK är att
taltempot saktas ner och att de viktigaste orden förstärks och blir tydligare.
– Man använder även tonfall och
mimik som hjälp – det låter olika
när vi säger: ”en stooor boll” och rör
händerna i en stor cirkelrörelse samtidigt. Det blir extra tydligt i jämförelse med att säga: ”en liten fågel”
med svag röst och gör tecknet för
fågel som är ett litet kniptecken med
två fingrar.
– Utebliven respons? Det kan ta
lång tid för ett barn att själv börja
teckna. Men man ska inte ge upp.
Bara fortsätt! Så försöker jag. Att
barnet inte tecknar själv behöver inte
betyda att det inte förstår.
– Jag kan ta Sydney som exempel
– fast hon ännu är så liten förstår
hon redan två tecken, avslutar en
stolt gudmor.

NYHETER

Ta vara på
anhörigas resurser
År 2011 började man på Kårkulla arbeta fram en anhörigstrategi
och tre år senare tillsattes en styrgrupp för att bistå med att ta i bruk
strategin. År 2015 fick regionerna anhörigråd som arbetar för en öppen
dialog som ska ge trygghetskänsla och leda till delaktighet och samarbete
mellan enheterna och anhöriga. Allt för brukarens bästa.

I

TEXT CHRISTINA LÅNG

början av året ordnade anhörigrådet i Mellersta Nyland en välbesökt anhörigkväll
tillsammans med Kårkulla och FDUV
med temat Vem driver anhörigas intressen?
Diskussionsledare var Björn Wallén, ordförande för anhörigrådet, vilket är ett aktivt organ
som också diskuterat vem som är anhörig förutom
föräldrar och syskon. I rådet har man konstaterat
att anhörignätverken påverkar brukarnas livskvalitet och har också ställt frågan att vem ska bevaka
de ensamma brukarnas situation. Han anser att
begreppet anhöriga kan breddas med andra personer som är viktiga i brukarens liv. Han förde också
fram sin syn på anhörigas roll som mini-fackförbund som ska kämpa för och påverka myndigheter
för det bästa i brukarnas liv.
FDUV är anhörigorganisation och representerades av Annette Tallberg som talade om intressepolitik och som borde få större tyngd i vårt
samhälle, som nu är i förändring. Hon tog fasta
på behovet av mera information och att det finns
goda modeller som kunde spridas effektivare. De
kan gälla serviceplanering på individnivå, rekreation för anhöriga och även etiska frågor där bemö-
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tande har en stor betydelse. Hon ställer också upp
i ärenden anhöriga vill diskutera före de förs vidare
till respektive serviceproducent.
Fredrika Abrahamsson redogjorde för processen med anhörigstrategin och att anhörigråden
ska presenteras på Kårkullas hemsida och i tidskriften Omslaget.
I den livliga diskussionen om hur respons ska
nå rätt instans och bli åtgärdad betonade hon att
man alltid ska ta kontakt när något känns fel. Och
inte dra sig för att gå vidare när det behövs.
Aktuella frågor är också hur mycket anhöriga
ska få veta om personalens anteckningar om brukaren. Betonades att brukarens åsikt ska beaktas.
Intressebevakare har en viss rätt till insyn, speciellt
i ekonomiska händelser.
Kontentan av diskussionen var långt att god
omsorg inte behöver kosta så mycket mera om
man kan föra förtroendefull dialog och bemöta
varandra med respekt och även använda anhörigas
tysta kunskap på korrekt sätt. För anhöriga är också kamratstödet viktigt och flera diskussionsträffar
är välkomna.
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Internationella
DOWNDAGEN
firas 21 mars
Personer med Downs syndrom har samma
behov och rättigheter som andra människor,
men de blir ofta bemötta av ett föråldrat
synsätt, som i praktiken begränsar deras
valfrihet och motverkar möjligheterna
att utvecklas till sin fulla potential.
TEXT CHRISTINA LÅNG
FOTO MAGNUSSON
HALLBERGS HEMALBUM

S

venska Downföreningen i
Sverige arbetar för ett samhälle där personer med
Downs syndrom (DS) har
makt att påverka sina egna
liv. Föreningens ledord är Kunskap,
Gemenskap och Möjligheter. Man vill
sprida kunskap genom aktiviteter
som stärker individen och familjen.
– Föreningen satsar främst på att
bevaka och påverka de samhälleliga
instanserna och myndigheterna som
faktiskt redan i dag är ålagda att tillgodose denna grupps särskilda behov för att möjliggöra inkludering
på riktigt. Detta görs inte i tillräckligt utsträckning, menar vi. Vi blir
ofta kontaktade av förtvivlade, trötta
och slutkörda anhöriga som kämpar
stenhårt med sådant de inte borde behöva lägga sin energi på. De borde få
fokusera på sin familj, såsom alla andra. Jag upplever att man helst skulle
behöva vara väl påläst som politiker,
kommunikatör, pedagog, jurist och
läkare för att bli tagen på allver. Vem
orkar i längden, frågar riksordförande för föreningen Veronica Magnusson Hallberg.

Pris

För att synliggöra personer med
DS och förändra attityderna delar
Svenska Downföreningen ut två priser i samband med Internationella
Downdagen.
Det första priset går till en person
med Downs syndrom som genom
praktisk handling visar initiativförmåga och vilja att utveckla sig själv
samt banar väg för andra. Mats Melin, medlem i Glada Hudik-teatern
fick priset 2010 och Anna Strand
2011. Hon är föreningsaktiv och var
med och startade kaféverksamhet i
Göteborg, redan för dryga tjugo år
sedan. Vi, som hade fördelen att vara
på internationella handikappkongressen i New Delhi år 1994, minns
hennes personliga och medryckande
inlägg med stor uppskattning.
Det andra priset tilldelas en person som har stor betydelse för att
personer med DS blir accepterade
som fullvärdiga samhällsmedborgare
och även lyfter fram tillbudsstående
möjligheter. Karl Grunewald, välkänd också i Finland är en av pristagarna. Årets pristagare kungörs den
SOSAktuellt
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Riksordförande
VERONICA MAGNUSSON
HALLBERG med dottern
KAJSA i rockade sockor.

20 mars då lokalföreningarna har
sina evenemang.

Rocka sockorna

Aldrig tidigare har det rapporterats
så mycket om DS i svenska media
som kring Downdagen 2015, då Nya
Skolan i Trollhättan sände ett paket
med sockor i färggranna ränder till
Downföreningen. Initiativtagare var
Nathea som har en äldre syster med
DS. Hon tycker att systern är fin
och att annorlunda är roligt. Därför
uppmanar hon oss att dra på sockor
i många olika färger för att visa att
vi tycker att människor som är annorlunda gör världen bättre. Alla
nyfödda med DS i Sverige ska få ett
par hemstickade “rockade” sockor
i babystorlek. Temat för internationella Downdagen 2016 är MY
FRIENDS, MY COMMUNITY och
sockprojekter har fått namnet LOTS
OF SOCKS.
För mera info:
www.worlddownsyndromeday.org
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En LYSANDE
självständighetsfest!

