
Kristina Stenman är vår nya 
diskrimineringsombudsman!

EN TIDNING FÖR OSS ALLA MED FUNKTIONSVARIATIONERHÖST 2020

Vårdreformen  Feelgood på åländskt sommarläger   
Ung socialarbetare om framtiden   Nystugan    
FDUVs jubileumsbok   Sista ordet: Kaj Kunnas

”Var och en måste förstå att 
man i något skede av sitt liv 
hämtar kostnader till samfundet 
oberoende av hur duktiga vi är.”
Sid 7
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Strax innan tryck kom nyheten om att Mikaela Remes valts till min 
efterträdare. Stort grattis och lycka till! Läs mer om Mikaela på sidan 30.

Tack och hej!
Det är  dags för  mig att  tacka för  sex ton underbara läror ika år  
som chefredaktör  för  SOS Ak tuellt!  Livet har  oväntat för t  mig 
v idare mot nya utmaningar  och jag lämnar med gott mod över  
t idningen till nya kraft er.

KONTAKT/PRENUMERATION/ANNONS
Adress: SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder 
Medelhavsgatan 14 A 
00220 Helsingfors
Telefon: 044 5554 388 (ti–ons kl. 11–15)
e-post: redaktion@sosaktuellt.fi, 
daniela.andersson@samsnet.fi
www.sosaktuellt.fi, www.samsnet.fi

DEADLINES 2020
Nummer 4. Deadline måndag den 2 november. Utkommer vecka 48.

Sänd material till redaktion@sosaktuellt.fi
Allt material i SOS Aktuellt skyddas av upphovsrätt. Det är förbjudet 
att utan ansvarig utgivares tillåtelse vidarebefordra texter och bilder i 
tryckta eller digitala medier. Alla rättigheter förbehålles.

SNABBFAKTA
SOS står för samhälle och socialt utbud. Upplaga 4 800 ex. Tidningen
stöds STEA och Konstsamfundet. Medlemmarna i FMA, FDUV, FSS, 
Svenska hörselförbundet och Psykosociala förbundets föreningar får 
SOS Aktuellt som kostnadsfri medlemsförmån. Tidningen läses också 
på Kårkullas boenden, bibliotek, socialkanslier, Luckan och av olika på-
verkare och aktörer i branschen. Vill din organisation erbjuda SOS Ak-
tuellt till era medlemmar? Kontakta chefredaktören eller SAMS.

PRENUMERATION
Årsprenumeration: 15 euro. Lösnummer 5 euro. Utrikesporto: 5 euro 
(Europa), 10 euro (övriga världen). Tillgängligt rtf-format för synskada-
de: 7 euro/år (tidningen kommer i e-posten).

VEM GÖR VAD?
ANSVARIG UTGIVARE

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

CHEFREDAKTÖR
Daniela Andersson

VISUELL CHEF
Eva Tordera Nuño

SKRIBENTER I DETTA NUMMER
Bodil Viitanen, Marica Nordman, Linda Rex, Lars Hedman, Matilda Hemnell,  

Helena Forsgård, Thomas Rosenberg, Christina Lång, Pernilla Nylund,  
Maj Ilola, Susanne Broman, Kaj Kunnas.

REDAKTIONSRÅD 2020
Anna Caldén, Funktionsrätt med ansvar

Ilona Salonen, SAMS
Lars Hedman, SAMS

Pernilla Nylund, Psykosociala förbundet

Matilda Hemnell, FDUV
Gita Lindholm, Hörselförbundet
Henrika Jakobsson, FSS
Daniela Andersson, chefredaktör

Det har varit fantastiskt att jobba med SOS och 
lära känna er alla. Det känns tryggt att veta att SOS 
Aktuellt får en fortsättning, vilket inte alltid varit 
självklart. Jag är oerhört tacksam att Ulf Gustafsson 
plockade upp mig i sitt team hösten 2004. Tack 
Uffe, utan dig hade det inte blivit till någonting. SOS 
Aktuellt och jag har tillsammans utvecklats väldigt 
mycket och gett mig ovärderliga erfarenheter. 
Och oförglömliga minnen. Kommer ni ihåg den 
galet roliga reportageresan till sommarträffen på 
Röjsö då min hund for iväg med 
petanquebollarna mitt i spelet? 
Modefotograferingen på Svartå 
Slott som än idag ger ringar på 
vattnet? 10-årsjubileet med svenska 
Rättviseförmedlingens grundare 
Lina Thomsgård som öppnade våra 
ögon ytterligare. Mångfald i Media-
seminariet på Hanaholmen som fick 
stjärnstatus och maximal medial 
uppmärksamhet tack vare svenska 
mediegurun Amelia Adamo. Och 
mycket mer.

Vi har nått långt och med en sådan stadig grund 
och gedigen bakgrund kommer SOS Aktuellt, och även 
jag, att tryggt segla vidare. Tack Ilona Salonen för ditt 
oerhörda engagemang att föra tidningen framåt!

Min pappa sa alltid att man inte ska vara mer än 
sju år på samma arbetsplats, eller med samma ar-
betsuppgift, eftersom man då stagnerar. Jobbet som 
chefredaktör för SOS Aktuellt har tack och lov aldrig 
varit statiskt. Journalistik är dynamiskt, en levan-
de organism som inte går att förutbestämmas eller 

tränga in i strama ramar. Materialet lever hela tiden 
ända fram till tryck. Och det är det som gör det så 
inspirerande och givande. Man måste vara flexibel. 
Det är det som ger tidningen dess själ.

Det finns så många att tacka för ett fint samarbe-
te. Alla redaktionsrådsmedlemmar genom tiderna, 
underbara Anna Caldén, alla fantastiska kollegor 
och skribenter, speciellt Helena Forsgård, Christina 
Lång och Thomas Rosenberg som alltid funnits där, 
även som stöd. Kenneth Lundström som haft den 

tuffa uppgiften att under alla dessa 
år tygla det oregerliga adressre-
gistret som av någon anledning 
vill leva ett eget liv. Pär Landor 
för att du tipsade om jobbet. Klas 
Backholm för mentorskapet. Lasse 
Hedman ska ha extra stort tack för 
värdefull journalistisk vägledning 
och att ha agerat som tidningens 
Yoda sedan dag ett. Och vår lay 
outare Eva Tordera förstås, som 
gör en vacker tidning till oss var-
enda en gång! Det går förstås inte 

att nämna alla, men ni vet vilka ni är! Tack, ni gjorde 
mitt liv rikare och mig till en bättre människa. Vi ses!

Jag avslutar med att citera den begåvade 
iransk-svenska musikern Laleh från nya låten ”Det 
kommer bli bra”.

