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” Hästar utvecklar 
ditt ledarskap.

DANIELA ANDERSSON

CHEF-
REDAKTÖRENS 

ORD

PS! Vi finns också på Facebook! 
Gå in och gilla oss!

J ag blev mållös då jag intervjuade Finlands 
bästa pararyttare Katja Karjalainen och hon 
berättade att det på diverse diskussionsforum 
på nätet rätt och slätt ”pratats skit” om para-
ridningen i paralympiska spelen i Rio ifjol. Att 

det öppets hånats att ”varför man skickar folk och hästar 
för dyra pengar att skritta till Rio?”. Här rackade man ner 
bland annat på de pararyttare som deltar i paradressyrens 
grad I, de som på grund av sin funktionsnedsättning inte 
klarar av att trava och galoppera och därmed rider ett 
dressyrprogram i enbart skritt. (Klassificeringen görs på 
basen av en objektiv samt medicinsk undersökning där man 
bedömer ryttarens fysiska förmåga att framföra sin häst. 
Detta för att ryttare med liknande förutsättningar ska kun-
na tävla mot varandra på ett sportsligt och rättvist sätt.) Jag 
undrar i vilka förhållanden personer som slänger ur sig 
dylika osakliga kommentarer växt upp i. Det kan ju inte 
ha varit en fördomsfri, omtänksam och kärleksfull miljö. 

Jag har ridit så gott som hela mitt liv, även professio-
nellt, och gör det fortfarande som hobby. Under högsta-
dietiden fanns det elaka handbollspojkar som fult retade 
oss hästflickor. Jag kunde och kan inte förstå varför man 
blev retad för en sund hobby som, förutom att ge god fysik 
och balans, stärker självförtroende, lär ansvar och ledar-
skap. Några av de här elaka handbollskillarna har idag bli-
vit pappor och fått små rara flickor som blivit ponnyflick-
or. Jag hoppas papporna inte är lika elaka med sina barn, 
för att de vill syssla med sin älskade sport som de brinner 
för, som de var med oss. 

Jag har blivit utskälld och bortkörd av folk på landsbyg-
den, där hästarna i allra högsta grad hör hemma, då jag 
varit ute och rida på allmänna vägar. Mänskor som inte 

vill att man rider förbi deras hus för att deras hundar blir 
upprörda och mänskor som skriker efter en att ”om hästen 
skiter så ska du perk-le städa för annars kastar snöslung-
an hästskiten på husväggen”. Folk som förbjuder hästar på 
sina vägar ”för hovarna förstör vägarna”. Jag har hört det 
mesta men fortsätter ändå att hälsa lika glatt på alla. De 
positiva mötena är ändå fler än de negativa. Som härom-
dagen då jag red förbi ett hus där det av allt att döma var 
ett barnkalas. ”Heppa” tjöt någon exalterat och ut rusade 
massor av små flickor och pojkar som glatt vinkade och 
med längtande blickar tittade på hästen. Föräldrarna var 
lika glada och hälsade med vänlig blick. Det värmer!

Ridning är fantastiskt! Samspelet mellan ryttare och 
häst är något unikt. Att få jobba och pyssla med en häst 
eller ponny är det bästa som finns. Det lugnar, stärker och 
helar själen. Det är mindfulness i allra högsta grad. Då 
du jobbar med hästen måste du vara närvarande. Hästen 
känner direkt om du har tankarna på annat håll eller om 
du är på dåligt humör och stressad. Barn lär sig respekt 
och ansvar över ett levande djur och det du får i gengäld 
av hästen är obeskrivbart. Enligt en svensk undersökning 
bland kvinnor i ledande ställning så har de flesta ryttar-
bakgrund. Hästar utvecklar ditt ledarskap. Om du inte le-
der hästen så leder den dig. Visst kan hästsport också vara 
farligt och olyckor händer. Det är därför det ska utövas på 
trygga grunder och med kunniga personer omkring en. 
Länge leve hästsporten! 

Daniela Andersson
Chefredaktör, 

mamma till två små ponnyflickor
och nybliven ponnyägare

Länge leve hästsporten!
Finland är det enda landet i väst där pararidning inte uppskattas och öppet hånas
på diverse diskussionsforum. Ridning och hästar i allmänhet har ofta varit något 
av en slagpåse i vårt fördomsfulla land. Som ryttare vet jag vad jag talar om.  



20-23

18-20

12-15

7-102-3 
VEM GÖR VAD?

CHEFREDAKTÖRENS ORD

5
LEDAREN 

Bodil Viitanen

6
MEDARBETARE

7-10
Katja Karjalainen

Finlands mest framgångsrika pararyttare
Daniela Andersson

11
Juristen har ordet

12-15
Sami Helle – En pionjär

Karl-Mikael Grimm

16
KRÖNIKA

Monica Björkell-Ruhl 

18-20
Till Havs! Mutual Trust övade vattenbussolycka

med Gränsbevakningen, Båtpolisen och NorsöLine

DANIELS HÖRNA
Daniel Saarinen

20-23
Ett lyft för stödet till unga utsatta

Helena Forsgård

24-25
TANKESTÄLLAREN
Thomas Rosenberg 

26-30
Explosiva barn

JAG KAN. Det finns positiva och roliga 
sätt att möta beteenden som skapar problem

 Christina Lång

INNEHÅLL
HÖST 2017

31-34
NOTERAT

Svenska Tina Forsberg tvingades
avbryta Utsjoki-Hangö-lopp

Säg NEJ till upphandling av nödvändiga tjänster 
– underteckna medborgarinitiativet Ingen marknadsvara!

Funktionshinderkortet tas i bruk i Finland år 2018

Dags för Livsloppet 2017!

Aktiviteter för dig mellan 8-16 år i Mellersta Nyland!

Kondoleansadresser till försäljning

35-36
SISTA ORDET
Lars Hedman

HÄNDELSEKALENDERN



SOSAktuellt    5

JÄMLIKHET – en bortglömd grundrättighet!

” Hjälpbehovet för barn 
och familj måste utredas 
i ett tidigt skede.

BODIL VIITANEN

LEDAREN

I den nya Social- och Hälsovårdsreformen (SOTE) 
riskerar de svagaste i samhället att drabbas. Bland 
de svagaste finns alltid barn och speciellt barn med 
funktionsnedsättning. Bland mentalhälsoorganisa-
tionerna i Finland finns en stor oro för att socialservi-

cetjänster förbises då man planerar hälso- och sjukvården 
i SOTE-reformen. Hälso- och sjukvårdstjänsterna står i 
fokus medan det sociala glöms bort. För en fungerande 
och lönsam mentalvård behövs dessa tjänster som också 
ska fungera tillsammans, smidigt, då det gäller barn med 
psykiska funktionsnedsättningar. Idag finns köer till olika 
enheter där barn och unga ska få sina psykiska problem 
utredda. På vissa orter kan man få köa i månader. De tids-
krävande utredningarna görs vanligen av multiprofessio-
nella team på mentalvårdscentraler, barnpsykiatriska po-
likliniker och avdelningar runtom i landet. Barnets behov 
och situation utreds. Det behövs sakkunskap och resurser.

Förutom barnets individuella psykiska hälsa utreds 
helhetssituationen. Psykosociala faktorer påverkar alltid 
barnets situation. Det är oerhört viktigt att få stöd och 
hjälp efter behov, för vi människor (stora som små), obe-
roende boningsort eller språk, påverkas av vår omgivning 
och de sammanhang man är del av eller de vi hamnat 
utanför. Vårt mående, välbefinnande och de funktions-
nedsättningar vi lever med dagligen kan försvåras eller 
underlättas, beroende av dessa faktorer. Därför är det inte 
likgiltigt hur och var tjänster ordnas och finns tillgängliga 
för denna målgrupp. Det säger sig väl självt att det inte 
är bra att barn måste köa i månader för att få komma på 
utredning eller att en utredning, som är tidskrävande och 
helhetsomfattande, endast kan genomföras 500 km från 
hemmet. Ofta blir de psykiska problemen större och den 
psykiska funktionsförmågan sämre ju längre tid det tar att 
reda ut och ta itu med problemen. Det blir svårt att han-

tera skola och vardag och familjen är samtidigt i kris med 
allt vad en kris innebär. 

Jämlik tillgång till tjänsterna, sjukvården och därige-
nom språket och språkliga rättigheter är a och o när barn 
och familjer är i behov av hjälp och stöd. Förutom behov 
av vård i akuta krissituationer behöver barn och unga få 
sina utredningar gjorda utan fördröjning, för att undvika 
långvarigt lidande. Hjälpbehovet för barn och familj mås-
te utredas i ett tidigt skede. FN-konventionens artikel 7.2: 
”I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska 
barnets bästa komma i främsta rummet”. Detta gäller även 
barn med psykiska funktionsnedsättningar.  

Vi har med oro och blandade känslor följt med sväng-
ningarna i reformen där man den ena dagen vill stänga 
barnpsykiatriska enheter på centralsjukhus för att centra-
lisera till universitetssjukhus, för att följande dag backa 
samma förslag, vilket i sig gör att vi för stunden kan dra en 
lättnadens suck men också bäva för nästa kortsiktiga drag. 
Lagförslagen är inte grundligt beredda, man har överhu-
vudtaget inte beaktat de bindande avtal Finland skrivit 
under gällande mänskliga rättigheter som gäller barn och 
barn med psykisk funktionsnedsättning.

Det verkar fortfarande oklart hur det ska bli med tjäns-
ter och service för denna utsatta målgrupp i framtiden. 
Så borde det inte få vara i ett land som Finland, som för-
bundit sig till Barnkonventionen redan år 1989 och till 
FN-konventionen för personer med funktionsnedsätt-
ning så sent som ifjol. Det vore dags för vårt land att leva 
upp till (=leda upp) de mänskliga rättigheterna vårt land 
förbundit sig att följa.

Bodil Viitanen, 
är verksamhetsledare 

på Psykosociala förbundet rf



UPPVUXEN I KARLEBYNEJ-
DEN med grundspråket dvs får 
än idag tänka efter om jag ska 
beställa en eller ett kaffe :-) så 
enklast att beställa två. Därav 
mitt (min?) kaffeberoende :-).

Mitt yrke är socialarbetare. 
Jag blev utexaminerad pol kand 
i socialt arbete från Svenska 
social- och kommunalhögsko-
lan vid HU i Helsingfors 1990. 
Magisterstudier fortsatte jag 
med 25 år senare i socialt ar-
bete vid Jyväskylä Universitets 
enhet i Karleby pga för lite att 
göra på fritiden då barnen bli-
vit vuxna. Pågående aktuella 
studier: Specialyrkesexamen 
i ledarskap genom läroavtal i 
Helsingfors. 

Arbetar som verksam-
hetsledare på Psykosociala 
förbundet sedan 2003. Före 
det ca 10 år som socialar-
betare på mentalvårdsby-
rån/psykiatriska polikliniken 
i Karleby och på 80-talet 
några år som socialarbeta-
re i Perho kommun och under 
studietiden som vårdare/kvälls 
och veckoslutsarbetare på Ber-
tahemmet i Södra Haga, Hel-
singfors.

Jag är gift och har tre vuxna 
barn. Äldsta sonen är media-
nom inom filmbranschen, bo-
satt i Helsingfors. Mellersta so-
nen blivande ekonom nu bosatt 
i Vasa, yngsta barnet och dotter 
frisör/blivande sjukskötare även 
bosatt i Vasa och dessutom två 

underbara och kvicka barnbarn 
5 och 2 år, som förgyller mitt liv.

Jag kopplar av med att läsa 
kriminalromaner och decka-
re och gillar att cykla och ha 
sommarblommor i trädgården 
att titta på, beundra och vattna 
med barnbarnen. Tycker om att 
se på film, resa och umgås med 
mina nära och kära. 

BODIL VIITANEN

JAG HAR VARIT JOURNALIST i 
över 40 år och blev i fjol pensione-
rad från Österbottens Tidning. Jag 
är nu sporadisk frilansjournalist och 
specialiserar mig på frågor om funk-
tionsnedsättningar, hjälpmedel och 
jämlikhet. 