4

L

5

ördagen den 5 december 2015 arrangerade de svenska
funktionshinderorganisationerna en gemensam självständighetsfest för sina medlemmar. Ett hundratal
gäster mötte upp för att äta, prata, mingla och dansa
loss. Här är några bilder från festen. Du kan titta
på flera bilder och ladda ner din egen bild
på fduv.fi/sjalvstandighetsfest.
TEXT & BILD LAURA RAHKA

6

7

2

1

Festgänget från Majparkens
boende i Helsingfors: Stående
från vänster: Carita Sjöman,
Ghita Bell, Linda Österholm,
Linda Währn, Carita SneitzKarlsson, Ulla Häkkinen.
Främre raden: Katarina
Sjöman och Jenni Häkkinen.

2

Anders Ranta-Aho, Jonne
Tallberg och Niclas Jansson
från Steg för Steg.

3

Nonni Mäkikärki och Sigrid
Sundell från Psykosociala förbundet.

4

Tim Dahlberg och Monica
Dahlberg från Finlands Svenska
Handikappförbund.

5

Viola Broo-Rönnlund och
Christer Rönnlund från
Psykosociala förbundet.

6
7

Annette Tallberg från FDUV.

14

8

SAMS verksamhetsledare Nina af Hällström
med make Erik af Hällström.

9

Elias Simons, Yvonne Heins och
Kristin Helgaker.

10
11

FSS ordförande Sune Huldin.

12
13

Gunilla Löfman.

14

Ulf Gustafsson från Finlands Svenska
Handikappförbund.

Anders Ranta-Aho och FDUV:s
verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.

Bändet Mesorytmi fick deltagarna
att släppa loss på dansgolvet.

Cilla Schroeder och Annika Bärlund
från Svenska Hörselförbundet.

SOSAktuellt
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LÄTTLÄST

”

THOMAS ROSENBERG

KRÖNIKA

Att helt ”stänga gränserna”
är absolut ingen option, varken
moraliskt eller politiskt.

Vi provocerar
själva fram radikalismen

Från vänster
TANYA PALMGREN,
SARA GRÖNVALL,
JENNIE SEBBAS
och ROSE-MARIE
SUNDSTRÖM.

Ny dagverksamhet på svenska
Radio Valo är en medieverkstad i
Helsingfors för personer med utvecklingsstörning.
I januari startade Radio Valo
en ny svensk grupp.
Radio Valo har också flyttat
från Kånala till Berghäll.
FÖRENINGEN LYHTY
som driver Radio Valo har nu tre
olika verksamheter i Berghäll:

!

1. Textilverkstaden och butiken
Luovilla på Borgågatan
2. Mediaverkstaden Radio Valo
på Aleksis Kivigatan
3. Caféverkstaden IpI på
Porthansgatan.
– De tre olika verksamheterna
bildar ett helt nytt kollektiv i Berghäll, som är Helsingfors populäraste
stadsdel, berättar Radio Valos ledare
Markus Vähälä.

RADIO VALO-GRUPPEN
PÅ SVENSKA

Till Radio Valos nya svenska mediegrupp hör Tanya Palmgren, Jennie
Sebbas och Jakob Linblom som alla
kommer från Grankulla. Sara Grönvall som kommer från Esbo började
på Radio Valo redan förra hösten.
Sara är också med i den svenska
gruppen som leds av Rose-Marie
Sundström.
Rose-Marie har jobbat som journalist på Svenska YLE.
– Jag ville jobba på Radio Valo
för att det verkade som ett väldigt
meningsfullt jobb, berättar
Rose-Marie.
– Efter bara åtta dagar tillsammans har vi redan lärt oss massor.
Vi har till exempel gjort ett musikprogram och på onsdagen gör vi en
livesändning.
Sara berättar att hon tänker göra
program tillsammans med kollegan
Santeri Serimaa.
– Vi ska till exempel intervjua en
läkare. Santeri kör frågorna på finska
och jag på svenska.
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Tanya berättar att hon kunde göra
program om musik eller ett om DuvTeatern där hon också är med. Jennie
vet allt om Eurovisionen och skulle
gärna göra program om schlager.
– Melodifestivalen kör ju snart
igång skrattar Jennie.

INTRESSERAD
AV RADIO VALO?

Om du själv vill ha dagverksamhet
hos Radio Valo kan du kontakta
Rose-Marie Sundström.
epost:
rose-marie.sundstrom@lyhty.net
telefon: 050 5688 790
Du kan läsa en längre version av
texten www.stegforsteg.fi

TEXT OCH FOTO:
Calle Lindgren
Regional koordinator
i Södra Finland hos
föreningen Steg för Steg

Taharrush gamea. Sällan har min syn på vårt ansvar inför flyktingkrisen
satts i gungning så starkt som efter nyårsaftonens händelser på olika torg
runtom i Europa, också i Helsingfors.

T

aharrush gamea är arabiska och betyder ungefär ”sexuella grupptrakasserier”, dvs. att
unga män i grupp beter
sig provocerande mot kvinnor, i syfte att förödmjuka dem sexuellt, och
visa sin egen makt. Fenomenet blev
allmänt känt i samband med demonstrationerna på Tahrir-torget i Kairo
2011, men har alltså nu spridit sig
också till våra breddgrader.

gruppen invandrare i vårt land. Och
att de funnits främst bland andra
generationens invandrare, och inte
bland nyanlända asylsökande. Det
handlar alltså om unga killar som
aldrig getts en fair chans att bli integrerade i vårt samhälle, och därmed
varit nästan dömda till utanförskap
och kriminalitet. Eller ännu värre;
till att bli religiöst radikaliserade, och
ansluta sig till IS o.a. terroristgrupper.

Om det nu har gjort det, vill säga,
eftersom vi fortfarande inte vet exakt vad som skedde, och framför allt
inte hur medvetet maskinerade övergreppen var. Så mycket torde ändå stå
klart att vi nog står inför en ny typ
av brottslighet, som sammanhänger
med att helt olika kulturella mönster hamnat på kollisionskurs, på ett
sätt som tangerar själva nerven i vårt
samhälle och våra värderingar.

Att det nu, och även framöver, anländer väldigt stora grupper av flyktingar o.a. migranter är något vi absolut
inte kan, eller ens bör, förhindra,
även om vi självfallet måste försöka
hålla invandringen på så rimliga nivåer som möjligt, för att undvika att
situationen glider oss ur händerna.
Att helt ”stänga gränserna” är absolut
ingen option, varken moraliskt eller
politiskt. Dessutom behöver vi dessa
människor och impulser utifrån.