Du är bara en sten i havet det är inte värre än så.
Så, så, så, vad var det ni sa?
Vad var det vi sa!
Det kommer bli bra, det kommer bli bra!

Vi har nått långt och 
med en sådan stadig 
grund och gedigen 
bakgrund kommer 
SOS Aktuellt, och 
även jag, att tryggt 

segla vidare.

Daniela Andersson 
är chefredaktör
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Men det råder denna höst en stark oro för fram-
tiden och hur redan år 2021 ska se ut för dessa 
verksamheter, om finansministeriets förslag om 
nedskärningar på 127 miljoner eller 33 % för år 
2021 står fast. De föreslagna nedskärningarna 
drabbar hårt verksamheterna inom hela social – 
och hälsovårdssektorn i Finland. Vi anser att det nu 
behöver starkt hörsammas att social – och hälso -
organisationernas betydelsefulla verksamhet måste 
tryggs i framtiden med mera långsiktiga planer 
och beslut, inte genom kortsiktiga radikala neds-
kärningar kommande verksamhetsår.

De som i sista hand drabbas är utsatta människor 
som sällan själva står på barrikaderna och kräver 
sina rättigheter. Inte heller ”Kalle”, som inte heter 
Kalle på riktigt, en daglig besökare i en förening som 
ordnar lågtröskelverksamhet. Om finansministeriets 
förslag blir verklighet är situationen illa för 
föreningen och för Kalle och alla andra i behov av 
den verksamhet föreningen ordnar.

Lågtröskelverksamheten finansieras av staten 
via STEA till föreningen och den ger Kalle och ett 
30-tal andra personer möjlighet att nästan dagligen 
–få delta i en mångsidig, psykosocial verksamhet, 
som bygger på jämlikhet, mänskliga rättigheter 
och kamratstöd. Olika sociala sammanhang och 
grupp  verksamheter som föreningen ordnar har 
stor betydelse för hans funktionsförmåga och hans 
mående. När Kalle börjar må psykiskt sämre, betyder 
det att den sociala och kognitiva funktionsförmågan 
försämras snabbt. Tack vare att det finns människor 

omkring honom som stöttar och hjälper och vid 
behov ser till att Kalle får professionell hjälp och stöd 
från den offentliga sektorn, klarar han sig sannolikt 
utan större insatser från samhällets sida. Utan 
detta sociala sammanhang och stödet där, skulle 
isoleringen för Kalles del öka och måendet bli sämre. 
I värsta fall skulle han falla utanför och psykiskt bli i 
väldigt dåligt skick. Samhällets kostnader för Kalles 
ökade behov av stöd och vård skulle bli betydligt 
högre, för att inte tala om det mänskliga lidande han 
själv skulle måsta gå igenom.

Vi kan inte stänga dörrarna för dessa mest 
utsatta i samhället. Verksamheten inom tredje 
sektorn behöver tryggas. Våra politiker har nu en 
avgörande roll i hur man prioriterar olika sektorer 
som staten ska finansiera. Men det viktiga budskapet 
till beslutsfattarna är att glöm inte dessa svagaste 
grupper i samhället, som ofta får det psykosociala 
stödet och kamratstödet demokratiskt och jämlikt via 
tredje sektorns organisationer. Vårt välfärdssamhälle 
börjar halta om ett ben eller en fot stympas. 
Långsiktig planering av hur finansiering för tredje 
sektorn i framtiden kan tryggas vore nu viktigt att ta 
både fasta och fokus på i planeringen av ekonomin. 
Staten kan inte förvänta att det offentliga ska möta 
alla behov som finns dag, som tredje sektorn möter 
och tar hand om. Social – och hälso-organisationer 
inom tredje sektorn spelar en mycket viktig roll 
i både vår nutida och framtida välfärdssamhälle. 
Beslutsfattarna behöver värna om detta och se till att 
tillräckligt med resurser tilldelas fältet.

Tredje sektorns 
insatser inom social- 
och hälsovården får 
inte förbises
Föreningar  inom social- och hälsovårdssek torn,  som 
ordnar  verksamhet för  de mest utsatta i vår t  samhälle- 
bland annat personer  med funktionsnedsättningar,  
psykisk  ohälsa eller  psykosociala problem- borde inte vara 
tvungna att  stänga verksamhet som verkligen behövs.

Bodil Viitanen 
är verksamhetsledare

i det Psykosociala förbundet rf
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RÄTT 
KVINNA 
PÅ  
RÄTT 
PLATS!
Juris kandidat Kristina 
Stenman är med sin gedigna 
erfarenhet utan tvivel rätt 
person som greppar styret på 
diskrimineringsombudsmannens 
byrå i Helsingfors för de fem 
följande åren. Frågor runt 
likabehandling har varit en röd 
tråd i hennes karriär och hon 
har följt tuffa levnandsöden och 
livssituationer på nära håll.

TEXT OCH FOTO: DANIELA ANDERSSON

Mänskliga rättigheter och att jobba för 
att de förverkligas ligger nära mitt hjärta. 
Jag har jobbat med funktionshinderfrågor 
på SAMS och FDUV. Före det jobbade 
jag på Folkhälsan. Till utbildningen är 
jag politices magister med folkrätt som 
huvudämne. 

Jag tycker väldigt mycket om djupa 
samtal med vänner, att umgås med min 
familj, mörk choklad och att röra mig i 
naturen.

Linda Rex

Läs Lindas intressanta artikel 
om nuläget för vårdreformen 
på sidan 12!

Hej, jag heter Maj Ilola och 
jobbar som informations- och 
evenemangskoordinator på SAMS sedan 
början av detta år. Dessutom är jag 
koordinator för SAMS vänverksamhets 
projekt Digital vänverksamhet sedan 
juni. Till mina arbetsuppgifter hör 
att sköta om hemsidan och sociala 
medier samt att ordna evenemang. Som 
projektkoordinator sköter jag om alla de 
praktiska arrangemangen kring projektet, 
så som att rekrytera deltagare, förmedla 
frivilliga vänner till personer med 
funktionsnedsättning och sätta igång den 
digitala kontakten. 

Jag är utbildad kulturproducent 
och är intresserad av olika kulturella 
evenemang. Att jobba på SAMS har gett 
nytt perspektiv på vad jag vill jobba 
med i framtiden och känns väldigt 
meningsfullt. Jag har jobbat tidigare med 
tillgänglighetsfrågor på evenemang och 
vill främja full delaktighet i samhället för 
alla människor oberoende av personliga 
egenskaper.

Maj Ilola

Maj berättar om SAMS 
digitala vänverksamhet på 
sidan 33!

Kristina Stenman brinner för sitt 
uppdrag och hela byrån och dess 
personal andas engagemang.

SOS Aktuellt ∙ 3/2020
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DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN HAR 
ett viktigt mandat även på det kommu-
nala planet.