Mitt engagemang beror delvis på 
att jag hjälpt min framlidne bror Noffe 
som hade en utvecklingsstörning och 
att jag själv har en hörselskada. Utan 
mina hörapparater missar jag vart 

fjärde eller vart femte ord i en konver-
sation. Som styrelseordförande för 
Finlands svenska taltidningsförening 
och vice ordförande i Svenska hör-
selförbundet har jag också ett gott 
samarbete med olika organisationer 
för funktionsnedsättningar.

Jag blir kanske smått militant när 
jag ser orättvisor, fördomar och ojäm-
likhet. 

MEDARBETARE

3/2017

LARS HEDMAN

Läs och begrunda Bodils 
fina Ledare på sidan 5!!

JAG BOR I HELSINGFORS och stu-
derar statsvetenskap vid Helsingfors 
universitet. Till mina intressen hör, 
förutom föreningsverksamhet och 
samhällspåverkan, fiske och mu-
sik. Är aktiv inom Finlands Svenska 
Handikappförbund och olika Center-
sammanhang. För tillfället håller jag 

på med min kandidatuppsats, söker 
efter bra fiskeplatser i Helsingfors och 
så väntar jag med spänning på vad 
jag kommer att blir när jag blir stor ;-). 

KARL-MIKAEL GRIMM

Lars har äran att skriva 
Sista ordet på sidan 35! !

Läs vad Karl-Mikael och Sami 
Helle talade om under person-

intervjun på sidan 12!!
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TEXT & BILD
DANIELA ANDERSSON 

... fortsätter på följande sida...

REPORTAGE

Katja Karjalainen är på alla sätt en föregångare 
inom pararidningen i Finland. Hon har, som enda finländska 

pararyttare, deltagit och placerat sig i tre paralympiska spel och 
har en över femtonårig internationell tävlingskarriär bakom sig. 

Hon önskar en höjning av pararidningens status i Finland.
– Vi tas inte på allvar. Internationellt är pararidning en 
enormt stor gren. I Finland uppskattas den inte alls 

vilket gör det nästintill omöjligt att få sponsorer. 

Finlands mest 
framgångsrika pararyttare 

Katja
Karjalainen

KATJA KARJALAINEN och 
Dr DOOLITTLE siktar på VM 
i USA i nästa år och Para-
lympiska spelen i Tokyo 2020.



M en visst växer även pararidning sakta 
men säkert i vårt andefattiga fördoms-
fulla land.

– På höstens ekipagebesiktning är vi 
hela 21 stycken och på EM i Göteborg 

var vi 4 finländare. Det är positivt med tanke på att jag 
var ensam finländare då jag började tävla internationellt, 
säger Katja Karjalainen som på grund av sjukdomen vas-
kulit förlorat ena ögat, har gravt nedsatt syn på det andra 
och är rörelsehämmad.

Ridning är bra för alla oberoende om du är ung, gam-
mal eller funktionshindrad.  

– Ridning visar att även annorlunda och utstötta per-
soner kan bli vad som helst och komma hur långt som 
helst. 

Katja är nyss hemkommen från europeiska mäster-
skapet i Göteborg där hon tog en fin femte placering 
med sin häst Dr Doolittle, som går under smeknamnet 
Toope. Hon är både nöjd och besviken. 

– Helhetsmässigt är jag nog nöjd. Vi red ju nya pro-
gram med nya rörelser i kürprogrammet. Men visst har-
mar det att Toope blev rädd för publiken.

Det var under den individuella tävlingen som publi-
ken gick upp och ner för trapporna på läktaren, vilket 
gjorde att det kom ett ovanligt metalliskt ljud från läk-
tarna, som i vanliga fall ska vara tyst under en tävlings-
prestation. Toope blev rädd och spänd vilket märktes i 
helheten. 

– Trots detta gick jag vidare till küren vilket var skönt. 
I vanliga fall är han inte en häst som är rädd av sig men 
jag har funderat ifall oroligheterna i Rio ändå satt sina 
spår. Under paralympiska spelen i Rio ifjol blev Toope 
skrämd av smällar och oroligheter utanför boxen på täv-
lingsområdet. 

– Det är alltid en upplevelse att tävla i stora samman-
hang. Vad som helst kan hända. Allt sköttes klanderfritt 
på EM i Göteborg, svenskarna är oerhört proffsiga ar-
rangörer, säger Katja. 

Toope älskar att resa
Jag träffar Katja i hemmastallet JH-Stables i Hyvinge, 
Johanna Hurmes stall. Toope har en välförtjänt ledig 
dag i hagen och vi går dit för att ge hans kraftfoder. Katja 
ryktar och kollar hans hovar. Toope är lekfull och vill 

REPORTAGE

KATJA KARJALAINEN

FÖDD    3.4.1962 i Helsingfors.
FAMILJ  Man. Hund och häst.
YRKE    Pararyttare samt jobbar två dagar i veckan på Woikoski     
   som kundservicerådgivare. 
UTBILDNING  Sjukskötare specialiserad på anestesi- och intensivvård.     
   Designer för livsmiljöer. 
PARA-OS-KARRIÄR 7e i Rio (-16) på hästen Woikoski High Flow (Dr Doolittle).    
   Silver i London (-12) på hästen Rosie.
   4e i Hong Kong (Peking -08) på hästen Callan.
ÖVRIGA FRAMGÅNGAR I URVAL
   5e i EM i Göteborg i augusti i år, NM-guld 2014, VM-brons 2010,    
   EM-brons 2011 samt mångfaldig finländsk mästare.
SIKTAR PÅ  VM i North Carolina (USA) 2018 och Paralympiska spelen i Tokyo 2020. 
MOTTO  ”Att möjliggöra en omöjlighet hänger enbart på ens egen beslutsamhet.”

... fortsätter på 
sidan 10.
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En häst som älskar att resa!
Dr DOOLITTLE, aka TOOPE, 
gick under namnet Woikoski 
High Flow ännu ifjol men 
tog tillbaka sitt eget namn 
då sponsoravtalet med 
Woikoski gick ut.



Efter EM-resan fick ”TOOPE” 
ledigt och blev omskött i hagen. 
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... fortsättning från sidan 8.

REPORTAGE

gnaga på kryckan som Katja använder som hjälpmedel 
då hon går. 

– Han är en fantastisk häst! Klok med glimten i ögat 
men varsam och han vet precis då jag är på ryggen att 
han måste vara försiktig. Han älskar att resa och vet pre-
cis vart vi är på väg på basen av hur vi kör, berättar Katja 
med ett skratt. 

Som kuriosa kan nämnas att Katja inte alls gillade 
hästen i början och att det tog länge innan de lärde kän-
na varandra. 

– Idag skulle jag inte byta bort honom för något!
Tre dagar i veckan rider Katja för sina tränare Riit-

ta Holopainen, Janne Bergh eller andra instruktörer. 
Katja sköter skritt-träningen på plan och bomövningar 
i skritt. Hjälpryttaren beridaren Noora Nyberg sköter 
galopp-, travträningen och terrängridningen.

– Jag kan inte längre göra travprogram och inte long-
era. Min balans har försämrats så jag klarar bara skritt. 
Ännu för två år sedan tävlade jag i skritt och travgrup-
pen men är nu i grad I, det vill säga bara skritt men det 
betyder inte att det är någon enklare uppgift för det! 

Dr Doolittle förstår att han bara ska skritta med Kat-
ja på ryggen. Ibland kan Katja göra ofrivilliga rörelser 
och slå till med spöet eller skänklar av misstag. Då ska 
Toope förstå att han ändå bara ska skritta och att hjäl-
perna inte betyder en ökning i tempot.

– Han är en tålmodig häst som inte blir uttråkad av 
skrittprogrammet. Att rida ett helt program i skritt 
kräver enormt mycket.

Något som alla inte tycks förstå om man läser elaka 
och osakliga kommentarer på diverse diskussionsfo-
rum.

– Jag blev enormt lessen över att läsa hur oförstående 
mänskor är och att det diskuterades ”varför det betala-
des dyra resor för att pararyttare ska få åka hela vägen 
till Rio bara för att skritta med 25 andra ryttare” (i sam-
ma grad), säger Katja.

Det är pinsamt och under all kritik att det ens före-
kommer dylika åsikter i vårt land.

Sponsorjakt
Katja är enormt driven och med siktet ställt på VM i 
nästa år och para-OS 2020 är jakten på sponsorer i full 
gång. 

– Jag är väldigt tacksam för understödet från olym-
piska kommittén och att i år finansieras av undervis-
nings- och kulturministeriet. Utan det skulle detta inte 
gå. Min lön som jag får av att jobba två dagar i veckan 
räcker inte ens till stallhyran. Jag är, såsom alla andra 
idrottare på den här nivån, beroende av sponsorer.

Katja försöker också nu komma med i Stephen 
Moores träningsgrupp. Moore är tränare för flera brit-
tiska pararyttare som nått stora framgångar via hans 
coaching. 

– Jag och hästen behöver utvecklas. Att tävla på den 
här nivån är hårt arbete.

Katja hyllar sitt trogna och proffsiga team som hon 
har omkring sig och är glad över att ha tagit tillbaka sitt 
beslut att avsluta karriären – som hon gjorde i Rio. 

– Jag tänkte att jag måste sluta för äktenskapets skull 
eftersom jag hela tiden är borta. Den här livsstilen gör 
ju att jag är väldigt mycket på resande fot. Det kräver 
uppoffringar. Min man är inte alls hästmänska utan 
motorcykelkille. Men han förbjöd mig att sluta och sa 
att ”du kan ju inte sluta med ditt liv”, säger Katja med 
ett skratt. 

Katjas väg till hästvärlden började i ridskolan som 
nioåring. Under studietiden slutade hon men åter-
upptog ridandet 1996 efter att hon fått diagnosen. 

– Efter beskedet om barnlöshet och att jag inte kan 
bli läkare som jag tänkt mig, på grund av sjukdomen, 
så förstod jag att jag måste satsa på något annat som 
jag brinner för och som gör livet värt att leva, avrun-
dar Katja. 

Vid 25-årsålder fick 
KATJA den sällsynta 
sjukdomen vaskulit, 
blodkärlsinflammation, 
som lett till synskada 
(blind på höger öga, 
nedsatt syn och litet 
synfält på vänster öga) 
samt rörelsehinder. 
Här tillsammans med 
sin hjälpryttare 
NOORA NYBERG.



SOSAktuellt    11

Juridisk rådgivning
Har du någon gång funderat på vad som krävs 
för att man ska ha rätt till service som exempelvis 
färdtjänst? Eller har du undrat över om någon har 
rätt att få vissa hjälpmedel? Tycker du att det vore 
bra att få hjälp med att formulera en ansökan eller 
en överklagan? Har du en funktionsnedsättning 
eller har du någon närstående som har det eller 
arbetar du exempelvis med personer som har 
det? Då bör du läsa vidare.

Vi jurister på SAMS – Samarbetsförbundet 
kring funktionshinders verksamhet Juridiskt 
ombud erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning 
avseende funktionshinderrelaterade frågor på 
svenska. Ingen funktionshinderjuridisk fråga är 
för stor eller för liten – tveka inte, utan ta kontakt 
så fort du behöver råd.

Vi ger även juridisk rådgivning i grupp för tre 
till åtta personer. Din förening eller ditt förbund 
kan beställa denna typ av rådgivning.

Intressebevakning
Vad är det för funktionshinderrelaterade lagstift-
ningsprojekt på gång? Vad blir det för föränd-
ringar i och med den pågående social- och häl-
sovårdsreformen?