Det ska genast sägas att de övergrepp
som kommit till polisens kännedom i
huvudsak har varit relativt harmlösa,
och framför allt att de skyldiga bara
är en försvinnande minoritet bland

Men vi ska också vara medvetna om
att det i mötet mellan olika kulturer
också uppstår friktion, vid sidan av
den positiva korsbefruktningen. Att
bara titta bort och tiga ihjäl probleSOSAktuellt
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men, av rädsla för att underblåsa rasism, eller för att kanhända hamna i
”fel läger”, är fegt. Vi bör t.ex. självfallet säga nej till den som vill bära
niqab, dvs. slöja, i jobbet, t.ex. som
busschaufför eller dagisanställd, eftersom det i förlängningen bidrar till
att jämna vägen för värderingar vi
absolut inte vill att ska rota sig i vår
kultur. Och vi ska inte vara naiva: det
finns de som medvetet önskar att just
så skulle ske.
Men betydligt större är risken för att
vi med vår ogina och räddhågsna
attityd själva provocerar fram en radikalisering. Många av dem som nu
kommer har mycket att ge, och är fulla av iver att börja ett nytt liv. Om alla
vägar stängs och vårt samhälle visar
dem kalla handen är det lätt hänt att
de radikaliseras och låter sin bitterhet
och besvikelse omsättas i destruktiv
handling.

Thomas Rosenberg

är sociolog, koordinator
för bl.a. Tidskriftsprojektet,
kommunpolitiker i Lovisa
samt skriftställare.

REPORTAGE
Församlingsmästare JAN-ERIK
FRANZ är glad att se hur de
anställda trivs.

Mycket säsongsjobb

KAJ NYLUND klipper
församlingens häck med
en motorhäckklippare
med förlängt skaft.

NÄRPES församling
sysselsätter långtidsarbetslösa
I en tid med nedskärningar inom arbetslivet och olika företagsverksamheter
finns det ändå de som tror på en ljusare framtid. Närpes församling har målsättningen att satsa på att ge jobb i bygden åt sådana som annars lätt skulle bli
utanför i arbetslivet, långtidsarbetslösa och personer med funktionshinder.

S

TEXT & FOTO MATHIAS KROOK

atsningarna är välkomna, både verksamheten ifråga och de människor som på ett
positivt sätt berörs.
– Här inom Övermark kapellförsamling
har vi sysselsatt en manlig arbetstagare som
varit långtidsarbetslös och även en klient, under sommarhalvåret, från Kårkulla i Närpes, berättar församlingsmästare Jan-Erik Frantz.
Trots ekonomiskt kärva tider så försöker man
inom församlingen ordna arbete för långtidsarbets-
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lösa och personer med funktionshinder. Detta visar
att det ändå finns medmänsklighet i en allt hårdare
värld där allt skall ske snabbt och allt som oftast, tråkigt nog, enligt ett visst uppställt system. Platsar man
inte i systemet så innebär det lätt utanförskap. Därför
är det glädjande att även utsatta människor kan få en
chans att komma framåt i livet.
– Det är skojigt att se hur de anställda trivs bra
i sina jobb och med de arbetsuppgifter som de tilldelats, framhåller Jan-Erik.

SOSAktuellt

Jan-Erik har förutom Övermark kapellförsamling också Pörtom kapellförsamling att sköta vilket betyder att
det är mycket jobb att utföra speciellt
under sommarhalvåret, som börjar
med vårarbete i slutet av april och
avslutas med höstarbeten på senhösten, oktober-november. Därför är det
tacksamt och positivt att arbetet har
gått bra. Under sommarhalvåret har
Jan-Erik hjälp av en erfaren säsongsanställd som kan bistå med arbetsledning åt de övriga i Övermark, när
Jan-Erik jobbar i Pörtom. Likadana
arbetssystem används i Pörtom.
Inom Närpes församling ges långtidsarbetslösa möjligheter till jobb.
Övermark kapellförsamling har under säsongen 2015 sysselsatt Kaj
Nylund från och med början av maj.
Innan anställningen hörde en arbetsprövning på två månader. Efter midsommaren och fram till senhösten
fick han fortsatt jobb som säsonganställd trädgårds- och parkarbetare.
Kaj är hemma från södra Närpes.
– Jag har tidigare arbetat inom växthusnäringen men blev för något år
sedan utan jobb. Jag fick via Jan-Erik
ett tips att pröva söka jobb inom församlingen. Det lyckades bra. Jag har
endast positiva ord att säga om jobbet
och tycker att det har varit en intressant och lärorik början. Det är klart att
arbetet börjar gå enligt rutin när man
har jobbat en tid, berättar Nylund.
– Det är en lämplig och varierande sysselsättning för mig sommartid
med detta jobb eftersom jag vintertid
arbetar i egen skog med vedjobb och
skogsvård. Arbetstiden för trädgårdsoch parkjobbet är fem dagar i veckan

från 8 till 15.
– Ibland kan det dock vara lite
knepigt att köra trucken, en midjestyrd Avant, men i övrigt är arbetsuppgifterna lätta att utföra så arbetet har hittills gått väldigt bra.
Till arbetsuppgifterna hör bland
annat lövräfsning, blomplantering,
gräsklippning med traktorklippare
och att maskinellt fixa gångar. Till
den sysslan används en harv.
– Kaj har även varit med till Pörtom och jobbat där med blomplanteringar och likadana uppgifter utförs
också i Övermark under säsongens
gång, nämner Frantz.

SOSAktuellt
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– Under hösten ordnar vi så att
skötselgravarna och frontmannagravarna får granris och ljung eller calluna till vintern, poängterar
Jan-Erik.
När det gäller arbetsmöjligheter
har också församlingsmedlemmar
tyckt att det varit fint att arbete kan
ordnas åt människor som blivit
och varit utan jobb länge, berättar
Jan-Erik Frantz avslutningsvis och
får positivt medhåll av Nylund.
Man hoppas även att Nylund kan få
fortsatt arbete inom församlingen
från våren 2016, då trädgårds- och
parksysslorna påbörjas igen.

REPORTAGE

3-hjulig motorcykel
– en långvarig dröm

– Tanken att skaffa en 3-hjulig motorcykel har funnits länge och i
somras blev drömmen verklighet, säger Niclas Bäckström i Närpes.

”

MONICA BJÖRKELL-RUHL

KRÖNIKA

Jag blir glad om någon
ber mig om hjälp, det är
förtroende och gemenskap.

TEXT MATHIAS KROOK
FOTO NICLAS BÄCKSTRÖMS ALBUM

D

römmar kan förverkligas bara
man strävar framåt och har
målsättningar. Funktionshindrade Niclas Bäckström kan nu
åka på motorcykelresor med sin
far eller andra kamrater som delar hans motorcykelintresse. Bäckströms motorcykel har en
växellåda med knappväxlar och en backväxel.
Den får köras med vanligt personbilskörkort.
– Jag och far Kalle hittade motorcykeln via
nettimoto och köpte den av ett företag i Tammerfors. Motorcykeln har två hjul fram och ett
hjul bak. Ett bagageutrymme finns fram, där
14 kilogram packning ryms, och en ställning
för rullstolen baktill. En motorcykelväska finns
också, berättar Niclas.
– Begagnade motorcyklar är ganska dyra,
runt 8000 euro och uppåt men nya är ännu dyrare. Jag och far har likadana intressen, vilket
motiverade mig att skaffa motorcykeln för att

kunna resa med den i framtiden.
Niclas och Kalle modifierade den 3-hjuliga
motorcykeln med ett omgjort bromssystem.
Baktill finns en passagerarplats med fotfästen
men det kan bli trångt när rullstolen också skall
rymmas med men det mesta brukar lösa sig, enligt Niclas. Det gäller att planera och beakta vad
som behöver tas med under resan.
– Bromssystemet fungerar så att jag kan
bromsa med handbroms. Fotbromsen finns
ändå kvar. Sedan är fotfästena formade och omgjorda så att man kan sätta fötterna inne i dem
och spänna fast fötterna med spännen, säger
Bäckström.
Kalle provkörde, testade och ställde in bromsarna efter att motorcykeln modifierats. Det är
viktigt att bromsarna tar jämt. Rullstolens ställning är gjord av konstruktionslösningar som
hittats på internet.
– Jag är nöjd med min handikappanpassade
motorcykel, eftersom de är svåra att hitta,
men ett fåtal liknande motorcyklar kan
hittas i Sverige och Finland, den närmaste faktiskt i Kaskö, säger Niclas med ett
skratt.
– Resorna blir troligtvis i hemlandet
först men möjligheten finns att åka till
Sverige eller Norge, avslutar han.