– Allas möjlighet att delta i samhället, 
stadsmiljöer som måste ses över så 

de blir hinderfria, bostadsfrågor och så vidare, 
räknar Kristina Stenman upp och glider rätt in i 
funktionsrättsfrågor.

Av cirka tusen individuella fall per år som 
kommer till diskrimineringsombudsmannens bord 
gäller de flesta personer med funktionsvariationer.

– Likabehandlingen främjas via våra olika 
case och samtidigt ges ärendena offentlighet och 
väbehövlig synlighet. Det är ett mångsidigt och 
intressant uppdrag.

Byrån kan inte hjälpa i alla ärenden men ser det 
som viktigt att ge ett svar åt alla.

Det är kanske inte det svar de vill ha men det är 
viktigt att lyfta fram frågorna.

Lagen ger sedan olika möjligheter hur man 
kan gå vidare. Ibland kan det bli förlikning eller 
ärendet kan gå vidare till jämställdhets- och diskri-
mineringsnämnden.

– Myndighetsprocesserna är tuffa för den enskilda 
mänskan eftersom de tar tid och hjälper kanske inte 
genast. Det tar länge innan ärenden går vidare.

Individen behöver stöd från annat håll också i en 
tung process.

– Man ska inte behöva kämpa ensam. Oavsett 
vilken typ av diskriminering det handlar om ska det 
finnas institutioner som arbetar för offren! Sådana 
som stöder och ser till att ärendet går framåt.

– Vi har mycket kontakt till fältet och får 
höra om individuella situationer och problem. 
Samarbetet med funktionshinderorganisationerna 
är smidigt via en egen delegation bestående av 
medborgarorganisationsrepresentanter.

Engagemang
Kristina Stenmans första månad på nya jobbet har 
gått till att bekanta sig med kontor och kollegor.

– Jag känner mig väl emottagen! Folk jobbar 
mycket engagerat här med vår uppgift och det känns 
roligt och meningsfullt.

Kristina vågar inte ännu vid det här laget spika en 
helt entydig personlig målsättning för sitt uppdrag 
som diskrimineringsombudsman.

– Under mitt vuxna liv har mycket hänt inom 
det här området. Grundrättigheternas ställning har 

KRISTINA 
STENMAN 
ÅLDER: 58.

BOR: I Vasa och Helsingfors.

FAMILJ: Man och två vuxna söner, 24 och 
26 år.

UTBILDNING: Juris kandidat.

ETT PLOCK I KARRIÄREN: Stadsdirektör 
i Vasa. Lång erfarenhet av invandrar- och 
flyktingfrågor på bl.a. Inrikesministeriet 
och Arbets- och näringsministeriet 
som migrationsdirektör. Jurist för 
asylsökande i Vasa och Jakobstad, 
Flyktingrådgivningen. Forskare i 
människorättsfrågor vid Åbo Akademi.

AKTUELL SOM: Nyutsedd 
diskrimineringsombudsman från 1.8 med 
en mandatperiod på fem år. 

PÅ FRITIDEN: Läsa, gå i skogen, tid med 
familjen, teater och film.

MOTTO: Följ ditt hjärta då du gör livsval!

stärkts och den nya grundlagen är progressiv. Men 
jag är oroad för grundrättigheterna för alla. Om 
grund lagen ifrågasätts för någon viss grupp eller 
rättighet är alla i fara.

Institutionell diskriminering är ett annat 
orosmoment.

– Vi måste ge bättre möjlighet för alla, att man 
i utbildningen ser till att granska och anpassa 
strukturer.

– Det är en stor bit men vi måste jobba på varje 
dag.

Ett konkret exempel på resultatet av diskri-
mi nerings ombudsmannens jobb är priset på 
rullstolsplatserna i Musikhuset i Helsingfors.

– Av någon anledning var dessa platser placerade 
i den dyraste delen vilket resulterade i att det helt 
enkelt blev för dyra biljetter. Det här fick vi upprett 
och nu har platserna rimligare priser.

Är det inte oroväckande att man i ”modern tid” 
gör så grova missar?

– Det berättar att vårt samhälle ännu inte är 
jämlikt. Likabehandlingen har inte nått fram till 
alla. Det är bra att det lyfts upp och påtalas! Det 
är en signal att det ännu finns mycket att göra. 
Diskriminering är ännu vanligt i vårt land, ta 
romerna som ett exempel, och så har vi mycket 
rasism.

– Det har också skett framsteg, till exempel för 
sexuella och könsminoriteter. Vissa framsteg går 
snabbt.

Den krångliga arbetsmarknaden
Diskrimineringsombudsmannen har inte mandat att 
gå in på enskilda arbetsfall.

– Tillgängligheten till arbetsmarknaden är svår för 
funktionshindersektorn. Utbildningen går ofta bra 
men sedan finns det ingen arbetsplats. Det är tungt 
för en ung person.

Har man 
ett roligt och 
meningsfullt 
jobb där 
man trivs 
och upplever 
att man 
uppskattas 
så väger det 
upp helheten i 
livskvaliteten. 
Enligt lagen är 
det viktigt med 
en individuell 
utgångspunkt.

– Vilka är de rimliga anpassningarna? Det 
behöver inte handla om stora och invecklade saker. 
Man måste gå till individnivå för att söka de rätta 
lösningarna. En arbetsgivare kan vara rädd att det 
blir dyrt att anstäla en person med särskilda behov. 
Men inte behöver det vara så, det kan handla om en 
tusenlapp.

– Alla måste också förstå att var och en av 
oss i något skede av sitt liv hämtar kostnader till 
samfundet.

◀ Kristina Stenman har tillträtt sin nya 
post som diskrimineringsombudsman 
från och med augusti.

Lyckanden. Det är viktigt att lista saker där man lyckats. 

Det berättar att 
vårt samhälle ännu 

inte är jämlikt. 
Likabehandlingen 
har inte nått fram 
till alla. Det är bra 
att det lyfts upp och 

påtalas!
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§Vi är två jurister på SAMS som arbetar med att öka delaktighet och mänskliga rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa i 
Svenskfinland. När covid-19 bröt ut ordentligt tidigare 
i år ändrades också vår arbetsbild hastigt.

Vi fick direkt ta itu med många nya utmaningar 
och initierande diskussioner inom olika forum för 
påverkansarbete och bidrog till olika lösningar. 
I kristider är det viktigt att hela tiden följa med 
utvecklingen och att snabbt reagera på fel och 
framhålla att vikten av att krishanteringen måste 
grunda sig på mänskliga rättigheter.

Vi fick många utlåtandeförfrågningar som 
specifikt gällde krissituationen och eftervården av 
den. Inom vår rådgivningsverksamhet började det 
naturligtvis, utöver vanliga frågor, komma in frågor i 
anknytning till den nya situationen.