Juridiskt ombud är en svensk röst inom funk-
tionshindersektorn och företräder alla SAMS’ 
medlemsförbund. Vi arbetar med olika former 
av påverkansarbete genom arbetsgrupper inom 
ramen för Handikappforum. Vi deltar även re-
gelbundet i arbetsgrupper och liknande som leds 
av ministerier. Juridiskt ombud skriver även utlå-
tanden. Våra medlemsförbund och deras fören-
ingar kan också konsultera oss för att få juridisk 
rådgivning i deras intressebevakning.

Händer det något lokalt eller nationellt som du 
tycker att vi borde titta närmare på? Om du har 
några idéer eller tankar som rör intressebevak-
ningen så tveka inte att höra av dig till oss.

Föreläsningar
Kommer du genom din förening, ditt förbund 
eller ditt arbete i kontakt med funktionshinder-
relaterade juridiska frågor? Vill ni lära er mer om 
exempelvis den kommande handikappservice-
lagen? Ska ni anordna exempelvis en konferens 
eller ett seminarium? Ska ni ha ett årsmöte eller 
någon annan tillställning i din förening? 

SAMS’ jurister föreläser runt om i Svenskfin-
land om rättigheter och skyldigheter enligt de 
lagar och regler som gäller nu, men också om på-
gående lagstiftningsreformer. Hör av dig för att få 
veta mer och för att boka en föreläsning.

Kontaktuppgifter till SAMS’ jurister
E-postadressen till rådgivningen är radgivning@
samsnet.fi (om du använder e-post: skriv i första 
hand till denna adress då denna e-postlåda beva-
kas av båda juristerna).

Juristerna nås även per telefon tisdagar 13.15-
15.45 och torsdagar 9.15-11.45 (vi nås överlag 
ofta även utanför telefontiderna helgfria vardagar 
mellan 10 och 15).

Jurister på SAMS är: 
MIKAEL BOMSTRÖM
040 519 6598, mikael.bomstrom@samsnet.fi 

KIRSI-MARIA MALMLUND 
050 443 0576, kirsi-maria.malmlund@samsnet.fi

Det går även alldeles utmärkt att skriva till 
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktions-
hinder rf/verksamheten, Juridiskt ombud, 
Medelhavsgatan 14 A, 00220 Helsingfors.

Juridiskt ombud på SAMS 
– juridisk rådgivning, intressbevakning och föreläsningar

§ JURISTEN HAR ORDET Mikael Bomström
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V isste du att min släkt ursprungligen 
kommit från Sverige? berättar han 
när jag nämner att SOS aktuellt är en 
svenskspråkig tidning. Han ursäktar sig 
snabbt över att han inte talar svenska. 

Sami kommer till intervjun direkt från sitt arbete 
på Lyhty ry där han arbetar som musiker vid fören-
ingens musikverkstad. Just nu håller han på med ett 
bluesprojekt, musiken beskriver han som traditio-
nell Blues i BB-King, och John Lee Hookers anda. 
Så mycket mer kan jag inte avslöja nu, tillägger Sami 
bestämt, då jag försöker på att ta reda på lite fler detal-
jer kring det nya projektet. Man märker att man talar 
med en person som är väldigt medievan och inte räds 
att dra upp gränser. Vänligt men bestämt.

Sami sjunger och låtarna kommer att vara på eng-
elska. Sami ser sig som tvåspråkig, engelskan är hans 
andra hemspråk. Han bodde fyra år i sin ungdom i 
USA där han gick gymnasiet. 

Förutom engelska och finska berättar Sami att han 
också talar franska och kastar snabbt ur sig några me-
ningar på franska som jag inte hinner uppfatta, förut-
om att han börjar med att presentera sig. Uttalet är så 
vitt jag kan bedöma väldigt bra.

Då jag förbereder mig för intervjun och researchar 
Sami, stöter jag på otaliga förvånade kommentarer på 
nätet om Samis språkkunskaper. ”Han talar ju bättre 
engelska än de flesta finländare”. Även om kommen-
tarerna säkert är skrivna i positiv mening är det också 
ett exempel på hur vi ofta fördomsfullt utgår från att 
personer med utvecklingstörning totalt saknar för-
mågor. 

Då Pentti Kurikan Nimipäivät deltog i Eurovisio-
nen i Wien hade Sami nytta av sina språkkunskaper 
och fick ofta sköta bandets intervjuer. Offentlighet 
och publicitet kan vara tungt och stressande, men ger 
samtidigt färdigheter som man har nytta av senare.  

För allmänheten är Sami antagligen mest 
känd som basist i Pentti Kurikan Nimipäivät, 

vinnare i UMK och Finlands representant i 
Eurovisionen 2015. Sami har många järn i 
elden. Vi har inte hunnit prata länge förrän 

en av Samis dolda sidor dyker upp. 

TEXT & BILD
KARL-MIKAEL GRIMM

REPORTAGE

Sami Helle
– En pionjär
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... fortsätter på följande sida...

Samhällsaktiv
Sami har länge arbetat med påverkansarbete och 
ställde i våras upp i kommunalvalet i Helsingfors. I 
slutet av 90-talet var han med och grundade fören-
ingen Me-itse ry och satt i föreningens första styrelse. 
En förening för personer med utvecklingstörda själ-
va, som Sami utrycker det. Vi har också samarbetat 
med FDUV och Steg för Steg berättar han.  

– Vi var trötta på att det hela tiden var någon an-
nan som bestämde om hur vi skulle ha det och vad 
som var bäst för oss.

Just nu är han engagerad i kampanjen ”Ingen mark-
nadsvara” (Ei myytävänä), en kampanj mot offentlig 
upphandling av tjänster för personer med utveckling-
störning. Sami tycker att personer med utveckling-
störning borde höras i organiseringen av tjänster som 
berör dem. Dessutom anser han att upphandling inte 
alltid passar som anskaffningsform av tjänsterna och 
ser en fara i att det i framtiden bara kommer att vara 

större företag som klarar av att erbjuda tjänsterna då 
beslutfattare väljer att bara se kostnadskriterier fra-
mom kvalitet och medmänsklighet. 

– Hur går det när man börjar upphandla alla tjäns-
ter? För barn, åldringar ja alla? frågar Sami retoriskt. 

Kampanjen är byggd kring ett medborgariniti-
ativ med samma namn som i skrivande stund har 
ca 10 000 underskrifter. Sami har redan länge varit 
engagerad i frågan. Han har rest till Bryssel och EU- 
parlamentet för att ta reda på hur lagstiftningsarbetet 
inom EU påverkar Finlands möjlighet att organise-
ra tjänsterna, eftersom han i Finland ofta fick höra 
att EU:s reglering hindrar Finland från att anskaffa 
tjänsterna genom till exempel direkt upphandling.  
Att EU-regleringen inte ställer sådana krav har Sami 
vetat redan länge, och det är inte längre så ofta man 

När man talar med SAMI HELLE 
märker man att han är en man 
som hunnit med mycket. 
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hör EU-direktiv användas som ursäkt för misslycka-
de upphandlingar. 

Fördomar
Sami berättar att man som en samhällspåverkare 
med utvecklingstörning ofta möter fördomar och att 
det därför är svårt bli sedd som trovärdig. Argument 
som inte håller streck är något han ofta möter. 

– När jag talar om min dagersättning och rätten 
till lön får jag ofta höra att ”men du har ju din pen-
sion”. Beslutsfattare vet ofta oroväckande lite om hur 
personer med utvecklingstörning egentligen har det. 
Hur vår vardag ser ut och hur vi kunde bidra till pla-
neringen av våra boenden och arbete. Inställningen 
är ofta bara ”men personer med funktionsnedsätt-

ning har det ju bra i Finland”. 
En annan sak som engagerar Sami är rätten till 

arbete. 
– Jag har utbildat mig till bagare och barnträd-

gårdslärare, men aldrig arbetat inom de här bran-
scherna. Det är bortkastat att gå sex år i skola för 
att sedan bli arbetslös. Som tur är har jag fått delta 
i Lyhtys dagverksamhet, vilket är det bästa, men jag 
har många bekanta som arbetar med väldigt tråkiga 
saker. Ifall man tvingas gå till ett tråkigt arbete blir 
man lätt deprimerad. Att arbeta utan lön känns som 
att vara en slav, du vet en sådan där riktig gammal-
dags slav.

Man märker att det här är teman som berör och 
att Sami har ägnat mycket tid att fundera kring dem.

... fortsättning från föregående sida.

Att arbeta utan lön 
känns som att vara en slav, 
du vet en sådan där riktig 
gammaldags slav.

REPORTAGE

”
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Framtiden
Då jag frågar om det ännu finns något han vill uppnå 
är han inte svaret skyldig.

– Jag vill sitta i stadsfullmäktige. 
Siktet ligger på nästa kommunalval och att lära sig 

mer om påverkande och politik. Sami sitter också i 
Helsingfors Centers kretsstyrelse. 

– När alla omkring mig mår bra så då mår jag ock-
så bra. Jag vill att alla tänker så. Genom att ställa upp i 
kommunalvalet ser folk att personer med utveckling-
störning också kan delta och bidra till samhället så att 
det blir bättre för alla. Andra har lättare att engagera 
sig då de ser att någon med samma funktionsnedsätt-
ning redan gjort samma sak. 

Då jag suttit och talat med Sami i en timme är jag 
alldeles matt, han berättar så mycket att det antagli-
gen skulle räcka till minst två biografier. Jag hinner 
knappt ens tala om hur han kommit att bli Center-
partist och skörtare, eller hur han lärde sig läsa genom 
att spela comodore 64 spel. Sami berättar att han inte 
talat politik hemma och att han inte fått sin religiösa 
tillhörighet hemifrån, utan att det är saker han hittat 
själv i vuxen ålder. 

– Med pappa talar vi inte så mycket politik – men 
han är glad över att jag hittar gemenskaper som passar 
mig och att jag gör egna val. 

När alla omkring mig mår bra så 
då mår jag också bra. Jag vill att 
alla tänker så, säger SAMI HELLE.



Min son anlitar skolskjuts. Det tar ca 
en halv timme för honom att komma 
hem från skolan. Ibland tar det en 
och en halv timme. Skolans perso-
nal meddelar vänligt om förseningar 

vid avfärd men taxibolagets chaufförerer uppdaterar 
inte oss om förseningar under resan. Efter klockan 17 
svarar sällan någon hos taxibolaget. När min son inte 
kommit hem en och en halv timme efter uppskattad 
avfärd har jag hunnit bli riktigt orolig och tänker: Var 
är mitt barn? Mina fingrar smyger sig över tangenterna 
på telefonen och jag tänker: Ska jag ringa polisen? 

Skolskjutsarna i Helsingfors ordnas och koordine-
ras av ett privat transportbolag. Antalet chaufförer 
är stort. Barnen kan ha flera olika chaufförer samma 
vecka. Bolaget verkar inte klara av logistiken av skjut-
sarna,  det brister i kommunikationen åt olika håll och 
chaufförerna verkar få alltför bristfällig utbildning. 
Språkkunskaperna eller bristen på dem ids jag knappt 
ens nämna här. Med jämna mellanrum rapporteras 
det i media om hur taxichaufförer lämnat barn vind 
för våg och inte väntat tills föräldrarna tagit emot bar-
nen. Jag har flera bekanta som råkat ut för detta flera 
gånger. Det är en säkerhetsfråga när man är liten och 
går i skola och åker långa vägar, att man känner sig 
trygg också i taxin på väg till och från skolan.

Det har hänt att en chaufför ringt till mig en fredag-
eftermiddag och meddelat att taxin och “vårt barn 
Lasse” anlänt och att vi kan hämta “Lasse” från parke-

ringsplatsen. Jag har då i min tur meddelat taxichauf-
fören att “Lasse” inte är mitt barn. Vad som hänt är 
att chauffören kört till fel adress med “fel” barn och 
“försökt bjuda ut” en annan förälders barn åt mig. Det 
kan kännas komiskt så här i efterhand men denna er-
farenhet förstärker i vilket fall som helst inte mitt för-
troende för taxibolaget.