NICLAS BÄCKSTRÖM
skaffade den 3-hjuliga
motorcykeln på sommaren
men började köra först i
september efter utförda
modifieringar.
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Vi behöver hjälp
med resursanvändningen
Jag sitter med mitt vänstra ben i upphöjt läge med en fraktur i vänstra foten. Jag behöver just
nu mycket hjälp och stöd. Jag började grubbla på det där med hjälp och frågor som: Vad är
det som gör det svårt att be om hjälp? Vad är det som gör det svårt att hjälpa?
När jag söker upp synonymer till ordet ’hjälp’ blir jag erbjuden följande:
räddning, bistånd, stöd, tjänst, assistans, understöd, backup, handräckning, medverkan, handledning,
skydd, nytta, lindring, bidrag, gåva,
ekonomiskt bistånd. Jag blir medveten om att ordet hjälp betyder många
olika saker. Naturligt som det är tolkar olika människor ordet på många
olika sätt.
Som förälder till ett barn med flera
funktionsnedsättningar och svåra
sjukdomar har jag upprepade gånger
känt mig hjälplös. Det har varit svårt
att be om hjälp och ta emot den, speciellt om inte hjälpen har erbjudits
aktivt. Det har tidvis varit svårt att bedöma själv vilken hjälp man behöver
för att inte tala om nästan omöjligt att
finna tid, ork och mod att ta i luren
och ringa. Man behöver tillsammans
med professionella identifiera vilka
hjälpbehoven är. Utmaningen är att
socialservicen fungerar, ibland, som
gamla tidens ALKO. Du skall veta
vad du vill ha och vad du behöver.
Ingen berättar åt dig vad det finns att

få. Du ska själv vara aktiv och ta reda
på. För att få hjälp måste vi lämna ut
oss själva. Vår svaghet, vår smärta
och våra brister måste upp på bordet.
Det är inte lätt i ett samhälle där individens styrka och duktighet lyfts upp.
Men om du inte ringer 112, hur ska
ambulanspersonalen då veta att du
behöver den?
Det finns många människor som vill
hjälpa. Problemet är kanske att de
inte vet hur de ska hjälpa eller vilken
hjälp som behövs. Jag tror att finländarna har blivit bättre på att hjälpa
och frivilligverksamhet har blivit en
del av mångas vardag. Vi är på väg i
rätt riktning men har vi gjort tillräckligt för att uppmuntra, informera och
upplysa människor om hur man kan
hjälpa, möta och, främst, bemöta de
hjälpbehövande?
Jag blir glad om någon ber mig om
hjälp, det är förtroende och gemenskap. Ofta ger det mycket mer att ge
än att ta. Världen blir gladare om vi
hjälper varandra. Vill vi nå hållbara lösningar behöver vi ta reda på
SOSAktuellt
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de verkliga behoven. Jag efterlyser
skräddarsydda lösningar och bättre resursanvändning. Servicen och
tjänsterna bör skräddarsys för att
matcha behoven, inte för att fylla
låda efter låda om deras innehåll inte
motsvarar behoven. Vi behöver utforska individens egna resurser samt
de anhörigas och nätverkets styrkor
och resurser. Vi ska ställa kraftfulla
frågor som:
Vad behöver du? Vad behöver du för
att må bra och nå ditt mål, t ex få ett
jobb eller en egen bostad? Vilka är
dina styrkor och resurser? Finns det
resurser hos dina anhöriga att hjälpa?
Hur stor insats behöver du av andra
för att nå ditt mål? Frågorna kan få
svar om social-och hälsovården inför
bättre kartläggning av klienternas behov och resurser.

Monica Björkell-Ruhl

är coach, föreläsare och mamma
samt närståendevårdare och
till sonen Mika som har en
unik kromosomavvikelse.

Läs mer om Monica
på sidan 6 !

NOTERAT
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Färre kamper, färre utbrott – om
utmanande situationer i vardagen

Finlands Svenska Socialförbundets
kongress har i år temat ”delaktighet,
självbestämmande och brukarperspektiv – hur fungerar det i
praktiken?” Alla är hjärtligt
välkomna den 5-6 april till
Scandic City i Tammerfors.

22.4. Helsingfors, Mässcentrum, för professionella
23.4. Helsingfors, Kehitysvammaliitto, för anhöriga
Den internationellt erkända psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén från Sverige föreläser för oss
om utmanande beteende. Han berättar om hur vi kan
ändra våra tillvägagångssätt och hur detta inverkar på
beteendet. Hejlskov Elvéns kunnande utgår från neuropsykologi och känsloteorier. Han har tio års erfarenhet av att använda dessa teorier i arbetet med personer
med funktionsnedsättning. Elfvén belyser bland annat
hur nedsatt vitalitet kan utlösa utmanande beteende.
Dagen för anhöriga ordnas i samarbete med
Kehitysvammaisten Tukiliitto och FDUV.

Programmet tar upp delaktighet ur olika
synvinklar, bl.a. familjers, äldre personers,
flyktingars och funktionshindrades perspektiv.
Vad innebär delaktighet i bemötandet av barn,
äldre, funktionshindrade, olika familjekonstellationer och olika kulturer? Hur ser missbrukarvården ut ur ett brukarperspektiv?
Hur blir vi delaktiga på arbetsplatsen?
FÖRELÄSARE: Carola Lithén, Hanna
Grandell, Anna Moring, Emina Arnautovic,
Bodil Julin, Kristina Karlsson, Lars Losvik.

ANMÄLNINGAR OCH TILLÄGGSUPPGIFTER
www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri

DELTAGARAVGIFT: 190 euro för FSSF:s
medlemmar, 230 euro för övriga, 90 euro för
studerande. Endast en dag: 100/120/50 euro.
I avgiften ingår luncher, kaffe samt material.
Middagen kostar 32 €/pers. Logi ingår inte i
avgiften. Boka själv hotellrum och ange
koden FIN040416_001.
BINDANDE ANMÄLAN
senast 9.3 via e-post till kansli@fssf.fi
Mer info: vik. specialsakkunnig EmmaLena Lybäck, tfn 050-553 3685. www.fssf.fi
Dagarna arrangeras i samarbete med SFV
Bildning.