Exempel på utmaningar
Till en början kan konstateras att undantags-
tillståndet belastade, och fortfarande belastar många 
personer och familjer. Viktigt är att funktions-
hinderservicens nivå inte försvagas och krisens 
eftervård planeras och förverkligas på ett sätt där 
allas mänskliga rättigheter respekteras.

Först och främst sträckte sig frågorna väldigt brett 
till alla olika livsområden och situationer. Många 
frågor gällde utbildning, dels hur grundutbildningen 
skulle ordnas för barn med specialbehov och även 
hur utbildning på andra stadiet skulle förverkligas. 
Också sysselsättningsfrågor aktualiserades och frågor 
kring inkomst och försörjning.

O andra sidan handlade många frågor om hur 
man skulle få sin vardag att fungera möjligast 
smidigt trots undantagssituationen. Till exempel 

kunde frågorna gälla hur föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning skulle få ihop arbetslivet 
och barnens distansundervisning eller då dag-
verksamheten var på paus. Vi kunde i dessa 
situationer hjälpa till exempel med att söka om 
tilläggsstöd.

En annan sak som orsakade huvudbry var att 
FPA kategoriskt förbjöd all närrehabilitering och 
terapi utan att beakta individuella omständigheter. 
Detta trots att man även i kristider ska beakta de 
individuella omständigheterna samt åtgärdernas 
nödvändighet och proportionalitet.

Andra viktiga helheter av frågor var rättigheterna 
för de som bor i olika boenden. Bland annat 
handlade frågorna om besöksförbud i boenden, 
skyddsutrustning och värnande om egna personliga 
relationer. Frågor kring det egna eller anhörigas 
välmående och frågor kring social distansering 
och ensamhet var även de ofta förekommande 
orosmoment hos människor.

Mänskliga rätt igheter  i k r issituationer
Grund - och människorättigheter finns till för oss 
alla. I krissituationer är det av ytterst stor vikt 
att alltid i möjligast stor mån respektera dessa 
rättigheter. En krissituation är absolut inte en orsak 
att se förbi eller strunta i mänskliga rättigheter. 
En sådan åtgärd måste alltid vara nödvändig och 
i enlighet med lagen. Det innebär att man alltid 
ska välja den åtgärd som i möjligast lite begränsar 
förverkligandet av de mänskliga rättigheterna.

Juristerna på SAMS fortsätter med att ta itu med 
de här nya utmaningarna med ett lösningsinriktat 
arbetstag och med de mänskliga rättigheterna som 
grund för vårt arbete.

Fokus på lösningar

Vi på SAMS 
arbetar för 
människorättsbaserad 
krishantering
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Marica Nordman
Juridiskt ombud

SAMS – Samarbetsförbundet 
kring funktionshinder

Vi måste föra diskrimineringen bort från 
kostnadssidan.

– Mental hälsa är ännu också ett stigma i en 
rekryteringssituation. Ofta tar arbetsgivaren det 
säkra före det osäkra.

Upplever man att man är klart mer meriterad så 
kan man processa.

– Inom den offentliga sektorn är det lättare än 
inom privata sektorn. Men diskrimineringslagen 
gäller också rekryteringar.

Framtiden
Hur ser du på framtiden för vårt fält?

– I det stora hela har det skett framsteg och det rör 
sig åt rätt håll. Internationellt sett var konventionen 
om personer med funktionsvariationer ett stort steg. 
Om vi tänker globalt så finns det personer som lever i 
alldeles fruktansvärda förhållanden.

– En sak som man borde få ihop här på hemmplan 
är helhetsreformen med handikappservicelagen och 
specialomsorgslagen som de hette tidigare. Det har 
man hållit på med nu redan i tjugo år.

Skolväsendet i Finland har tagit viktiga steg framåt 
i och med specialskolor och träningsskolor, men 
också en integrering av elever med särskilda behov.

– Det är också en väldigt viktigt och bra sak att 
man integrerar elever, att det i en finländsk skolklass 
finns elever med olika funktionsvarationer så att alla 
barn redan från början lär sig att vi alla är olika.

– Vad gäller unga mänskor är jag ganska 
optimistisk. De är överlag ganska toleranta.

Det myckna snacket om produktivitet ger Kristina 
Stenman inte mycket för.

– Man granskar den individuella prestationen ur 
produktivitetssynvinkel allt för mycket. Man ser inte 
tillräckligt många ur er målgrupp i arbetslivet. Här 
kunde vi gott titta västerut på goda exempel!

DISKRIMINERINGS
OMBUDSMANNENS 
UPPDRAG:
Övervaka att diskrimineringslagen 
följs, främja likabehandling 
och förebygga diskriminering. 
Ombudsmannen är också nationell 
rapportör om människohandel och 
övervakar att utlänningars rättigheter 
tillgodoses bland annat i samband 
med avlägsnande ur landet. Handhar 
frågor om diskriminering på grund av 
ålder, ursprung, nationalitet, språk, 
religion, övertygelse, åsikt, politisk 
verksamhet, fackföreningsverksamhet, 
familjeförhållanden, hälsotillstånd, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller någon annan orsak som gäller en 
personlig egenskap. Ombudsmannens 
uppdrag omfattar också främjande 
av förhållandena, rättigheterna 
och ställningen för sådana grupper 
som riskerar att utsättas för 
diskriminering, såsom utlänningar. 
Diskrimineringsombudsmannen 
är administrativt en del av 
justitieministeriet.

JOURTELEFON med låg tröskel: 
tisdag, onsdag och torsdag klockan 
10–12 på numret 029 5666 817.  
Vi nås också per e-post  
(yvv@oikeus.fi).  
På webbsidan www.syrjinta.fi kan 
man också lämna in en klagan 
via anmälningsblanketten.

Det ska vara låg tröskel att kontakta 
diskrimineringsombudsmannens byrå.
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ENLIGT FÖRSLAGET SKA ansvaret för att 
ordna social- och hälsovård och sjukvård 
överföras från kommunerna till 21 nya 
vårdlandskap. Helsingfors stad kommer 
att ha samma ansvar för att ordna tjänster 

som ett vårdlandskap. I Nyland ska dessutom HUS-
landskapssammanslutning ansvara för ordnandet 
av tjänster inom social- och hälsovården. Syftet med 
reformen är bland annat att minska skillnaderna 
i välfärd och hälsa. Ett annat syfte är att bromsa 
kostnadsökningen.