Rätten till skolskjuts är lagstadgad. Städerna konkur-
rensutsätter stora helheter och endast de stora bolagen 
kan delta. Enskilda taxibilister har inga chanser att 
delta. Bolaget med det billigaste priset vinner. Bolagen 
får visserligen även poäng för andra saker än priset, 
men de verkar oftast vara mindre viktiga. 

Har du hört om medborgarinitiativet Ei Myytävänä 
– Ingen Marknadsvara – ett medborgarinititiv för att 
avsluta upphandling gällande nödvändig hjälp och 
stöd för personer med funktionsnedsättning?  Om du 
inte redan har skrivit under medborgarinitiativet så 
önskar jag att du gör det och även uppmuntrar dina 
medmänniskor till det. 

Monica Björkell-Ruhl 
är coach, föreläsare och 

mamma samt närstående-
vårdare till sonen Mika

som har en unik 
kromosomavvikelse.

Ska jag ringa polisen?

” Bolaget med det 
billigaste priset vinner. 

Sommaren har övergått till höst och skolorna har öppnat sina dörrar. 
För många familjer betyder det att skolskjutserna börjat fungera igen. 

Vad skrev jag nu? Skolskjutserna fungerar? Tyvärr inte. 
Skolskjutserna fungerar inte “som på Strömsö”.

MONICA 
BJÖRKELL-RUHL

KRÖNIKA
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REPORTAGE

Mutual Trust övade vattenbuss-
olycka med Gränsbevakningen, 
Båtpolisen och NorsöLine
Tio personer med olika funktionsnedsättningar evakuerades ur en simulerad 
vattenbussolycka på vattnet utanför Helsingfors. Är det tryggt att göra en 
dagsutfärd med vattenbuss till Sveaborg eller Skanslandet, och hur klarar 
sig Gränsbevakningen och Båtpolisen om någonting händer?

TEXT DANIEL SAARINEN

E n solig junimorgon samlades funktions-
hindrade, Gränsbevakningen och Båtpo-
lisen för att öva räddning av funktionshin-
drade ombord på vattenbussen NorsöLine 
IV. Fartygets kapten Topi Saario har med 

sitt vattenbussbolag varit med i projektet i redan ett 
år och såg fram emot övningen ute på Kronobergs-
fjärden. NorsöLine IV är en av få fartyg som har en 
hiss för funktionshindrade, så det var lätt att ta sig 
ombord.

När alla var ombord tog sig NorsöLine IV ut på 
den vackra Kronobergsfjärden. I övningen deltog 
fyra patrullbåtar från sjöbevakningsstationerna i 
Helsingfors och Porkala. Dessutom deltog också 
Båtpolisens patrullbåt och Sjöräddningsssällskapet 
hade observatörer på plats. Handikappförbundets 
Ulf Gustafson följde med övningen ombord på sin 
tillgängliga Skipper.

... fortsätter på följande sida...

Till havs!

BILDEN OVAN: Räddarna är på plats. 
TILL HÖGER: Båtpolis, gränsbevak-
ningen och assistenthund.
Foton: Gränsbevakningsväsendet
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REPORTAGE

Strax efter kl 10 sattes rökmaskinen igång på NorsöLine 
IV och den simulerade motorbranden och räddnings-
operationen började. Fartygets styrman Mika Lappi 
kallade på hjälp från sjöräddningscentralen medan 
kaptenen delade ut flytvästar och nödinstruktioner 
till de funktionshindrade passagerarna. Inledningen 
gick bra: sjöräddningscentralen fick informationen om 

funktionshindrade passagerare och den första patrullbåten 
var på plats inom en kvart. Stämningen var lugn men ändå 
som i en riktig nödsituation. 

Först evakuerades de som kunde gå själv, efter det leddes 
Ilkka Väisänen från Synskadades förbund till Gränsbevak-
ningens patrullbåt. Kommunikationen fungerade rätt så 
bra men Gavin Lilley från Dövas förbund önskade bättre 
kommunikation. ”Det är viktigt med ögonkontakt mellan 
den som räddar och den som räddas och så skulle det vara 
bra om räddarna kände till några enkla bastecken ur teck-
enspråket” påpekade Gavin. Papper och penna hade också 
varit enkla hjälpmedel.

Till sist evakuerades de som använde rullstol. Då Toni 
Ainamo räddades från vattenbussen till patrullbåten kräv-
des fyra starka sjöbevakare för att lyfta honom då han satt 
i rullstol. ”Det kändes väldigt tryggt och bra” menade Toni. 
Ändå tog evakueringen väldigt lång tid och en sjöbevaka-
re konstaterade att rullstolen nog hade lämnats kvar i en 
riktig evakueringssituation. Också Kristina Sjöstedt och 
assistenthunden Pihka tyckte att övningen gick bra. Pihka 
tycktes trivas till sjöss såpass bra att hon somnade ett par 
gånger under övningens gång.

Efter själva övningen åt vi alla lunch ombord på Nor-
söLine IV. Samtidigt hölls en diskussion om hur övningen 
gått. De flesta tyckte att det mesta gått som smort, men å 
andra sidan var dagen kanske en av sommarens finaste. 
Havet utanför Helsingfors var kavlugnt och spegelklart. 
Hur hade det gått om det hade regnat och stormat? Perso-
nalen från Gränsbevakningen och Båtpolisen var eniga om 
hur viktig och unik övningen var. En sjöbevakare menade 
att liknande övningar skulle behövas också på andra sjö-
områden. 

Efter övningen och diskussionen fick vi bekanta oss med 
Gränsbevakningens och Båtpolisens fartyg och utrustning. 
Flera fick också möjligheten att prova Gränsbevakning-
ens nya ribbåt – en gummibåt med 900 hästkrafter och en 
topphastighet på 50 knop eller nästan 100 kilometer i tim-
men. Det gick verkligen undan!

Dagen överträffade förväntningarna och sänkte på 
trösklarna – vi kan känna oss trygga då vi tar oss ut på sjön. 
Om någonting händer så har vi kunniga och empatiska 
räddare som hjälper oss. 

... fortsättning från föregående sida.

Ombord på patrullbåten.
Foto: Gränsbevakningsväsendet

BILDEN ÖVERST: Ilkka Väisänen 
räddas av Topi Saario. 
BILDEN OVAN: Toni räddas.
Foton: Tanja Kalliosaari



SOSAktuellt    19

S ommaren har börjat övergå till höst och visst 
känns det alltid lite vemodigt. September är 
ändå en av mina favoritmånader: kanske 
den färggrannaste av alla då träden glimmar 
i guld och klaraste rött. I år är hösten speci-

ellt välkommen – hemma hos mig är fasadrenoveringen 
snart över: plast, damm och slammer övergår till vyer-
na över parken och de vackra träden. Då löven faller får 
också jag en smula havsutsikt – havet är det bästa jag vet.

Också Mutual Trust har haft ett färggrant år och hös-
ten lovar ännu fler färger. I juni övade vi ute på Krono-
bergsfjärden utanför Helsingfors. Du kan läsa om öv-
ningen i samma tidning som du nu håller i din hand. 
Det var en fin dag – kanske en av sommarens soligaste.

I slutet av oktober då höstlöven redan ligger som 
ett guldrött täcke på marken kommer vi att ta oss från 
strand till strand och lämna de tusen sjöarnas land för 
att öva på den röda båten i Stockholm. Vi deltar då i Vi-
king Lines storövning men hinner också ha roligt då vi 
sticker ut på böljorna de blå. Ni kommer att få läsa om 
den här övningen i nästa nummer av SOS Aktuellt. 

I novembermörkret tar vi oss sedan vidare till sjösträn-
derna i Birkaland då vi deltar i Apuväline 2017-mässan i 
Tammerfors. Där ska vi se till att ordet om Mutual Trust 
sprids från Hangö i söder till Utsjoki i norr – och Eck-
erö i väster till Ilomants i öster. Då har vi redan övat i 
Stockholm och det undervisningsmaterial vi producerar 
skapas både på finska och svenska. Vi hoppas alltså att 

Östersjön inte ska skilja åt utan förena: vårt material är 
garanterat lika användbart i Sverige som i Finland.

Vi tycker att Mutual Trust ska höras och synas inte 
bara för projektets, utan för alla funktionshindrade per-
soners skull. Därför hoppas vi inom kort hålla ett semi-
narium tillsammans med sakkunniga och intresserade i 
riksdagen. Våra medier har tyvärr inte ännu visat något 
större intresse för det viktiga projektet men det tänker vi 
ändra på. Det gäller att berätta om projektet på ett kon-
kret och jordnära sätt. Om du har idéer eller tycker att 
vi borde synas eller höras i någon media nära dig – ta 
kontakt!

Vårt projekt har snart nått medelåldern: i oktober har 
faktiskt hälften av projekttiden gått. Det kommer vi att 
fira med kaffe och kaka. Onsdagen den 18 oktober är du 
och alla andra välkomna att träffa oss på Universitetsga-
tan 5 mellan klockan 10 och 13. Någon medelålderskris 
har vi ändå inte utan går raskt framåt! Vi kommer att 
utreda möjligheten att förlänga på projektet och bredda 
på det. Vi vill segla fritt från strand till strand i tusen 
sjöars land!

Daniel Saarinen 
050 312 1830

daniel.saarinen@mutualtrust.fi
www.facebook.com/mutuprojekti

www.mutualtrust.fi

DANIELS 
HÖRNA

Från strand till strand i tusen sjöars land

UFFE och gränsbevakningen.
Foto: Tanja Kalliosaari
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ETT LYFT för stödet 
till utsatta unga

”En dörr in” ger snabbare och smidigare hantering

Elina Degerlund och Jasmine Stenback målar hyllplan vita. 
Hyllorna ska sedan ställas in i ett nymålat rum i ungdomshuset 
Boost, där man ska börja sälja kläder för en billig slant till ung-
domar. De båda deltar i ungdomsprojektet Starten som håller till 
i ungdomshuset Boost i Mariehamn. Här har man samlat olika 

aktörer och målet är ”en dörr in” för ungdomar som behöver någon 
form av hjälp och stöd för att få in en fot på arbetsmarknaden.

TEXT & BILD HELENA FORSGÅRD



A ktiva ungdomsarbetare på Åland 
har lobbat för ett ungdomshus i fle-
ra år. Tanken slog rot på allvar efter 
ett studiebesök i Umeå. Där finns 
Ungdomstorget där olika aktörer 

verkar under samma tak.
Sedan gick det fort. En byggnad med två flyg-

lar i två våningar och ett mellanparti blev ledig i 
Mariehamn och Ålands landskapsregering sade ja 
till att betala hyran. I huset finns både större och 
mindre rum och även plats för mindre verkstäder. 

Det nya med ungdomshuset Boost är inte själ-
va verksamheterna. Det nya är att man nu samlat 
flera under samma tak. Det ska ge synergieffekter 
och leda till ökad samverkan som gagnar ungdo-
marna. 

– Det finns många aktörer, som stöttar ungdo-
mar, men vi har varit rätt dåliga på att samverka. 
Ibland faller ungdomar ”mellan stolarna”, ibland 
måste de upprepa sin berättelse många gånger, sä-
ger Marika Sundqvist som är verksamhetsledare 
för föreningen Ung Resurs.

Snabbare och smidigare
”Slutresultatet sett till varje ungdom ska bli bättre 
än vad respektive organisation förmår göra på egen 
hand”, heter det i en broschyr från Boost.

– För de unga gäller principen ”en dörr in” obe-
roende av vilka behov eller problem de har. Hante-
ringen av ärenden blir smidigare och resurser kan 
utnyttjas mer effektivt, säger Marika Sundqvist.

Ibland behövs en kedja av kontakter för att by-
råkratin ska fungera och i vissa fall är startsträck-
an lång innan besöken blir av.

– Det går avgjort snabbare när representanter 
för både FPA och Ams finns här en dag i veckan 
och båda besöken kan klaras av på samma dag, 
säger hon.