Psykosociala förbundet erbjuder en

Pärmfoto: Ann-Britt Pada

Socialförbundets
kongress 2016

BO HEJLSKOV ELVÉN
föreläser i Helsingfors

SE OSS, HÖR OSS, MÖT OSS!
I den nya boken berättar sex familjer om hur det
är att leva med specialbarn i Svenskfinland i dag.
Läsaren får via starka berättelser ta del av den
kunskap, styrka och kärlek som dessa föräldrar
till specialbarn har.
Clara Henriksdotter, som intervjuat familjerna,
skriver bland annat i epilogen:
”Alla människor är förstås speciella, och man kan
då fråga sig vad ett specialbarn är. Efter att ha träffat
de sex familjerna tycker jag ändå att termen sitter
bra i det här sammanhanget. Det handlar om barn
som behöver vuxna i sin närhet på ett alldeles speciellt
sätt. Några av familjerna har barn som behöver en
vuxen 24 timmar i dygnet för att överleva, i samtliga
familjer handlar det om föräldrar som är beredda att
gå genom eld och vatten, gång på gång, för att deras
barn ska kunna leva ett drägligt liv.”
Författaren Clara Henriksdotter är fackboksförfattare, journalist och bagare. Det är hennes tjugoförsta
faktabok. Boken ges ut inom ramen för FDUV:s
föräldranätverksprojekt Styrka genom nätverk som
pågick 2011–2015. Föräldragrupperna fortsätter att
träffas på olika håll i Svenskfinland. Boken ges ut av
Lärum-förlaget och kan köpas via shop.larum.fi.

LÄTTLÄST OM iPAD
Lättläst om Ipad är den senaste boken i Lärums
serie Lättläst it. Det är en bok för alla som på
ett enkelt sätt vill lära sig att använda en Ipad.
Boken ger klara och tydliga instruktioner om
hur man använder en Ipad, som till exempel
hur man gör fingerrörelser och hur man använder appar. Boken är skriven så att den passar
för personer med stora inlärningssvårigheter,
seniorer och personer med begränsade kunskaper i svenska. Den riktar sig också till lärare och
handledare som kan ha stor hjälp av boken i sin
undervisning, den gör det enklare att förklara
saker på ett enkelt och konsekvent sätt.
Lättläst om Ipad finns till försäljning i
Lärums webbshop på adressen shop.larum.fi.
Man kan också e-posta eller ringa in sin
beställning. Adressen är forlaget@larum.fi
och numret (06) 319 56 59.
Boken kostar 29 euro.

NY STÖDTJÄNST!
Psykosociala förbundets hemsida (www.fspc.fi) har
ett helt nytt utseende. Den har också en helt ny funktion som heter Ställ en fråga. Där kan du, när som
helst, ställa en fråga till oss anonymt (om du vill).
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Är det något du undrar över? Om dig själv, en anhörig, något som oroar? Fråga oss, så lovar vi att svara
inom en vecka. Varmt välkommen till Psykosociala
förbundet!

SOSAktuellt
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Sinnenas dag

BIRGITTA KRONBERG (t.v)
som har nedsatt hörsel och
GUNILLA LÖFMAN som är
synskadad berättade om
sina erfarenheter och gav
goda tips på Sinnenas dag
i Åbo.

En tredje Sinnenas dag ordnades i Åbo den 20
januari. Våra sinnen hörsel och syn var på tapeten
den dagen för de lite över 90 deltagarna.
TEXT & FOTO MONA LEHTONEN

A

rrangemanget var ett samarbete inom den så kal�lade TRION i vilken ingår
Svenska Hörselförbundet,
Finlands Svenska Synskadade (FSS) och Svenska pensionärsförbundet. Kundrådgivare Martina Sjöstrand inledde dagen med ett
infopaket om Folkpensionsanstaltens förmåner. Det
har skett en hel del förändringar fr.o.m. årsskiftet, det
lönar sig att bekanta sig med dem. Bl.a. har självrisken
för FPA-taxin höjts till 25 euro. Åker man med annan
taxi än FPA-taxi har självrisken höjts till 50 euro. Det
har blivit ändringar också i medicinersättningarna
och årstaket där. Sjöstrand tipsade om tolkningstjänsterna både för hörsel- och synskadade, samt berättade
om hur man kan se videon tolkade till teckenspråk
på www.fpa.fi. Dessa videon har också ljud. Hon informerade också om vårdbidragen och handikappförmånerna. Man kan enkelt beställa telefontid hos
rådgivarna och de ringer upp på bestämd tid. Detta
om man t.ex. inte har möjlighet att få information via
internet.
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Gunilla Löfman som reser mycket både i Finland men
även utomlands berättade sin story om att vara synskadad. Hon gav tips på olika hjålpmedel som man
kan ta till. Hon berättade också om de tidningar man
kan prenumerera på som taltidning. Kom ihåg att
också God Tid ges ut som taltidning. Ofta kan man
som synskadad få hjälp av elektroniska hjälpmedel.
Löfman äger en läs-TV och läser med den. Hon lever
ett roligt liv trots sin grava synskada. Som en parentes kan nämnas att många läsplattor och telefoner har
applikationer som läser upp den text som visas upp på
skärmen. Till sin webbläsare på datorn kan man också
få tillägg som läser upp text på datorn, t.ex. Talande
Webb-programmet.
Ögonläkaren Johanna Kallinen avslutade dagen med
en genomgång av de vanligaste osakerna till nedsatt
hörsel och olika diagnoser. Presbyacusis, dvs. åldersrelaterad hörselnedsättning är en vanlig orsak till problem med hörseln, men man kan sköta om sin hörsel.
Man kan förebygga skador genom att undvika buller
och höga ljud i stora doser. Vården för presbyacusis

är hörapparat! Det är viktigt att man testar och justerar sin hörapparat i början. Hur man reagerar är
mycket individuellt och när man får en ny apparat är
det ett samarbete mellan patienten, läkaren och audionomen. Ofta får man justera många gånger förrän
man får den att fungera optimalt. Kallinen berättade
att tekniken gått framåt med stormsteg, de moderna
hörapparaterna är som små datorer. Hon betonade att
man inte ska ge upp med sin nya hörapparat; det krävs
både tålamod och träning av patienten.
Samarbetet mellan de olika förbunden är gott och kan
säkert utvecklas i framtiden. En observation på seminariet var att de flesta av deltagarna var pensionärer.
Våra medlemmar har alltså mycket att vinna på ett
utvecklat samarbete med dessa två intresseorganisationer.

Mona Lehtonen

Ombudsman
för Åboland och Västra Nyland

KRISTINA von WEISSENBERG
från svenska pensionärsförbundet öppnar Sinnenas
Dag. Tillställningen hade
skrivtolkning.