 – Det positiva med överföringen är att 
det blir ett större befolkningsunderlag. Det 
kan leda till att man får en större kompetens 
att använda sig av. En annan bra sak är att 
social- och hälsovården, sjukvården samt den 
högspecialiserade sjukvården och socialvården 
integreras så att det är samma aktör som 
ansvarar för dem. Tanken är att det här ska leda 
till större jämlikhet för befolkningen, säger 
Johanna Lindholm, sakkunnig inom social- och 
hälsovårdsfrågor vid Folktinget.

FAKTA

▶ Reformen av social- och 
hälsovårdstjänsterna planeras 
träda i kraft år 2023.

▶ Lagförslagen är på remiss fram 
till den 25 september.

▶ Enligt reformförslaget kommer 
social- och hälsovårdstjänsterna 
att ordnas av 21 vårdlandskap.

▶ Planen är att tjänster på svenska 
ordnas av de tvåspråkiga 
landskapen och Helsingfors stad.

▶ Lokala social- och 
hälsovårdscentraler planeras 
ansvara för att ge hela 
basservicen inom social- och 
hälsovård.

▶ Samarbetsavtal mellan 
vårdlandskap ska 
trygga svenskspråkig 
funktionshinderservice.

Föreslagen vårdreform 
kan ge nya möjligheter  
på svenska
Regeringen har gett ut lagförslag på en reform av social- 
och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet. 
Planen är att lagarna ska träda i kraft år 2023.

TEXT: LINDA REX

Svenskan är mycket uppmärksammad i förslaget 
jämfört med tidigare reformförslag. Det syns att man 
har beaktat svenskan i beredningen, konstaterar 
SAMS jurist Marica Nordman.

Tvåspråkiga vårdlandskap ska ge t jänster  på 
svenska
I de tvåspråkiga vårdlandskapen ska social- och 
hälsovård ordnas på både finska och svenska så att 
kunderna blir betjänade på det språk de väljer. De 
tvåspråkiga vårdlandskapen är Mellersta Österbotten, 
Österbotten, Egentliga Finland, Kymmenedalen, 
Västra Nyland, Östra Nyland och Vanda-Kervo. 
Förutom dem kommer Helsingfors stad att ordna 
tjänster på svenska.

– När man tänker på de tvåspråkiga 
vårdlandskapen kan man räkna med Helsingfors 
också, säger Lindholm.

Enligt förslaget ska det finnas 
nationalspråksnämnder i de tvåspråkiga landskapen. 
Nämnderna har i uppdrag att följa med att den 
svenska servicen fungerar.

Det är viktigt att nämnden har verklig makt och 
tillräckliga resurser, påpekar Nordman.

Alla tvåspråkiga landskap och Helsingfors är 
skyldiga att ingå samarbetsavtal kring sådana 
tjänster som det är absolut nödvändigt att samarbeta 
kring för att det ska finnas tillgång till dem i hela 
Svenskfinland.

Samarbetsavtalen är ett redskap som kan förbättra 
de svenska tjänsternas ställning, säger Lindholm.

– Avtalen ska utvärderas årligen och det är viktigt 
att målgrupperna som berörs blir hörda när avtalen 
utvärderas, påpekar Nordman.

Det finns både hot och möjligheter gällande 
tillgången till tjänster på svenska efter vårdreformen. 
Lagförslaget ger väldigt goda grunder för service 
på svenska. Utmaningen är hur landskapen klarar 
av att förverkliga den i praktiken. En stor del av 
den svenska servicen kan vinna på att det är större 
enheter som ansvarar för servicen. Det kräver dock 
att de tvåspråkiga vårdlandskapen systematiskt går 
igenom sin svenskspråkiga service.

Ett av de tvåspråkiga vårdlandskapen ska enligt 
förslaget stödja utvecklandet av de svenskspråkiga 
tjänsterna i hela landet. Ett tvåspråkigt vårdlandskap 
ska svara för samordningen vid utarbetandet av 
samarbetsavtal. Det är inte klart vilket eller vilka 
vårdlandskap det kommer att vara.

Johanna Lindholm är sakkunnig 
inom social- och hälsovårdsfrågor vid 
Folktinget. Foto: Niklas Gerkman.

Marica Nordman är juridiskt ombud 
på SAMS. Foto: Sofia Jernström.
 

Ilona Salonen, tf verksamhetsledare 
på SAMS. Foto: Lars Kastilan.

– De finlandssvenska funktions hinder organi satio-
nerna har tillsammans funderat på frågan utgående 
från vilken kunskap som finns i landskapen och 
vilka egenskaper som behövs för uppgiften, säger 
tf verksamhetsledare vid SAMS Ilona Salonen.

Kriterier som organisationerna anser vara viktiga 
är yrkeskunskap på svenska, andelen personer med 
svenska som modersmål och att det finns läkar- och 
socialarbetarutbildning samt universitetssjukhus. 
Funktions hinderorganisationerna funderar mellan 
alternativen Helsingfors eller Österbotten. De har 
även diskuterat huruvida det kunde vara möjligt att 
HUS har den här rollen.
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Tjänsterna på svenska för  personer  med 
funktionsnedsättning
Enligt förslaget ska fler tjänster och mera kompetens 
samlas till lokala social- och hälsovårdscentraler, 
som ansvarar för att ge hela basservicen inom social- 
och hälsovård.

– Går det bra och fungerar, så borde det vara 
lättare för en person med funktionsnedsättning än 
det är i dag. Det som är faran med större enheter för 
den svenskspråkiga klienten är att det finns en risk 
att den svenska servicen drunknar i de tvåspråkiga 
landskapen där finskan är i en stor majoritet, säger 
Lindholm.

Tjänsterna som enligt förslaget regleras i 
samarbetsavtalen mellan de tvåspråkiga vård-
landskapen är sådana som berör personer med 
funktionsnedsättning. Kårkulla samkommun 
upplöses, men verksamheten fortsätter i respektive 
vård landskaps ägo. Servicen kommer i framtiden till 
viss del att regleras i de här samarbetsavtalen. Det 
kommer även tjänster för andra typer av funktions-
nedsättningar.

Kårkullas expert- och utvecklingscenter tryggas 
och överförs till Egentliga Finlands landskap. 
Kårkullas rådgivningsverksamhet, i praktiken 
omsorgs byråerna, blir lokala och införlivas i de 
landskap där byråerna finns i dag. Även boende-
service enheter, dagcenter och arbetscenter sköts 
lokalt.

Vik tigt att  funk tionshinder fältet höjer  sin röst
Det finns tjänster för personer med funktions-
nedsättning som i dag inte fungerar i hela landet på 
svenska.

Exempel på problematiska tjänster är psykiatriska 
tjänster, neuropsykiatrisk sakkunskap och olika 
former av rehabilitering till exempel för personer 
med MS eller reuma. Tillgången till audionomer samt 
finlandssvenska teckenspråkstolkar och skrivtolkar 
har också varit dålig, säger Lindholm.