Andra som man intensifierat kontakterna med 
är Fältarna, Mariehamns stads uppsökande ung-
domsarbetare, Röda Korsets ungdomssektion, 
Ålands Idrott och Folkhälsans ekonomiska råd-
givning. Boost har också nära kontakt med psyki-
atrimottagningen vid Ålands hälso- och sjukvård 
och med beroendemottagningen.

Utlokaliserad undervisning
Marika Sundqvist säger att behovet av stödåtgär-

der för unga är stort, man räknar i dag med att 
det finns mellan 200 och 300 ungdomar på Åland 
som inte hittat någon varaktig sysselsättning efter 
högstadiet. Drogproblemen ökar och liksom an-
talet unga som lider av psykisk ohälsa. Ett annat 
problemområde tycks öka – ungdomar som av 
olika skäl inte klarar av att delta i vanlig klassun-
dervisning och som måste få sin undervisning 
ordnad på annat sätt.

– Vi hade i våras en elev som kom till Boost för 
att plugga med en egen lärare. Det är ett högaktu-
ellt område just nu och vi har en bra dialog med 
skolan om ett möjligt framtida samarbete för att 
stöda dessa ungdomar.

Ett annat önskemål är att inrätta någon form av 
samtalstjänst som kunde finnas i huset.

Var värdefullt
Jasmine Stenback, 21 år, och Elina Degerlund, 
20 år, deltar just nu i Starten. Jobbet för dagen är 
att måla hyllor som behövs i ett rum där man ska 
börja sälja kläder. Båda har deltagit i projektet Ka-
tapult tidigare och säger att det var värdefullt.

– Jag mognade under den tiden och lärde mig 
mycket om mig själv. Jag är mycket mer positiv i 
dag än jag var tidigare. Tack vare Katapult klarade 
jag av att börja studera till närvårdare i Helsing-
fors, säger Elina.

Nu har hon dock ett uppehåll i studierna efter-
som det blev strul med pojkvännen och hon åter-
vände till Åland där Starten är ett bättre alternativ 
än att bara hänga hemma.

– Men jag vill absolut fortsätta studera i höst, 
säger hon.

Ger lätt upp
Jasmine säger att hon har svårt att umgås med folk 
och har hittills haft problem att stanna på en ut-
bildning, hon gick en tid på en bilmekanikerlinje, 
eller en arbetsplats.

– Om jag får höra att jag gör något fel ger jag 
upp med det samma.

Rätt nyligen fick hon diagnosen dyslexi vilket 
kan förklara att hon hade problem i skolan.

– Jag vill gärna jobba med djur i framtiden eller 
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JASMINE STENBACK och ELINA DEGERLUND 
till höger kommer till Starten i stället för 
att hänga hemma. Jobbet för dagen är 
att måla hyllor som behövs i rummet 
där kläder ska säljas.

... fortsätter på sidan 23.

REPORTAGE
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FAKTA

UNGDOMSHUSET BOOST öppnades i Marie-
hamn i januari i år. Ålands landskapsregering be-
talar hyran för huset där man förfogar över knappt 
900 kvadrat.

Boost ska vara en gemensam arena för organisa-
tioner och myndigheter som stöder utsatta ungdo-
mars väg till arbete eller sysselsättning. 

En del av verksamheterna har sin fasta plats i 
huset, medan andra som FPA och Ams, Ålands ar-
betsmarknads- och studieservicemyndighet, finns 
till hands på vissa tider. 

I dagsläget är de fasta verksamheterna tre med 
föreningen Ung Resurs som huvudman.

STARTEN drogs i gång i våras – mycket tack vare att 
man fick större lokaler i det nya huset – och verkar 
som ett första steg för hemmasittande ungdomar att 
få ett socialt sammanhang. Hit kan de komma tre 
dagar i veckan fyra timmar per dag för att umgås. 

De kan också ta sig an konkreta arbetsuppgifter i 
huset som trädgårds- och hushållsarbete.

UNGDOMSLOTSARNA har en bred verksamhet. 
De besöker skolor och träffar alla nior, i år även 
förstaårsstuderande på andra stadiet, och kan hjäl-
pa till och lotsa unga, som vill ha stöd, på rätt väg. 
Anhöriga till en ungdom kan också ta kontakt.

KATAPULT (daglig sysselsättning) har funnits 
länge och målgruppen är 16-24-åringar som anmält 
sig som arbetslösa hos Ams. Ams upphandlar verk-
samheten av Ung Resurs avgör vilka som får delta. 
Kravet är att de ska vara på Katapult fem dagar i 
veckan sex timmar per dag och de lyfter samtidigt 
arbetslöshetsersättning. Dagsprogrammet har fokus 
på personlig utveckling och mognad. Arbetspraktik 
och praktiskt arbete ingår också. Varje enskild ung-
dom får delta i Katapult högst tio månader.

BIANCA JUNG har återvänt till 
Åland efter ett antal år i Norge. 
Hon sökte och fick en plats på 
Katapult där dagarna är schema-
lagda med program sex timmar 
per dag.
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kanske som massör, säger hon.
Lukas Lundgren, 30 år, är också med i Star-

ten och har sedan tidigare erfarenhet av Ung-
domslotsarna. Han har gått en handelsutbild-
ning men haft problem med hälsan efter en 
olycka och därmed svårt att komma vidare på 
arbetsmarknaden.

– Det känns bra att ha något att fylla dagarna 
med och få vara bland folk på en plats där man 
känner sig trygg, säger han.

Bianca Jung, 23 år, har just börjat på Katapult. 
Hon har varit sjuk många år med kroniska smär-
tor och hamnat utanför vad gäller utbildning 
och jobb.

– Jag hoppas mycket av kommande tid på Ka-
tapult. Jag vill vara på en plats där jag trivs och 
kan känna mig trygg och vill få ett jobb i framti-
den, säger hon.

Större kök önskas
Kim Nordberg är en av ungdomslotsarna. Han 
har även en fot med i verksamheten vid Starten. 
Han säger som Marika Sundqvist, kontakterna 
till olika aktörer underlättas och kan skötas smi-
digare tack vare Boost.

– Dessutom är huset ljust och trevligt, man 
blir glad av att komma hit, och det är liv och rö-
relse här.

En brist finns dock. Köket är planerat för upp-
värmning av mat, inte för matlagning, och det vill 
man ändra på. Att laga mat tillsammans är en vik-
tig aktivitet både inom Starten och Katapult. 

Boost håller till i ett stort 
hus i norra Mariehamn. 
Utanför huset ses ung-
domslotsen KIM NORDBERG 
till vänster och LUKAS 
LUNDGREN som deltar 
i Starten.

BILDEN I MITTEN:
Ett försök är på gång 
med en liten klädbutik 
i ungdomshuset Boost. 
Från vänster ses Jasmine 
Stenback, ungdomslotsen 
Kim Nordberg, Elina Deger-
lund, verksamhetsledaren 
Marika Sundqvist och 
Lukas Lundgren.

Taxen SICKAN tillhör en 
anställd och är en kär och 
omhuldad ”hushund” på 
Boost. Här med JASMINE 
STENBACK och ELINA 
DEGERLUND.

... fortsättning från sidan 21.



I senaste nummer av SOS Aktuellt skrev 
jag om min vän Zabih, en asylsökande 
hazar från Afghanistan. En ung mus-
lim som ensam kommit till Finland, i 
hopp om att få en fristad. Och nu be-

traktad som en potentiell terrorist. Trots att 
också han i sitt hemland har tvingats fly exakt 
samma vrede som fick den unga marockanen 
i Åbo att kniva helt oskyldiga kvinnor. För det 
var enbart kvinnor vettvillingen angrep. Att 
två män också blev attackerade berodde ju 
enbart på att de försökte undsätta kvinnorna. 

Det handlar nämligen i första hand om kön. 
Inte bara i mötet mellan konservativ islam 
och sekulariserad kristenhet utan överallt där 
moderniseringen skapar friktion längs köns-
gränsen. Det är alltså ett globalt problem, av 

gigantiska proportioner. Och som föder ett 
glödande hat bland män som tar till våld för 
att stoppa det man upplever som det multikul-
turella hotet, från alt right-rörelsen i USA till 
våra egna Odins soldater, med Anders Behring 
Breivik i Norge som det sorgligaste exemplet. 
Kvinnofientligheten är överallt densamma, 
även om motiveringarna och retoriken varie-
rar. Man säger sig försvara sina kvinnor – men 
det är ett krig man för, mot dem.

Givetvis finns det inga enkla förklaringar. Vi 
ska inte heller förringa att det faktiskt finns 
krafter och nätverk som medvetet vill desta-
bilisera våra västliga demokratier. Men mer-
parten av det besinningslösa våld vi nu ser 
omkring oss, utfört av mer eller mindre en-
samma vettvillingar, är frukten av bottenlös 

När kvinnans frihet
Har tryggheten i vårt land försämrats radikalt efter knivdåden i Åbo? 
Är den internationella islamska terrorismen nu ett faktum också i 
våra hittills så trygga miljöer? Både ja och nej. Att det som skedde i 
Åbo representerar en ny form av våld är uppenbart, men vi ska ändå 
akta oss för att se konspirationer som inte finns. Orsakerna till att det 
nya våldet sprider sig som en smitta ligger nog på annat håll.

TANKESTÄLLAREN

 THOMAS ROSENBERG
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blir mannens fasa
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ångest och frustration bland unga män som 
förlorat all tro på tillvaron, och fallit för en re-
ligiöst motiverad radikalisering som gett dem 
stoltheten tillbaka. Det är inte IS som lockar 
dem utan de som lockas av IS.

I bakgrunden ligger de problem som stavas 
modernisering. Också i våra europeiska län-
der har övergången från det traditionella och 
patriarkaliska samhället till dagens rationellt 
styrda individualism varit allt annat än smärt-
fri – vi behöver bara tänka på diskussionen 
inom kyrkan. På global nivå är klyftan mel-
lan traditionalism och modernitet fortfarande 
enorm, och förbluffande mycket av friktionen 
går längs könsgränsen, i kombination med frå-
gor kring sexualitet. Det är mannens makt över 
kvinnan det handlar om, och samtidigt – para-
doxalt nog – om hans beroende av henne. För 
de två sakerna hänger självfallet ihop. 

I de flesta kulturer har den delvis biologiskt 
betingade arbetsfördelningen mellan män och 
kvinnor gett kvinnan övertaget på de områden 
som i sista hand är avgörande för varje männ-
iska, dvs. omsorgen. Något mannen kompen-
serat genom att kontrollera de fysiska, politiska 
och ekonomiska maktmedlen – och kamoufle-
ra det i religiös och ideologisk retorik.

Moderniseringen har inneburit att vi steg-
vis kommit ur den skeva arbets-, makt- och 
könsfördelningen, mot ett samhälle där alla 
oberoende av kön och bakgrund har lika möj-
ligheter – åtminstone i princip. Det innebär att 
mannen förlorar många av de privilegier hans 
kön har gett, men han får annat i stället, som 
att utveckla sina övriga egenskaper. Men om-
ställningen har inte varit lätt. Och ännu svårare 
blir det om förändringarna är snabba och dra-
matiska, t.ex. på grund av krig och konflikter. 

Många av dem som flytt till våra breddgrader 
är ensamma unga män, fråntagna det mesta. 
Inte bara pengar, arbete och framtidshopp 

utan framför allt sina sociala nätverk – för att 
inte tala om kärlek och intima kontakter. En 
tillvaro i stumma förläggningar, i ändlös vän-
tan på ett asylbeslut är en effektiv inkörsport 
till destruktiva alternativ. Hur lätt är det inte 
för den desperata att förföras av radikala al-
ternativ, med löften om upprättelse i och av 
en annan och mer traditionell samhällsord-
ning. Och att väckas till ursinne och hat mot 
allt det som skriker en i ansiktet, varje dag, på 
gator och torg; människors glädje och alltings 
överflöd – för att inte tala om alla de kvinnor 
som utmanar genom sin blotta – och blottade 
– existens. 