Seminariet tog upp fakta som presenterades av ögonläkare Salla Suves samt nyligen pensionerade öronläkaren Johanna Kallinen. Suves tog bl.a. upp olika problem med synen, såsom gula fläcken, starr, glaukom,
näthinneavlossning mm. Glaukom är en ögontryckssjukdom som kan ge bestående men och därför är det
mycket viktigt att regelbundet få ögontrycket mätt.
De mest personliga inslagen under dagen framfördes av Birgitta Kronberg som har en hörselskada och
Gunilla Löfman som är synskadad. De berättade om
egna erfarenheter. Birgitta Kronberg tog upp risken
med att en hörselskadad person lätt isolerar sig, drar
sig ur sociala sammanhang och blir sittande hemma.
Hon har själv hörapparat men hörseln kompenseras
inte till 100 % för det. Hon har bl.a. fått höra att du
borde ju höra, du har ju hörapparat. Men det finns
många som inte vill använda hörapparat. Svaret på
frågan varför inte är ofta att man inte vill ha den då
den syns. Men glasögon syns ju också, så varför är det
ett problem?

SOSAktuellt
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DuvTeatern med
KAROLINA, JONNE
och CHRISTOFFER
i farten.

JENNIE och TANYA trivs.

Möjliga föräldraprojekt
i Grankulla

Seminariet En

egen dörr, tack!

FDUV och Kårkulla samkommun ordnade ett gemensamt seminarium om
olika boendelösningar i Helsingfors på G18. Seminariet lockade 95 deltagare.
Seminariedeltagaren Terry Grahn beskrev evenemanget väl: ”Seminariet bjöd
på underbar improteater från DuvTeaterns sida med Jonne Tallberg och
Karolina Karanen som aktörer och Christoffer Strandberg som ledare”.

S

TEXT ELINA SAGNE-OLLIKAINEN
FOTO ELINA SAGNE-OLLIKAINEN och ROSE-MARIE SUNDSTRÖM
KÄLLOR Samtliga föreläsare på seminariet och Terry Grahn

tina Sjöblom från THL framhöll att
framsteg tagits i funktionshinderspolitiken i frågan om självbestämmande och
delaktighet.
– Kanske man kan säga att den politiska viljan har funnits och finns, för att utvecklingen
skall gå vidare i rätt riktning för personer med funktionsnedsättning. Avslutade politikprogram och pågående boendeprogram har banat vägen för nya processer där dessa frågor behöver beaktas.
KEHAS -programmet är ett program (Social- och
hälsovårdsministeriet och Miljöministeriet i samarbete med Kommunförbundet) för ordnande av bo-
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ende och anslutande tjänster för utvecklingsstörda
för åren 2010–2015. KEHAS-programmets främsta
uppgift är att stödja avvecklingen av institutioner och
utvecklingen av boendeservicen i närsamhället. Personer med utvecklingsstörning ska inte längre bo permanent på institution och tjänsterna i närsamhället
måste utvecklas.
Sjöblom poängterade att alla parter bör hjälpas åt
för att den positiva utvecklingen skall fortsätta och
resultaten ta form, som allt fler möjligheter till individuella lösningar, valfrihet och större självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

SOSAktuellt

Projektledare Ingrid Nordström hade
i flere år sett föräldrar som jobbar för
att deras vuxna barn skall få ett så
självständigt liv som möjligt och insåg
att det inte fanns någon som samordnade föräldrarnas strävan. Föräldrarna i Västsverige ville skapa hem för
sina unga vuxna barn där personlig
assistans skulle möjliggöra valfrihet
och att individen får kontroll över sitt
liv.
– Man behöver inte acceptera
kommunens förslag på boende! Vår
lösning handlar om att skilja mellan
bostaden och assistansen som serviceform. I stället för gruppbostäder
med personal, har våra medlemmar
beviljats personlig assistans som följer
varje person.
Nordström (Göteborg) har samlat
kunskap om föräldrasamverkan i boken Boendeprojektet. Boken finns att
låna på FDUV:s bibliotek i Helsingfors.
I grankullabons Tanya Palmgrens
hem har många saker gått rätt. Hon
trivs i sitt hem och får bo med kompisar. Enhetschef Rufus Vahanen
(Kårkulla samkommun) bekräftade
att stödet är rätt dimensionerat och
vardagen löper på. FDUV:s flyttningsförberedelse inom ramen för projektet
Skräddarsydd boendeservice träffade
flyttarna varannan vecka tills själva
flytten var aktuell. Föräldern Leena
Nummelin betonade vikten av att
flyttaren i god tid får förbereda sig för
förändringen. På FDUV:s kurs kunde flyttarna i lugn och ro diskutera
förväntningar, uttrycka känslor och
tankar och lära sig om vuxenliv. Projektledaren Elina Sagne-Ollikainen
berättade att projektet inom kort ger
ut ett nytt material i samarbete med
Folkhälsan. Det handlar om bildstöd
till kartläggningsverktyget Så här klarar jag mig, som används inom flyttningsförberedelse.

Utvecklingstrender
inom boende

Tf enhetschef på Flemingsgatans serviceenhet (Kårkulla samkommun)
Ann Bäckman presenterade fungerande modeller från England. Bäckman arbetade i 10 år med både flyttningsförberedelse och med personlig
budgetering i London. Personlig
budgetering betyder att man medve-

tandegör vad paketlösningar har för
prislapp och sedan kartlägger hurdant stöd individen själv vill ha och
ger denne tillgång till de pengar som
annars också skulle läggas ner på
stöd. Personlig budgetering i England innefattade alla sociala tjänster,
ej enbart tjänster för personer med
utvecklingsstörning.
... fortsätter på följande sida...

FAKTA
I KEHAS-PROGRAMMET HAR MAN
DEFINIERAT INSTITUTIONSKULTUR SOM:
Systemorientering
Klienten ses som ett vård- och omsorgsobjekt
utifrån diagnosen, inte i första hand som en individ
Verksamheten bedrivs dygnet runt
Alla klienter har en gemensam dagordning
som följs
Gruppverksamhet
Stora klientmängder i små utrymmen
Små individuella utrymmen och
bristfällig utrustning
En stor mängd gemensamma utrymmen,
t.ex korridorer och personalutrymmen
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”

...fortsätter från föregående sida...
För att veta hur stödet skall utformas krävs koordinatorer som har tid att lära känna personen och kartlägga vilka
insatser som behövs och varifrån de skall komma. Arbetets
natur blir också annorlunda för personalen. Det handlar om
handledning och att se utvecklings- och inlärningsmöjligheter hos alla individer. Det måste vara systematiskt, planlagt
och en utvärdering ska göras om hur arbetet fortskrider.
FDUV:s sakkunniga inom intressepolitik Annette Tallberg
presenterade miljöministeriets utredning där man kommit
fram till att det fortfarande byggs mest gruppbostäder i Finland. Bakomliggande orsaker är bland annat gamla mönster, ekonomi och sparkrav, tankar om att det krävs personal
nattetid (personalresursering), att man är osäker på vad den
stödbehövande personen kan, risk för otrygghet och attityder. Goda modeller finns för andra alternativ, bland annat
trapphusmodell, Key-ring, bostadsnätverk, personlig budgetering, boende enligt livsskede och föräldrainitiativ. Alla
dessa lösningar finns redan i Finland, men är hittills mycket
lokala.
Boendeutvecklare vid Kårkulla samkommun Susanne
Tuure lyfte fram frågan om varför vi pratar så mycket om
individuell boendeservice och använder andra knepiga begrepp då vi egentligen pratar om en så allmän mänsklig sak
som ett hem. För att motverka institutionskultur är det viktigt att främja delaktighet i närsamhället, skapa individuella
lösningar i vardagen och ge rum åt självbestämmande. Tuure
lyfte fram konkreta exempel hur personal kan göra detta genom sin lyhördhet och genuina engagemang. På organisatorisk nivå har Kårkulla samkommun kvalitetsmål för servicen
för att säkerställa att alla får rätt stöd i sitt hem.