Lindholm, Nordman och Salonen påpekar att 
det är viktigt att funktionshinderorganisationerna 
nu lyfter fram saker de tycker att är viktiga. Salonen 
tror att organisationerna hittar en gemensam linje, 
eftersom förslaget är i linje med det ställningstagande 
som svenskspråkiga funktionshinderorganisationer 
undertecknade i våras. Det följer även andan i FN:s 
funktionshinderkonvention.

Det fanns en Pajazzo i den lilla kaffebaren ett kvarter 
från gymnasiet och där samlades vi varje rast och 
spelade bort 20 pennis slantar. ”Nu for det till 
asperin”, var kommentaren när automaten slukade 
den sista slanten. Vi hade understött landets social- 
och hälsovård. 

Idag är Pajazzon en kuriositet och har ersatts 
av enarmade banditer, Lotto och hästar. Asperinet 
betalas nu av jätten Veikkaus som dragit in 
spelpengar för nästan 1,7 miljarder euro per år. Drygt 
en femtedel, över 350 miljoner, delas ut av Social- 
och hälsovårdsministeriet via STEA, ”Social- och 
hälsoorganisationernas understödscentral”.

Alla vi som är aktiva inom någon förening 
för funktionshinder eller är med i annan social 
verksamhet brukar yttra ordet ”STEA” med skräck-
blandad vördnad. Det är därifrån en stor del av 
pengarna till verksamheten kommer och då gäller 
det att vara noga med att navigera rätt i byråkratin 
när man ansöker om stöd.

På grund av Pajazzon och dess efterträdare har 
vi i vårt land efter krigen skapat en mekanism där 
människors spelande stöder en livsviktig och aktiv 
tredje sektor. En flexiblare, effektivare och mera 
människonära modell än direkt skattefinansiering.

Samtidigt har vi en diskussion om spelberoende, 
det är inte bara en skolelevs sista 20 pennis slantar 
som försvinner i apparaterna. Pengarna som används 
för social hälsa och rättvisa skapar också sociala 
problem. Det har lett till hårdare restriktioner, bland 
annat registrering av spelare och minskning av 
antalet spelautomater med 40 procent, vilket innebär 
att Veikkaus intäkter minskar.

En svaghet i modellen är också att stödet till 
viktiga tjänster för bland annat människor med 
funktionsnedsättning påverkas av marknads-
krafterna. Om finländska penningspelare söker sig 

till utländska speljättar på nätet är det bort från 
till exempel en stödperson för synskadade eller en 
kommunikationskurs för oss med hörselskada.

Corona var ett annat spel som jag upplevde i min 
ungdom. I dag har namnet en betydligt mer olyck-
bådande betydelse. Den världsomfattande pandemin 
sätter också tryck på Veikkaus och STEA. Först var 
Finland offensivt och satsade 5 miljoner euro extra 
stöd för att bland annat vardagshjälp och psykosocialt 
stöd för att förhindra utslagning under krisen.

Men sedan börjar de virusinfekterade oväders-
molnen närma sig. Finländarna kan inte spela som 
tidigare under krisen och apparaterna står oanvända. 
Det kan betyda ännu kraftigare nedskärningar i 
stödet från STEA.

Kultursektorn och idrottsorganisationerna, som 
också stöds av Veikkaus, har aktiverat sig och kräver 
att statsbudgeten för nästa år kompenserar bortfallet. 
En lösning som också kulturminister Annika 
Saarikko direkt stödde i en kolumn.

Ett tag såg det ut som att social- och hälso vårds-
minister Aino-Kaisa Pelkonen var så sysselsatt 
med Coronan att hon inte hade tid att ta lika tydligt 
ställning i budgetfrågan som kollegan Saarikko. 
Men tio dagar senare kom beskedet, ”bortfallet från 
Veikkaus måste i budgetmanglingen fullt ut ersättas 
åt social- och hälsovårdsorganisationerna”, skrev hon 
på Twitter.

När detta skrivs är det oklart hur det gick i 
budget manglingen. Om man lyssnat på ministrarna 
och fyller hålen med skattepengar är det en 
välkommen, men kortsiktig lösning. Pajazzon och 
dess efterstädare kommer inte i framtiden att kunna 
finansiera det arbete den tredje sektorn gör idag. 
Spelpengarnas tid är förbi. Det finns då två vägar 
att gå. Den ena är att skapa en annan finansierings-
modell. Den andra är … nej, det vill jag inte tänka på.

När 
Pajazzon 

måste 
bytas ut

När jag var  ung,  för  väldigt länge sedan,  
var  Pajazzon den helt  dominerande 
spelautomaten i Finland.  Den mekaniska 
penningslukaren var  standardinredning på 
var je café,  bensinstation och varuhus.  

Lars Hedman sitter 
i SAMS styrelse, är 
medlem i Hörsel-

förbundets styrelse 
och ordförande för 

Finlands svenska 
taltidningsförening.

Pajazzon har gått till historien.  
Foto: cc by Ilkka Jukarainen/flickr.com
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NATUREN HAR EN välgörande effekt. Det är 
vetenskapligt bevisat många gånger om. 
Att vistas bland djur och natur sänker 
vår stressnivå, påverkar vårt humör 
och förbättrar även på andra sätt vårt 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Föränd-
ringarna kan vara rent fysiologiska: När vi smeker 
ett djur utsöndras välbehagshormoner och personer 
med uppmärksamhetsproblematik kan få lättare att 
koncentrera sig efter att ha vistats i naturen.

Alla dessa fakta om naturens positiva inverkan 
ligger som grund för Green care, berättar Maarit Aho, 
projektsekreterare på föreningen Green Care Finland. 
Föreningen främjar utvecklingen av Green care-
verksamhet och sprider goda exempel.

Green Care grundar sig på olika naturbaserade 
metoder som rid- eller trädgårdsterapi och kan utföras 
i olika slags miljöer: i skogen, i trädgården eller till 
exempel på en lantgård.

Green care som alternativ
Inom Mellersta Österbottens social- och hälsovård-
kommun Soite pågår ett Green care-projekt som ett 
led i utvecklandet av arbetsverksamheten för personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. För att stärka 
självbestämmandet har man funderat på alternativa 
verksamhetsformer.

– De som deltar i arbetsverksamhet ska själva 
kunna påverka innehållet i arbetsdagen, berättar 
Pirkko Kola, projektarbetare för Soites Green care-
projekt Utvecklandet av Green care-tjänster till en del av 
dag- och arbetsverksamheten (fritt översatt) tillsammans 
med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 
Projektet är ett samarbete med yrkeshögskolan 
Centira och Karleby universitetscenter.