Hur vämjeligt är det inte att få läsa att de unga 
män som nu står åtalade för knivdåden i Åbo 
tidigare bl.a. gjort sig skyldiga till sexuellt ut-
nyttjande av en handikappad kvinna. En form 
av övergrepp mot en försvarslös kvinna som 
för oss är obegripligt. Men som samtidigt sig-
nalerar ett desperat rop efter närhet och inti-
mitet – något som för dessa män varit fullstän-
digt blockerat.

Det är självfallet ingen ursäkt för minsta lilla 
övergrepp, för att inte tala om brutala knivdåd 
– men om vi inte ens försöker begripa det som 
ligger bakom har vi avsagt oss all vår mänsk-
lighet. För att inte tala om att vi blir oförmög-
na att undvika nya attacker. Om vi inte tar till 
de brutalaste motåtgärderna, förstås. Som att 
tvångsinternera alla asylsökande som fått av-
slag på sin ansökan, och inte släppa in nya över 
bron. Och att bestraffa dem som skyddar pap-
perslösa flyktingar, och så vidare. Men också 
det är att kapitulera. 

Thomas Rosenberg
är sociolog, koordinator 

för bl.a. Tidskriftsprojektet, 
kommunpolitiker i Lovisa 

samt skriftställare.   
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B arn som har snabba humörsväng-
ningar och utan förklaringar bru-
sar upp, skriker, svär och slåss, eller 
drar sig undan, tjurar eller gråter 
kan göra livet svårt för sig själva 

och andra i omgivningen.

– De här barnen borde man upptäcka i ett 
mycket tidigt skede för att kunna ge adekvat 
stöd till dem, deras föräldrar och andra i deras 
närhet, säger neuropsykolog Mia Nykopp, som 
i flera år arbetat med kurser för föräldrar och 
barn i Folkhälsans regi. 

– De här barnen har svårt att klara stress, mot-
gångar eller förändringar och de kan inte bear-
beta känslor, vilket kan resultera i rädslor och 
ångest. Barn ska ha roligt och få praktisera olika 
saker i harmoni och på kurserna får föräldrarna 
viktigt kamratstöd. De behöver inte känna sig 
ensamma. Tillsammans lär man sig att välja sina 
fighter. Framför allt är det till fördel att föräldrar 
och barn lär sig tänka och samspela på ett lämp-
ligare sätt för att undvika häftiga vredesutbrott, 
olydnad och instabilt humör och aggressivitet. 
De här barnen får lätt stämpeln att vara besvär-
liga, viljestarka, manipulativa och omedgörliga. 
Dessutom kräver de mycket uppmärksamhet.

Numera arbetar Nykopp på HUS med barnneu-
rologiska undersökningar för barn i åldern 3-16 
år. Hon berömmer sin guru Ross W Greene 
som lärt henne mycket om hur man kan förstå 
de faktorer som bidrar till utmanande episoder 
och hur man kan identifiera dem. 

Inga standardrecept
Det finns inga standardrecept hur man bäst 
hjälper de här barnen.  Problemen ska man 
helst lösa genom samarbete och arbetssätt som 
syftar till att minska det negativa samspelet mel-
lan explosiva barn och vuxna som kämpar för 
att barnet ska må bra i hemmet och i skolan. 

– Vi arbetar på att utveckla färdigheter som kan 
öka barnets förmåga till flexibilitet, kommuni-
kation och problemlösande beteende samt att 
hitta lösningar som minskar motsättningar, för-
klarar Nykopp.

De här barnen kan ha olika diagnoser, exempel-
vis trotssyndrom, ADHD, Tourettes, Aspergers, 
bipolärt eller något annat inlärningssyndrom, 
även om alla inte har en uttalad diagnos. Cen-
tralt i Greenes plan är att öka förståelsen för 
barnets utmanande beteende och bristande 
självreglering. Viktigt är att de vuxna behåller 

TEXT CHRISTINA LÅNG
BILD SANDRA STENROOS

De flesta barn och lärare ser med positiv förväntan fram emot skolstarten 
med kamrater och fasta rutiner. Bland dem finns också barn med häftigt 
temperament som har svårt att leva upp till omgivningens förväntningar och 
kan reagera med utmanande beteende. Andra i omgivningen kan känna sig 
frustrerade och maktlösa med dem. De här barnen är i stort behov av hjälp.

Explosiva barn
SOLPXE I V A
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sitt lugn och finns till för att bygga upp trygg-
heten. Metoden kräver tid och tålamod för att 
barnets känslomässiga utveckling är försenad. 
De utsätts dagligen för konflikter när omgiv-
ningens krav överskrider deras hanteringsför-
måga. Då vuxna definierar problemen på för-
hand och bjuder in barnet till förhandling, leder 
i det långa loppet till en bättre relation där man 

undviker auktoritära uppfostringsmodellen där 
den vuxna bestämmer. Att säga Nej, du måste 
är som att hälla bensin på elden och leder till 
att barnets utbrott blir faktum. Vuxna kan bra 
släppa vissa krav som kan leda till att barnets 
allmänna frustrationsnivå minskar, vilket kan 
ge större utdelning nästa gång barnet känner sig 
hotat. För barn gör så gott de kan. 

NRA
B

Neuropsykolog MIA NYKOPP håller kurser 
för föräldrar och barn på Folkhälsan. Bilden 
är tagen strax efter att hon vunnit klubb-
mästerskapet på Peiks Ridskola i Grankulla 
med hästen Jere och har inget med 
kurserna att göra utan fungerar som 
en presentation av Mia själv.



Det finns POSITIVA 
och ROLIGA SÄTT att 
möta beteenden som 

skapar problem
TEXT CHRISTINA LÅNG
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J AG KAN är en lösningsfokuserad metod 
i färdighetsträning för barn med pro-
blem. Den är i första hand avsedd för 
terapeuter, speciallärare och andra som 
genom samarbete vill hjälpa barnet att 

ersätta icke-önskade beteenden med nya, önskade 
sådana. Grundprincipen är att uppmuntra barnet att 
lära sig eller bli bättre på till exempel självbehärsk-
ning, vänlighet eller någon annan liknande förmåga, 
som minskar aggressiva beteenden.

JAG KAN är en process där man konkret beskriver 
de specifika problembeteenden som man önskar 
förändra. Man väljer enbart ett att arbeta med och 
definierar motsvarande önskvärda beteende eller 
färdighet. 

Exempelvis: Siv biter andra barn när hon blir arg. 
I stället lär man henne bita ihop sina tänder. Så kan 
man gå från problem till färdighet.

När man skapat motivation hos barnet föreslår 
man ett belöningsbaserat ”steg-för-steg”-tränings-
program för att uppnå en god färdighet. Man be-
römmer systematiskt barnet för såväl träning som 
för faktiska framsteg. Viktigt är också att man på 
förhand planerar hur man ska fira när barnet lärt 
sig en ny färdighet.

Journalen
En viktig del av JAG KAN konceptet är en journal, 
där de olika stegen i processen antecknas, såsom 
inlärningsmål, förväntad nytta med att nå målet, 
personer som kan stöda eller hjälpa barnet att nå 
målet. Journalen tjänar flera syften. Den ger pro-
jektet struktur, hjälper barnet och familjen att prata 
om det med andra människor. Framför allt ger det 
barnet möjlighet att känna stolthet över sina fram-
steg genom att visa sina anteckningar för andra 
personer. 

JAG KAN bygger på samarbete med barnet, föräld-
rar eller med andra människor i den sociala omgiv-
ningen, till exempel personal på daghem. Ju fler som 
tar del i processen, desto större är sannolikheten att 
programmet ger ett lyckat resultat. 

– Bestraffning, skuldbeläggning eller kritik har 
inte plats i detta program, betonar psykiatern och 
psykoterapeuten Ben Furman, som skrivit bok-
en Berättelser om smarta barn JAG KAN; som 
innehåller inspirerande historier om barn som 
besegrat sina problem med hjälp av metoden för 
kreativ problemlösning.

REPORTAGE

JAG KAN
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ANSVARSTRAPPAN
är en metod som utvecklar barnens och de ung-
as ansvarskänsla. Man utgår ifrån att orsaken 
till deras problem beror på deras svagt utveck-
lade ansvarskänsla, inte deras dåliga självkänsla. 
Ansvarskänsla innefattar bland annat att man 
tar hänsyn till andra människor och miljön, 
försvarar dem som är svagare och hjälper an-
dra människor. God ansvarskänsla tycks vara en 
medfödd egenskap hos en del barn medan andra 
år efter år tålmodigt måste läras att ta ansvar. Den 
kan läras i samband med dagliga sysslor.  

Ansvarstrappan utgör en modell enligt vilken 
man kan ingripa i förseelser och orätta gärning-
ar. Syftet är att vägleda eleven att ta eget ansvar. 
Orätta är alla slag av omoraliska eller förbjudna 
gärningar, till exempel våldsamt beteende, mobb-
ning, vandalism, stöld och andra brott som stri-
der mot de gemensamt överenskomna reglerna.

... fortsätter på följande sida...
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REPORTAGE

För enkelhetens skull har de ovannämnda 
sex stegen nerifrån upp fått benämningarna: 

ERKÄNNANDE
Eleverna erkänner sina gärningar
FÖRSTÅELSE
Eleverna förstår verkningarna av sina gärningar
URSÄKT 
Eleverna visar att de känner sig illa till mods
FÖRSONING
Eleverna går med på att gottgöra eller 
sona sina gärningar
LÖFTE
Eleverna lovar att inte upprepa gärningarna
ANSVARSKÄNSLA
Eleverna visar att de tycker att det är viktigt 
att de andra eleverna inte heller begår
liknande orätta gärningar.

... fortsättning från föregående sida.

ANSVARSTRAPPAN

1

2

3

4

5

6

Modellen vill påminna om att schematiska och 
auktoritära bestraffningar sällan kan hindra ett 
förbjudet beteende. En lyckad utredning av en 
förseelse kan däremot rentav ha en långvarig po-
sitiv inverkan på elevernas beteende, förutsatt att 
de anser att den är rättvis och att den sker i sam-
förstånd med dem och med de människor som är 
viktiga för dem. 

Utbildningsstyrelsen har gett ut boken Ansvar-
strappan – Hur barn och unga kan vägledas till 
att ta ansvar för sina gärningar. Den är skriven 
av Tapani Ahola och Harri Hirvihuhta. Illustra-
tionerna är gjorda av Kai Kujasalo. Rättigheterna 
till Kujasalos grafik tillhör Korttidsterapi-institutet, 
som gett tillstånd för publicering i SOSAktuellt.

Ben Furman har skrivit och planerat webbsidorna 
tillsammans med författarna. De ingår i Utbild-
ningsstyrelsens projekt Sund självkänsla. På web-
ben finns också exempel från skolorna i Raseborg 
och Dalsbruk. 



Svenska TINA FORSBERG
måste avbryta Utsjoki-Hangö-loppet
på grund av sjukdom!

NOTERAT 
!

TINA FORSBERGS SYSTER har 
en diagnos inom autismspektrumet, 
och därför har hon en stor önskan 
om att främja medvetenheten om au-
tism. Hon har sprungit långa sträckor 
för att öka medvetenheten om autism 
även i Norge och Island, och i sam-
band med detta har hon samlat in 
medel för autismförbunden i dessa 
länder.

– Jag har ett mycket nära förhål-
lande till min lillasyster, och därför 
finns autism närvarande i min var-
dag, nästan varje dag. För ett par år 
sedan beslutade jag att jag måste göra 
något för att gynna de människor 
som omfattas av autismspektrumet. 
Jag hade redan länge haft en önskan 
om att hjälpa min syster, men när 
jag började springa 2014 hittade jag i 
löpningen ett sätt att göra något gott 
och det tänker jag fortsätta med, be-
skriver Forsberg bakgrunden till väl-
görenhetslöpningen.