Citat vi g
illar!

MIKAEL SJÖVALL

Det är viktigt att förändra
attityder, motarbeta fördomar och
ge en introduktion till arbetslivet.

SARA GRÖNWALL deltog aktivt i seminariet.

KRÖNIKA

Att bli skuggad
TANYA PALMGREN berättar om sin flytt.

JENNIE SEBBAS från Radio Valo intervjuar INGRID
NORDSTRÖM.

”Det finns inget bättre

skönhetsmedel än lycka.
Lady MARGUERITE BLESSINGTON
Engelsk författarinna 1789-1849

”

FÖR UNGEFÄR 20 ÅR SEDAN
jobbade jag som projektavlönad
kommunikatör på Folkhälsan. Jag
hade bott utomlands och hemma i
Finland var det recession med hög
arbetslöshet. Det var bara att ta skeden i vacker hand och hanka sig
fram på diverse snuttjobb och frilansuppdrag för att tjäna levebrödet.
Den första som hälsade mig välkommen, då jag stegade in på kontoret
på Topeliusgatan, var husets bud
och postutdelare. Hon vinkade glatt
till mig om morgnarna och småpratade med mig om allt mellan himmel och jord för att jag skulle känna
mig välkommen. Och hon kramade
mig hårt den där dagen då mitt arbetskontrakt tog slut och vi skildes
i foajén. Det kallas för emotionell
intelligens. Det är två decennier sedan vi sågs och jag kommer väl ihåg
henne. Hon hade ett psykiskt funktionshinder, men i många avseenden
satt hon inne med en emotionell
repertoar och intelligens som vida
överträffade oss kontorsråttor där
vi satt i våra snävt definierade fållor
och stirrade på den flimrande datorskärmen.
Min fru vittnar om liknande erfarenheter på sin arbetsplats på
Diakonissanstalten i Helsingfors.
Många elever med Down-syndrom

sprider glädje omkring sig tack vare
sin spontanitet och sin fenomenala
förmåga att visa känslor. Autistiska
elever kan i sin tur ha bättre koncentrationsförmåga än genomsnittet i klassrummet. Alla har vi våra
egenheter, styrkor och svagheter.
Episoden på Topeliusgatan fick mig
att reflektera över hur sällan jag har
jobbat tillsammans med kolleger
som har funktionshinder. Vates-stiftelsens färska svenskspråkiga projekt
Aktivera resurser visar att det brister
i samhällets förmåga att integrera
funktionshindrade i arbetslivet. Av
de knappt 27 000 finlandssvenskar
med funktionsnedsättning i åldern
15-64 är det endast en bråkdel som
har jobb. Många av dem får nöja sig
med att pynja med monotona sysslor
på kommunala arbetscentraler eller
finna sig i att de aldrig får ett fotfäste
i arbetslivets snåriga labyrint.
Alla vill vi hitta en plats i livet där vi
känner oss uppskattade, efterfrågade och nyttiga. Jag glömmer aldrig
den yrkesstolthet som en av FDUV:s
medlemmar utstrålade då jag träffade honom på en workshop i Helsingfors för ett par år sedan. Han jobbade
på McDonalds och skröt på arbetsgemenskapen, jobbet och känslan av
att vara självständig och att kunna
göra nytta på sin arbetsplats.
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Ett av Vates-stiftelsens pilotprojekt
går ut på att erbjuda så kallad jobbskuggning där funktionshindrade
får skugga någon under en arbetsdag
och följa med vad arbetet går ut på.
Tanken är god och syftet är behjärtansvärt. Det är viktigt att förändra
attityder, motarbeta fördomar och
ge en introduktion till arbetslivet.
Men handen på hjärtat. Hur många
av dem som har deltagit i Job Shadow Day har erbjudits ett avlönat
jobb efter fullgjord skuggning? Inte
många. Och de som mot förmodan
har fått jobb, får ofta nöja sig med en
så kallad flitpeng istället för en skälig lön för sitt arbete. Allt för många
arbetsgivare tummar på principen
lika lön för lika arbete då de anställer
funktionshindrade. Det kallas för utsugning. Som tack för denna diskriminering får arbetsgivarna en fjäder
i hatten för att de bär sitt sociala ansvar. Och det i sin tur är något man
kan yvas över i bolagets årsredovisning och hållbarhetsrapporter. Det
kallas för skenhelighet. Lönsam dito.

Mikael Sjövall

är tidigare ordförande
för Finlands Svenska Handikappförbund. Han jobbar som kommunikationschef i finansbranschen.

Läs mer
om Mikael
på sidan 6!

HÄNDELSEKALENDERN 2016
SOS Aktuellts händelsekalender finns även på webben www.sosaktuellt.fi/handelsekalender.
Webbkalendern utvecklas i samarbete med SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

Mars
8.3. FSSF:s studiedag kring barnskyddsfrågor på YH Novia i Vasa. Specialister från
olika branscher möts både i och utanför föreläsningssalen. Anmäln. vik. specialsakkunnig
Emma-Lena Lybäck, e-post: kansli@fssf.fi, tfn
050 553 3685. www.fssf.fi.
8-9.3. Den årliga konferensen om Karlstadmodellen, G18, Helsingfors. Karlstadmodellen utgår från språkets betydelse för människan och ger verktyg för daglig språkstimulering
och språkträning. aboland@duv.fi. Info: fduv.fi/
kalender.
13.3. Grundkurs i att skriva lättläst kl. 13.00–
15.30. Del 2. På Helsingfors Arbis. Lärare är
Solveig Arle, LL-Center. Anmälan via Arbis
webbsida http://www.hel.fi/www/arbis/sv.
17.3. Utbildning i påverkansarbete. Vasa
m.fl. Svenska hörselförbundet rf och SAMS
ordnar med stöd av RAY avgiftsfri kvällsutbildning som ger dig konkreta verktyg för hur du
och din förening kan påverka i stora och små
frågor. Info och anmälan www.samsnet.fi eller
info@samsnet.fi / 050 562 9164.
21.3. Internationella Downdagen – Rocka
sockor. Vi uppmärksammar den vanligaste
kromosomavvikelsen genom att rocka sockor.
Ta på dig olika färgers sockor eller strumpor,
fota och lägg upp bilden på social medier och
tagga den med hashtagen #rockasockor och
#WDSD. Annorlunda är bra! Info: facebook.
com/rockasockor