I och med projektet har hittills 32 personer valt 
att göra sin arbetsverksamhet på lantgårdar. Två 

stall och en fårfarm är med som serviceproducenter. 
Här får deltagarna mata och sköta djur eller göra 
trädgårds- och skogsarbete. En viktig del av Green 
care-arbetsverksamheten är också att bara få njuta av 
naturen och djuren. Verksamheten kan även vara ett 
sätt att stöda personen att bli mer social eller aktiv. Att 
få övervinna sig själv och känna att man lyckas stärker 
självförtroendet.

Pirkko Kola berättar att arbetsuppgifterna och 
arbetsdagarnas längd skräddarsys enligt individens 
förmåga och intresse. Många började med att vara på 
lantgården bara några dagar i veckan, men har sedan 
valt att arbeta bland djur och natur alla arbetsdagar, 
och inte alls vid arbetscentralen.

– Kunderna har verkligen ivrigt kommit med i 
verksamheten.

Bra för  kropp och knopp
Projektet är snart slut, men Green care är redan en 
integrerad del av Soites arbetsverksamhet. Deltagarna 
har uppskattat att arbetsuppgifterna är meningsfulla 
och ”riktiga”. Många trivs bland djuren. Flera har upp-
gett att deras fysiska kondition och balans har blivit 
bättre. Många sover också bättre tack vare att de arbe-
tar utomhus. Dessutom har deltagarna blivit modigare 
och fått en bättre självkänsla. 

– Fördelarna märks i synnerhet här i stadsmiljön. 
Många bor i höghus och har inte en naturlig kontakt 
till naturen i övrigt, säger Pirkko Kola.

Responsen från serviceproducenterna, alltså 
lantgårdarna, har också varit god.

– Till en början fanns det en del förutfattade 
meningar om hur det är att jobba med special grupper, 
men sedan har de varit positivt överraskade över hur 
bra det fungerat. 

På Green care Finland berättar Maarit Aho att intres-
set för naturassisterad arbetsverksamhet ökar. För att 

TEXT: MATILDA HEMNELL ∙ ILLUSTRATION: ALBERT PINILLA

verksamhetsformen ska få ett ännu större fotfäste, är 
det viktigt med positiva exempel som det från Soite.

– Även om arbetsverksamhet som ordnas på 
det här sättet kan vara lite dyrare, medför det 
inbesparingar på sikt tack vare de positiva effekterna 
på deltagarnas välmående.

Naturbaserad verksamhet inom Kårkulla
Inom Kårkulla samkommun har man ingen renod-
lad Green care-verksamhet men på vissa enheter fyl-
ler djur och natur en central funktion. I till exempel 
Utterbäck i östra Nyland har man ett stall. 

– På sommaren har vi utöver hästarna får och 
höns. Det är givande för våra hyresgäster att vara 
delaktiga i skötseln av djuren och kunna plocka in 
ägg som våra hönor har värpt. Katten Lolan bor på 
vårt seniorhus Villa Nan och gillar att umgås med 
hyresgästerna, berättar Kerstin Hellroos, enhetschef 
på Utterbäck serviceenhet.

Här vistas de mycket ute i naturen, plockar bär 
och svamp och sköter om sitt växthus. 

– Olika ansvarsuppgifter ger glädje och gör 
vardagen meningsfull.

Förutom att de som bor på Utterbäck har glädje 
av djuren och den omkringliggande naturen, så 
kommer många från Borgå till stallet för att sköta om 
hästarna som en del av arbetsverksamheten.

Johanna Niklander har arbetat som handledare 
på stallet sedan hösten 2002. 

– Det är inte helt lätt att hitta hästar som 
passar för den här typen av verksamhet, men vår 
shetlandsponny och finnhäst är suveräna. De är 
lugna, tålmodiga och älskar sitt jobb.

Arbetsuppgifterna varierar från person till 
person, men det kan till exempel vara fråga om att 
bära vattenämbar eller att städa hagen. 

–  Det är väldigt avslappnande för många, man 
riktigt märker hur lugna de blir av att vara här. 
Det gäller inte bara kontakten till hästen utan hela 
naturen. Många säger att det är skönt när det är så 
lugnt, att de kan nolla tankarna här, säger Johanna 
Niklander.

Också de som är väldigt oroliga blir lugna efter en tid. 
– Det är som om man skulle trycka på en off-

knapp. 
Förutom naturen och djuren gör det fysiska 

arbetet gott. Johanna Niklander lyfter dessutom 
fram den sociala delen.

– Många klarar inte av att vara i större grupper, 
men den här lilla sammansvetsade gruppen passar 
dem bra.

▶  Till naturen kopplad verksamhet som 
upprätthåller och befrämjar välmående och 
livskvalitet.

▶  Indelas i grön kraft och grön omsorg.

▶  Grön kraft: Arbetsvälbefinnande och 
välmående kopplade till hobbyer, fostran och 
rekreation. Tjänsteproducenten behöver 
inte ha utbildning inom social- och 
hälsovård.

▶  Grön omsorg: Omsorg 
och rehabilitering. 
Tjänsteproducenten måste 
ha utbildning inom social- och 
hälsovård eller ha ett nära 
samarbete med 
utbildade aktörer 
inom branschen. 

▶   Individuella 
mål sätts alltid 
för klienten. 
Exempelvis 
att aktivera, 
förbättra 
initiativförmåga, 
minska stress 
eller öka 
sociala 
kontakter.

Arbete bland djur  och natur
Inom Soite kan personer med intellektuell funktionsnedsättning 
välja att delta i arbetsverksamhet på ett stall eller en fårfarm inom 
ramen för Green care-verksamhet. Även inom Kårkulla har man 
goda erfarenheter av naturbaserade metoder.

VAD ÄR GREEN CARE?

Läs mera på Green Care Finlands webbplats gcfinland.fi 17
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” Vill skapa skön 
sommarlovskänsla”

Det finns bara ett måste på DUV:s sommarläger på 
Åland: Att duka undan efter sig vid varje måltid – om 
man kan. I övrigt är det en skön sommarlovskänsla 
som gäller under lägerdagarna med lek i vattnet, 
fotboll, cykling på gräsplanen och utfärder till 

glasskiosken bland en hel del annat.

TEXT OCH FOTO: HELENA FORSGÅRD

DUV på Åland ordnar många sommarläger

1. DUV har tillgång till en egen båt som man kan göra utflykter med. Vid båten ses Petra Alén och Rick Häggblom.

2. Jessica Vickström, en av lägerledarna, och Morris Larsson är glada över den 
långgrunda sandstranden som ligger intill lägergården.

3. Lägerledare och -deltagare på stranden. Från vänster Minna Alén med Noomi Rehnberg, Jessica 
Vickström med Isac Mirén, Petra Alén med Morris Larsson och Isak Pettersson på cykel.