Den 27-åriga Forsberg valde Fin-
land som sitt nästa löpmål delvis tack 
vare sina finländska rötter. Hennes 
morfar och mamma är ursprung-
ligen hemma från Emsalö i Borgå. 
Löparen, som bor i Mora i Sverige 
och arbetar i en knivfabrik, har dock 
knappt alls rest i Finland, om besö-
ken hos släkten i Södra Finland inte 
räknas med. Forsberg älskar frilufts-
liv. Under sin Finlandsresa kommer 
hon att sova i tält och hon springer 
ensam, bärande på hela utrustningen 
i en 40 liters ryggsäck.

Verksamhetsledare för Autism- 
och Aspergerförbundet, Tarja Par-

Den svenska ultralöparen Tina Forsberg påbörjade den 27 augusti ett 1 400 kilometer 
långt välgörenhetslopp genom Finland – från Utsjoki till Hangö – för att öka medveten-
heten om autism. Rutten löper via Rovaniemi ner längs Finlands västra kust. Tina be-
dömde att sträckan skulle ta cirka två månader. Tanken var att springa för att öka 
medvetenheten om autism i Finland och Tina ville genom sin löpning samla in dona-
tioner till Autism- och Aspergerförbundets arbete för autism. 
Tyvärr var hon tvungen att avbryta loppet men detta var tanken: 

Citat vi gillar!

Om ni skulle 
ta och gå hem nu, 

så att ni kan komma 
tillbaka igen imorgon. 

För om ni inte går hem så kan 
ni ju inte komma tillbaka. 

Och det vore ju synd. 

”

– Pippi Långstrump –
”

viainen, gläder sig åt Forsbergs ini-
tiativ för att samla in donationer till 
förbundets verksamhet. Hon lovar 
att också själv springa en bit till-
sammans med ultralöparen.

– Vi glömmer ofta att det liv perso-
ner inom autismspektrumet lever och 
de problem som förekommer i an-
slutning till detta i stor utsträckning 
påverkar även deras närståendes liv, 
både på gott och på ont. Utöver för-
äldrarna kan även syskon vara en stor 
resurs för personer inom autismspek-
trumet, påminner Parviainen.

Autism- och Aspergerförbun-
det, som fyller 20 år i år, vill ge 
människor en bredare uppfattning 
om autismspektrumet och bryta 
stereotyper kring det.

– Vi vill berätta vilken stor grupp 
av olika typer av människor au-
tismspektrumet omfattar. Kärn-
symtomen vid autism är samma för 
alla, men de autistiska dragen visar 
sig på lite olika sätt hos alla. Därför 
pratar vi om autism som ett spek-
trum, berättar Parviainen. 



MEDBORGARINITIATIVET föreslår att det i 9 § 
i lagen om offentlig upphandling införs en punkt 16 
gällande en begränsning av tillämpningsområdet: 
Denna lag tillämpas inte på upphandling av sådana 
tjänster som gäller behovet av nödvändig omsorg och 
stöd för personer med funktionsnedsättning och inte 
heller på sådana tjänster som hänför sig till behovet 
och som gäller boende och tjänster i det dagliga livet.

Motiveringar till medborgarinitiativet
Finland ratificerade FN-konventionen om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning i juni 2016. 
I konventionen betonas rätten till likabehandling av 
personer med funktionsnedsättning och deras rätt att 
delta i beslutsfattande i ärenden som berör dem själva. 
Enligt konventionen har personer med funktionsned-
sättning rätt att själva besluta om var de vill bo och de 

får inte tvingas att använda sig av särskilda boende-
former.

Därför motsätter vi oss att livslånga, nödvändiga 
tjänster för personer med funktionsnedsättning ar-
rangeras genom upphandling av tjänster i enlighet 
med upphandlingslagen. Upphandlingen av dessa 
tjänster strider mot mänskliga rättigheter och kom-
mer på lång sikt att bli dyrt, både ur ett humant och 
ur ett nationalekonomiskt perspektiv. Dessa tjänster 
som är nödvändiga för det dagliga livet bör uteslutas 
från lagens tillämpningsområde. Det har man gjort i 
flera länder inom Europeiska Unionen.

Som en följd av upphandlingsprocesserna är per-
soner med funktionsnedsättning inte delaktiga i be-
slut som gäller deras egna ärenden och de har heller 
ingen tillgång till rättsmedel.   Upphandlingslagen, 
som förnyades år 2016, har inte förändrat situationen.  
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Upphandlingen av nödvändig hjälp och stöd för personer med funktions-
nedsättning strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Handikappforum r.f. och Delegationen 
för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) har startat 

ett medborgarinitiativ för att få slut på offentlig upphandling av 
nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning. 

FDUV är med och uppmanar även dig att delta!

Säg NEJ till upphandling av nödvändiga 
tjänster– underteckna medborgarinitiativet 

INGEN MARKNADSVARA!

NOTERAT 
!
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Personer med funktionsnedsättning är fortfarande 
inte delaktiga när upphandlingsbesluten fattas, trots 
att de påverkar deras liv väsentligt. Personer med 
funktionsnedsättning har inte heller rätt att besvära 
sig över upphandlingsbesluten. Detta har bekräftats 
via rättspraxis.                        

Personer med funktionsnedsättning och deras an-
höriga har vållats särskild skada av de nya upphand-
lingsprocesserna som kommunerna genomfört.  Då 
den tidigare personalen inte flyttar över till den nya 
serviceproducenten efter utförd upphandling går 
personer som använder boendeservice miste om per-
sonal som förstår dem och som är viktiga för dem.  
Arbetet med att bygga upp vardagen på nytt måste 
göras om från grunden. Detta kan leda till ödesdigra 
följder i form av försvagad psykisk hälsa och funk-
tionsförmåga för personen som behöver stöd. 

SKRIV UNDER MEDBORGARINITIATIVET 
"Ingen marknadsvara!" för att trygga 
mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning! 
Du kan göra det på webben via 
http://www.eimyytavana.fi/pa-svenska/
Direktlänk till blanketten:
https://www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/2538 

MEDBORGARINITIATIVET 
"Ingen marknadsvara!" finns för underskrift 
under perioden 12.6.–12.12.2017.  Medborgar-
initiativet går vidare för behandling i riksdagen 
om det uppnår 50 000 underskrifter under sex 
månader. För att detta ska kunna uppnås 
behöver kampanjen synlighet. 

FRÅN OCH MED ÅR 2018 kan personer 
som behöver särskilt stöd för att delta i sam-
hällets verksamhet ansöka om Det europeiska 
Funktionshinderkortet. Genom att visa kortet 
ska personer med olika funktionsnedsättningar 
enkelt kunna berätta att de behöver hjälp eller 
stöd då de till exempel ska på bio, åka buss el-
ler delta i en hockeymatch. Syftet är att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna delta ak-
tivt i samhället på jämlika grunder.

Omkring 300 000 personer i Finland kommer 
att vara berättigade till Funktionshinderkor-
tet.  För att få kortet behöver personen uppfyl-
la vissa kriterier, till exempel ha blivit beviljat 
FPA:s handikappbidrag eller ha beslut i enlig-
het med handikappservicelagen. Personer som 
ofta har med sig en assistent kan få ett kort med 
A-märkning. 

En närmare tidtabell för när kortet tas i bruk 
och anvisningar för hur ansökan ska göras med-
delas i slutet av året. Under hösten klarnar också 
vilka serviceproducenter, så som bussbolag och 
teaterar, som är med och stöder funktionshin-
derkortet. FPA kommer att sköta om distribu-
tionen av korten. 

Mera information: www.vammaiskortti.fi  

Funktionshinder-
kortet tas i bruk i 
Finland år 2018

NOTERAT 
!
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NOTERAT 
!

TISDAGEN DEN 10 OKTOBER uppmärksammas 
Världsdagen för psykisk hälsa runtom i världen. Psy-
kosociala förbundet uppmärksammar dagen genom att 
arrangera Livsloppet i Jakobstad för andra gången, och 
vi hoppas att just Du kan vara med oss! Tillsammans 
med fem andra aktörer har vi planerat en fin förmiddag 
där vi sätter fokus på den viktiga kopplingen mellan fy-
sisk och psykisk hälsa. Vi gör det med ett lopp som an-
das både humor och allvar och deltagarna kan springa, 
gå, rulla eller krypa sig igenom det korta stadsloppet 
(370 meter). Alla är bjudna och deltagandet är gratis! 
Starten sker på gågatan i Jakobstad och målgången är 
på Musikcafé After Eight där det kommer att bjudas på 
lite smått och gott att äta.

På kvällen arrangerar vi en föreläsning i samarbete 
med Jakobstads Arbis. Bloggaren och mediaproducen-
ten Linn Jung föreläser om den berömda väggen, om 
minnesförlust och om att göra comeback i sitt eget liv. 
Välkomna till Jakobstads gymnasiums stora auditorium 
klockan 18.30-20.00. Föreläsningen kostar 10 euro och 
man betalar på plats.

Dags för 
Livsloppet 2017!

PSYKOSOCIALA FÖRBUNDETS kondoleansadresser finns nu till försäljning. 
Det är fotografen och formgivaren Ingela Nyman som har utformat adresserna och vi är 
oerhört nöjda med resultatet. Adresserna kostar 15 euro styck och kan beställas från redaktions-
sekreterare Sonja Wickman på telefon 050-548 8951 eller via e-post: sonja.wickman@fspc.fi

Kondoleansadresser till försäljning

Tillfällena är främst öppna för medlemmar i 
DUVMN. Ålder målgrupp barn 8-16 år med 
anhörig/stöd/assistans. Du som inte är med-
lem, kom och prova/bekanta dig med fören-
ingen och våra aktiviteter!

Tidpunkt: 
LÖRDAG 1gg/månad, kl 10.00-13.00. Led-
are från DUVMN deltar och håller program/ 
och ger information. Servering ordnas inte. 
Deltagare tar själva med eget mellanmål 
(smörgås el dyl, samt egen dryck).

Aktiviteter för dig 
mellan 8-16 år 
i Mellersta Nyland!
DUV i Mellersta Nyland ordnar 
program för barn och unga med 
utvecklingsstörning. Kom gärna 
med, men anmäl dig senast en 
vecka på förhand till epost: 
duv@vingen.fi (Begränsat antal 
deltagare!)

Man kan också gå in på 
Psykosociala förbundets 
hemsida och klicka hem 
adresserna om man så 
vill (www.fspc.fi). Adres-
serna säljs till förmån 
för stödjande av psykiskt 
funktionshindrades reha-
bilitering, utbildning och 
rekreation.
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SISTA
ORDET

LARS HEDMAN

Vi har vid det här laget blivit rätt så av-
trubbade av lyteskomiken, sentimenta-
liteten och fördomarna på vita duken. 
Filmindustrin har allt sedan stumfil-
men erbjudit oss en minst sagt brokig 

presentation av olika funktionsnedsättningar. Visst har 
vi fått uppleva sakliga och förståelsefulla filmer, som 
Chaplins Stadens ljus och den franska kassasuccén 
En oväntad vänskap. Men tyvärr finns det minst lika 
många fall, om inte betydligt fler, där producenterna 
upptäckt att en film om funktionsnedsättning säljer.

En förändring kan vara på väg. Vi har äntligen fått en 
diskussion om hur funktionsnedsättningar behandlas 
i filmer. I fjol blossade den upp kring den brittiska fil-
men Livet efter dig som baserar sig på en bok av Jojo 
Moyes och handlar om en ung rik arvtagare som för-
lamas i en olycka. Han och hans assistent, en ”flicka av 
folket”, blir förälskade. Men det blir inget äktenskap, 
han har anmält sig till en självmordsklinik och inget 
kan stoppa honom (fram med näsdukarna). Han läm-
nar henne i alla fall en massa pengar. Filmen har mött 
hård kritik från flera håll, speciellt från grupper som 
kämpar för jämlikhet för personer med funktionsned-
sättning. "Sluta döda oss på film" och "döden är ingen 
lösning på rörelsehinder" skriver några av kritikerna 
som själva sitter i rullstol.