April
2.4. Fantasihuset Annegården, Helsingfors,
kl. 11–15. Teaterföreställningar och workshops
med bl.a. dans och pyssel. I FDUV:s ”tysta
rum” kan du njuta av en lugn stund i en lugn
miljö med avslappnande musik.
6.4. Lättläst skrivarverkstad där deltagarna
arbetar med sina egna lättlästa texter. Helsingfors Arbis kl. 13-15.30. Lärare är Solveig Arle,
LL-Center. Anmäl via Arbis webbsida www.hel.
fi/www/arbis/sv.
5-6.4. Socialförbundets kongress ”delaktighet, självbestämmande och brukarperspektiv”.
Delaktighet ur bl.a. familjers, äldre personers,
flyktingars och funktionshindrades perspektiv.
Scandic City, Tammerfors. Anmäln. vik. specialsakkunnig Emma-Lena Lybäck, e-post:
kansli@fssf.fi, tfn 050 553 3685. www.fssf.fi.
9.4. Aktivitetsdag på Norrvalla kl. 10–16.
Dans/zumba, redskapsgymnastik, gym, gå en
upplevelsestig i naturen, simma i terapibassängen, bollspel och boccia. 20 €/deltagare,
måltider ingå. FDUV ordnar gemensam busstransport för 10 €/person om intresse finns.
Stödpersoner/personal betalar bara för buss-

resan. Anmäl via fduv.fi/kalender eller
sofie.eriksson@fduv.fi, 040-567 9257.
11-15.4. Tredelad rehabiliteringskurs för
unga, 16-30 åringar med psykiska störningar
(lindrig/medelsvår depression eller panik- och
ångeststörningar) (del 2: 12-16.9. och del 3:
21-25.11). Härmä kuntokeskus. Träffa andra
med liknande erfarenhet, kamratstöd och styrka. Ansökan så fort som möjligt till FPA. Arr.
Psykosociala förbundet r.f med stöd av FPA.
Avgiftsfri, berättigar till rehabiliteringspenning.
Info www.fspc.fi eller camilla.roslund-nordling@
fspc.fi, 050-4096640 och ann-charlott.rastas@
fspc.fi, 050-3688891.
17-22.4. Må bra-dagar med semesterstöd,
Härmä Spa. För vuxna med utvecklingsstörning med följeslagare. Pröva på vattengympa,
sittgympa och stavgång eller njut av massage.
Du betalar själv 22 euro per dygn och resorna.
Inkvartering i tvåpersonersrum och helpension
ingår. På plats finns 5–6 stödpersoner. Ansök senast 15.3. Info: jon.jakobsson@fduv.fi,
040 865 38 88.
21-24.4. Anpassningskurs. Kurs i personlig
utveckling. Norrvalla, Vörå. Ansök senast
23.3. För vuxna med erfarenhet av psykisk
ohälsa och psykosociala svårigheter. Föreläsningar, gruppdiskussion, övningar för att öka
självinsikten, självkännedom, självkänslan.
Kamratstöd och socialsamvaro. Arr. Psykosociala förbundet rf. med stöd av RAY. Avgiftsfri,
inkl. kost, logi och resor. Info www.fspc.fi eller
camilla.roslund-nordling@fspc.fi, 050-4096640
ann-charlott.rastas@fspc.fi, 050-368 8891.
22&23.4 Färre kamper, färre utbrott, Helsingfors. Den internationellt erkända psykologen
och författaren Bo Hejlskov Elvén från Sverige
föreläser 22.4 kl. 9.30-15.30 i Mässcentrum för
professionella och 23.4 kl. 9.30-14.00 på Kehitysvammaliitto för anhöriga om utmanande
beteende. Hejlskov Elfvén belyser bland annat
hur nedsatt vitalitet kan utlösa utmanande beteende och hur vi med vårt tillvägagångssätt
kan inverka på beteendet. fduv.fi/kalender.

Maj
Deadline för SOS Aktuellt, 2/2016. Måndagen
den 16 maj. Utkommer vecka 22.
5-8.5. Anpassningskurs – egen kraft i fotoform (metod: kraftgivande fotografering) på
Pörkenäs lägergård, Jakobstad, för i förstahand
unga vuxna (20-30 år) med psykisk ohälsa från
hela Svenskfinland. Krävs inga förkunskaper,
kameror, printer mm. finns. Finn krafter och
stärk självkänslan via kraftgivande fotografering. Kamratstöd, träffa andra med liknande
erfarenheter. Ansök senast 4.4. Arr. Psykosociala förbundet rf. med stöd av RAY. Avgiftsfri,
inkl. kost, logi och resor. Info www.fspc.fi eller

camilla.roslund-nordling@fspc.fi, 050-4096640
ann-charlott.rastas@fspc.fi, 050-3688 891.

Juni

.

6-7.6. SAMS organisationsseminarium, Scandic City, Tammerfors. SAMS sommardagar med
spännande program med intressanta talare.
info@samsnet.fi

Augusti
Deadline för SOS Aktuellt, 3/2016. Måndagen
den 22 augusti. Utkommer vecka 36.
22-26.8. Anpassningskurs i skärgården på
Lärkkulla skärgård, Houtskär, för vuxna med
psykosocial funktionsnedsättning. Ansök senast 25.7. Föreläsningar, gruppdiskussioner om
psykisk hälsa och återhämtning. Friluftsliv, skärgårdsaktiviteter, mete, vandring, allmogesegling. Kamratstöd. Arr. Psykosociala förbundet rf,
med stöd av RAY. Avgiftsfri inkl. kost/logi/resor.
Info www.fspc.fi eller camilla.roslund-nordling@
fspc.fi, 050-4096 640 ann-charlott.rastas@fspc.
fi, 050-3688 891.

September
19-24.9. Anpassningskurs i vildmarken på
Juumala leirikeskus (Kuusamo) för vuxna med
psykosociala svårigheter från hela Svenskfinland. Ansök senast 15.8. Socialträning, naturupplevelser, konditionshöjande program med
dagliga vandringar, föreläsning/gruppövning.
Kamratstöd och socialsamvaro. Arr. Psykosociala förbundet rf. med stöd av RAY. Kostnad; 100€ inkl. kost/logi/resor. Info www.fspc.fi
eller ann-charlott.rastas@fspc.fi, 06-7232 517.
15-23.9. Anpassningskurs på Agia Marina,
Kreta, för personer med psykisk ohälsa, som
tidigare har deltagit i en kurs inom FSPC:s regi
i hemlandet. Befrämjar kulturella intressen och
den psykosociala förmågan, miljöombyte. Personlig utveckling, kamratskap, stödja återhämtningen och avkoppling. Gemensamma träffar
dagligen, utflykter, föreläsningar, gruppdiskussioner. Ansök senast 27.5. Arr. Psykosociala
förbund rf. med stöd av RAY, kursavgift; 350€,
inkl. halvpension, logi och resor. Info www.
fspc.fi eller camilla.roslund-nordling@fspc.fi,
050-4096640 ann-charlott.rastas@fspc.fi, 0503688 891.
SOS Aktuellts händelsekalender finns också
på webben www.sosaktuellt.fi/handelsekalender i samarbete med SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. med SAMS
– Samarbetsförbundet kring funktionshinder.

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi
DEADLINE för 2/2016 är måndagen den 16 maj. Utkommer vecka 22.