Den nu bioaktuella filmen ”Blind” har också väckt kri-
tik. Den går ungefär så här: ”Vita skådespelare smin-
kar sig inte längre för att spela färgade rollfigurer. 
Varför spelar en seende skådespelare då en blind 
rollfigur?” I Blind spelar Alec Baldwin, senast känd 
för sina Trump-sketcher i Saturday Night Live, en 

författare som förlorat synen. ”Igen en gång behandlar 
man en funktionsnedsättning som en kostym”, skriver 
Jay Ruderman som leder en amerikansk stiftelse som 
kämpar för funktionsnedsattas rättigheter. Stiftelsen 
har räknat ut att roller med funktionsnedsättning till 
95 procent spelas av skådespelare utan en funktions-
nedsättning.

Visst finns det exempel på skådespelare med funk-
tionsnedsättning som lyckats slå igenom. Marlee 
Matlin fick sitt genombrott i filmen Bortom alla ord 
som beskriver kulturkrocken mellan en teckensprå-
kig elev och en lärare i en skola för döva. Hon är den 
första döva skådespelaren som vunnit en Oscar. Ock-
så Netflix succéserie Stranger Things valde en skåde-
spelare med funktionsnedsättning, Gaten Matarazzo, 
att spela en rollfigur med samma skelettsjukdom som 
han själv. Men de hör till undantagen.

Mänskligheten består av mångfald anser FN i sin 
konvention. Funktionsnedsättningarna är en del av 
mångfalden. Därför är det naturligt att funktionsned-
sättningar beskrivs i filmer. Förhopp-
ningsvis leder diskussionen till att fil-
merna blir bättre och allt mer börjar 
handla om mångfald i stället 
för avvikelse.

Funktionsnedsättning 
som underhållning
Skrattar vi åt en rullstol som hejdlöst åker ned för en backe, eller åt en 
synskadad som väljer fel dörr när han ska på toaletten? Gråter vi när 
en rik arvtagare anser att självmord är bättre än en förlamning?

Lars Hedman
är pensionerad journalist 
och bloggare som vill ha 

jämlikhet för alla. Han skriver 
om funktionsnedsättningar på 

sevendays.fi/nollhinder



HÄNDELSEKALENDERN 2017
SOS Aktuellts händelsekalender finns också på webben www.sosaktuellt.fi/handelsekalender

i samarbete med SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder. 

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi
DEADLINE för nummer 4/2017 är måndagen den 6 november. Utkommer vecka 47.

September
11-15.9. Anpassningskurs i skärgården. 
Houtskär. Målgrupp: Vuxna personer med psy-
kosocial funktionsnedsättning. Arr. Psykosociala 
förbundet rf med stöd av STEA. www.fspc.fi

12.9. Diskussionskväll om självbestämman-
de för anhöriga och personer med utvecklings-
störning, Jakobstad (Intek). www.fduv.fi 

17.9. ”Djuren och vi”/Fallkulla djurgård (Hel-
singfors). Vi leker ute, besöker djuren och av-
slutar med gemensam matsäckpaus. Café finns 
på Fallkulla (kontantbetalning!). www.vingen.fi 

21.9. (Helsingfors Folkhälsan) och 22.9. 
(Vasa Sokos Hotel Royal) Seminarium: Rätt-
en till kärlek och ett eget hem. kl. 9.30–16. 
Huvudföreläsare: Lotta Löfgren-Mårtenson, 
professor med inriktning i sexologi och sexua-
litetsstudier för personer med utvecklingsstör-
ning. Anmäl: www.fduv.fi/kalender, Elina Sag-
ne-Ollikainen, elina@fduv.fi, 040 508 5110. 

23.9. Familjedag kring boendefrågor, Karis 
(Lärkkulla kursgård) kl. 10–16. Info om olika 
boendemöjligheter och sätt att förbereda sig för 
en framtida flytt. Anmäl: elina.sagne-ollikai-
nen@fduv.fi, 040 508 5110. www.fduv.fi

26.9. Diskussionskväll om självbestämman-
de för anhöriga och personer med utveck-
lingsstörning, Pargas (Axxell) kl. 18–20. 
Frank Lundgren från Steg för Steg diskuterar 
med personer med utvecklingsstörning. FDUV:s 
sakkunniga inom intressepolitiskt arbete Annet-
te Tallberg leder diskussionen med anhöriga. 
Info om den nya funktionshinderlagen. Anmäl 
senast 19.9: frank.lundgren@stegforsteg.fi, 
annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 7247.

28.9. Diskussionskväll om självbestämman-
de för anhöriga och personer med utveck-
lingsstörning, Närpes (Hotel Red & Green) 
kl. 18–20.30. FDUV:s sakkunniga inom påver-
kansarbete i Österbotten, Susanne Tuure, dis-
kuterar med anhöriga. Steg för Stegs koordina-
tor Tina Holms diskuterar med personer med 
utvecklingsstörning. Anmäl senast 26.9: tina.
holms@fduv.fi, 040 567 9257.

30.9–1.10 Familjekursen Vardagskraft, Vörå 
(Norrvalla). Till familjer med specialbarn i lek- 
eller skolåldern. Avgift 50e/vuxen, barn gratis. 
Anmäl senast 8.9 via www.fduv.fi/kalender 
Info: annika.martin@fduv.fi, 050 302 7888. 

Oktober
6–8.10. Traditionella Rekreationsdagar på 
Norrkullalandet i Sibbo för anhöriga till barn 
med funktionsnedsättning. Arr. FDUV och Folk-
hälsan. Parallellt ordnas läger för syskon och 
läger för barn med funktionsnedsättning. Info: 
www.fduv.fi/kalender

7.10. Dansgala med Dansdax på Norrvalla 
i Vörå. Frågor kring skjuts, kontakta din egen 
DUV-förening. Info: tina.holms@fduv.fi, 040 
567 9257.

7.10. Steg för Stegs höstjippo i Vörå (Norrval-
la) kl. 11–16. Aktiviteter inne och ute. Bastu och 
simning. SAMS stödpersonskoordinator Irene 
Bäckman från 4BT i Österbotten är med. Anmäl 
senast 28.9: osterbotten@stegforsteg.fi eller 
040 567 9257.

14.10. Färg och form/TIAN (Helsingfors). Led-
are Antonia Dahlström gör konst och pyssel med 
oss. www.vingen.fi 

21.10. Karaträff för pappor till barn med funk-
tionsnedsättning, Vörå (Norvalla) kl. 10–17. 
Kom och träffa andra pappor i likande situation. 
Föreläsaren och mentala tränaren Christoph 
Treier medverkar. Anmäl senast 11.10: tina.
holms@fduv.fi, 040 567 9257.

22-27.10. Semesterstödsvecka Må bra se-
mester på Härmä Spa, Ylihärmä. Målgrupp; 
personer med psykisk ohälsa, man kan även 
delta med sin partner. Psykosociala förbundet 
finns på plats med information och stöd. Ansök 
elektroniskt via www.semester.fi eller i pap-
persform till Svenska semesterförbundet. Info: 
Susanna Stenman, tfn 050 304 7642, svenska 
semesterförbundet.

26–29.10. LL-Center och Lärum-förlaget på 
Helsingfors bokmässa. Info om lättläst och 
möjlighet att bläddra i nya lättlästa böcker. 
Författaren Jolin Slotte, som har återberättat 
Tove Janssons klassiker, samtalar på lördag 
28.10 kl. 18 om lättläst och Farlig midsommar 
med Sophia Jansson och Tuva Korsström på 
Totti-scenen.

28–29.10. FDUV:s förbundskongress på hotell 
Rosendahl i Tammerfors. Alla DUV-medlemmar 
är välkomna med! Kongressförhandlingar, pre-
sentation av förbundets verksamhet, fritidshjälp-
medel med Malike, social cirkus med PiiPoo och 
skådespel med Sixten Lundberg. På lördag kväll 
blir det middag och dans. Info: www.fduv.fi/for-
bundskongress eller tfn 040 162 72 02

November
Deadline för SOS Aktuellt, 4/2017. Måndagen 
den 6.11. Utkommer vecka 47.

7.11 Minnestund i Gamla kyrkan i Helsingfors 
kl. 18 till minne av dem som gått bort p.g.a. 
drogmissbruk. Arr. KRAN rf, Irti Huumeista ry, 
Tukikohta ry, Stop Huumeille, Helsingin seura-
kuntayhtymä. 

13-26.11. Anpassningskurs: Att lära mig leva 
med bipoläritet. Kursplats: Kaisankoti, Esbo. 
Ansök senast 13.10. Vuxna personer med diag-
nosen bipolär med psykosociala funktionshinder 
från hela Svenskfinland. Arr. Psykosociala för-
bundet rf med stöd av STEA. Avgiftsfri inkl. kost/
logi/resor. www.fspc.fi camilla.roslund-nord-
ling@fspc.fi, 050-409 6640 ann-charlott.ras-
tas@fspc.fi, 050-368 8891.

14.11. KRAN:s 35-års jubileumsseminari-
um i festsalen på G18. Seminariets huvudta-
lare Sanna Lundell berättar om medberoende. 
Forskare Christoffer Tigerstedt föreläser om 
alkoholbruk bland äldre personer. Samt två 
framföranden av nyblivna erfarenhetsexperter: 
Eila Saapunki och Johan Ekroth. Info och an-
mälan: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn: 050 
578 0709, http://kran.fi/seminars/jubileum/

16-19.11. Anpassningskurs; Kurs i personlig 
utveckling, Kursplats: Pörkenäs lägergård, Ja-
kobstad. Ansök senast 12.10. Vuxna personer 
med erfarenhet av psykisk ohälsa och psykoso-
ciala svårigheter. Arr. Psykosociala förbundet 
rf med stöd av STEA. Avgiftsfri, inkl. kost/logi/
resor. Info www.fspc.fi, camilla.roslund-nord-
ling@fspc.fi, 050-409 6640 ann-charlott.ras-
tas@fspc.fi, 050-368 8891.

18.11. Färg och form/TIAN (Helsingfors). Led-
are Antonia Dahlström gör konst och pyssel med 
oss. duv@vingen.fi  www.vingen.fi

18.11. Föreningen Finlandssvenska teck-
enspråkiga r.f. firar sitt modersmål, finlands-
svenskt teckenspråk, och 15 års jubileum i Tam-
merfors. www.dova.fi

20.11. Diskussionskväll om självbestämman-
de med anhöriga och personer med utveck-
lingsstörning, Mariehamn (Handicampen) kl. 
17.30–20. Frank Lundgren från Steg för Steg 
diskuterar med personer med utvecklingsstör-
ning. FDUV:s sakkunniga inom intressepolitiskt 
arbete Annette Tallberg leder diskussionen om 
självbestämmande med anhöriga. Info om nya 
funktionshinderlagen. Anmäl: frank.lundgren@
stegforsteg.fi, annette.tallberg@fduv.fi, 040 
674 7247. 

21.11. KRAN:s höstseminarium, G18 i Hel-
singfors. Mer info www.kran.fi

22.11. Föreläsning om bemötande, Vasa 
(Arbis festsal) kl. 18–20. Steg för Stegs erfa-
renhetstalare Maria Wallén berättar om sina 
erfarenheter. FDUV:s koordinator Annika Martin 
föreläser: Hur ska jag bemöta en person med 
funktionsnedsättning? Anmäl: Arbis kansli (06) 
325 3504 eller (06) 325 3501.

December
2.12. Självständighetsfest Finland 100 år, 
Korsholm (Carpella Strandlid i Karperö) kl. 
17–21. Tal, dans till bandet Wasa Groove Unit 
och mingelmat. Arr. I samarbete med DUV i Va-
sanejden och Vaasan seudun Kehitysvammais-
ten Tuki ry. Info: tina.holms@fduv.fi, 040 567 
92 57.

2.12. Självständighetsfest Finland 100 år, 
Helsingfors (Restaurang Kaisaniemi) kl. 
18–24. Arr: I samarbete med SAMS och dess 
medlemsorganisationer. Info: jon.jakobsson@
fduv.fi, 040 865 3888.