4. Isac Mirén deltar i DUV-lägret.

5. En stor altan har byggts vid lägergården Lottenberg och den är perfekt för både måltider och lek.

6. Noomi Rehnberg testar gungan och får fart av Minna Alén.

1 .  

2.

3.

4.

6.
5.
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LUNCHEN ÄR BORTDUKAD.  Nu tar 
deltagare och ledare det lugnt en stund 
i skuggan under parasollen på den stora 
altanen på Lottenberg, DUV:s egen 
lägergård på Åland.

Morris Larsson, 8 år, gillar Pingu och vill helst 
av allt återskapa den tecknade pingvinfiluren på en 
pärlplatta. Isak Pettersson, 14 år, spelar fotboll på 
gräsmattan intill medan Rick Häggblom, 9 år, tar en 
paus från sitt teve-spel.

– Jag gillar också fotboll, säger Rick, men jag vill 
helst vara domare. Jag tycker om att bestämma. Om 
någon gör något fel på planen tar jag fram det gula 
kortet.

Fullbokade
De tre är deltagare på ett av sommarlägren som hålls 
i DUV:s regi på Lottenberg. Just den här juliveckan 
är även Noomi Rehnberg, 8 år, och Isac Mirén, 9 år, 
med på lägret.

Petra Alén, anställd fritidssekreterare vid DUV, är 
huvudansvarig för lägren och på plats dygnet runt.

– Lägren avlöser varandra under sommaren och 
riktar sig i första hand till ungdomar som fortfarande 
bor hemma. Vi tar emot mellan fyra och sex 
deltagare per läger och de brukar bli fullbokade. I 
mån av plats kan även äldre få delta, säger hon.

En del deltagare behöver hjälp och tillsyn dygnet 
runt, andra klarar mer på egen hand.

Fick  tomt i ar v
Föreningen DUV på Åland är lyckligt lottad att ha en 
egen lägergård som ligger i Djurvik, cirka femton 
kilometer från Mariehamn och nära stranden. DUV 
fick tomten i arv i slutet av 1980-talet och byggde 
en ny stockstuga på den – till stor del med frivilliga 
krafter och med finansiering av den åländska 
penningautomatföreningen PAF.

Sedan dess har man gjort vissa förändringar i och 
utanför stugan och på stranden har man numera 
en bastu som tidigare stod på en av Mariehamns 
allmänna badplatser. På gården finns även en liten 
bod som är inredd som ett kök med matbord och 

stolar. Här kan de som vill leka i avskildhet.
– Det är otroligt bra att ha en egen lägergård och 

den är minsann välanvänd. Förutom sommarlägren 
har vi veckoslutsläger från sensommaren till våren 
utom under jul, nyår och påsk, säger Petra Alén.

När coronapandemin bröt ut tog lägren en paus 
men från början av juni har de hållits igen.

Som ett sommarlov
Under sommarlägren har man inget spikat program 
– dag för dag, timme för timme.

– Vi planerar tillsammans med deltagarna vad de 
vill göra och vi vill skapa en skön sommarlovskänsla. 
Det ska vara kravlöst på barnens villkor. Det enda 
lilla måste vi har är att alla dukar undan efter sig 
vid varje måltid – så långt de kan. Vi lagar maten 
tillsammans och de som vill och kan får hjälpa till att 
laga den, säger Petra.

I går serverades tacogratäng till middag.
– Jag hackade grönsaker, säger Rick.

Spelas mycket
Det finns en hel del att göra kring Lottenberg. Spel 
av olika slag – både brädspel och fysiska spel som 
fot boll och ett slags bowling med träklossar – är 
populära.

– Digitala spel gillas också men vi försöker 
begränsa skärmtiden, säger Petra Alén.

Vid stranden finns en stor gräsplan med gungor, 
perfekt för utelekar, liksom båt och kanot.

– Vi har också tillgång till bil och kan åka på 
utfärder till en glasskiosk eller till en badstrand där 
det finns hopptorn.

Viss hemlängtan
Lägret fungerar både som avlastning för de anhöriga 
och som träning för deltagarna att vara borta 
hemifrån.

Rick Häggblom har både en äldre och en yngre 
bror.

– Jag har hemlängtan ibland och saknar dem och 
de saknar mig men det är också roligt att vara här, 
säger han.

Det är varmt i det långgrunda vattnet 
konstaterar lägerledaren Minna Alén 

med Noomi Rehnberg på ryggen.
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Samtal med Anders,  
ung socialarbetare
Socialt arbete är fortfarande en kvinnodominerad bransch, liksom 
annat arbete inom omsorgen. Hur tänker de unga män som vågar 
trotsa fördomar, och välja ett yrke där lönen är låg och arbetet 
både svårt och tungt, inte minst känslomässigt? Jag träffar Anders 
Westerlund, en ung socialarbetare på slutrakan i sina studier. Han 
jobbar nu inom en av de mest utmanande sektorerna, barnskyddet.

TEXT: THOMAS ROSENBERG ▶ Arbetet inom barnskyddet är intressant och 
oerhört viktigt. Barnskyddet erbjuder även en 
saklig lön, vilket också är av betydelse, säger 
Anders Westerlund. Foto: Hjalmar Slangus

Anders Westerlund, 28 år
Kandidat i socialt arbete och socialpolitik, 
inleder magisterstudier i höst. Färdigt 
utbildad ingenjör. Jobbar under studierna 
deltid som personlig assistent och 
arbetsskyddsfullmäktig.

Arbetskarriär hittills:
2019, tvåspråkiga arbetsgruppen för 
be dömning av servicebehov och stöd 
för barnfamiljer samt lång praktik 
på östra Helsingfors barnskydds två-
språkiga öppen vårds enhet 2020, Alberga 
barnskydds öppen vårds enhet i Esbo.

Var är jag om tio år?
Ingen aning! Någon dag hoppas jag få 
pröva på att vara i någon förmans position 
inom social- och hälso vårds sektorn. 
Tills dess är det en öppen fråga ifall jag 
är kapabel att leda andra, men det är jag 
nyfiken på att få svar på.

Gör helst på fritiden?
Jag älskar att sporta. Håller på med 
klättring, joggning, kalistenik, footbag, 
går på gym och mycket annat. Tycker 
även om att spela dator-, konsol- och 
bordspel med vänner och vara social 
på andra sätt. Älskar även att gå ute i 
naturen.
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EFTERSOM JAG VET att Anders egentligen 
började med att studera till ingenjör 
undrar jag hur det kom sig att han beslöt 
sig för att byta inriktning och i stället 
valde socialt arbete?

– Att studera till ingenjör härstammade från det 
att jag alltid tyckt om vetenskap och fysik, men det 
var yrkeshögskolans låga kurskvalitet och lärarnas 
brist fälliga intresse som slutligen fick mig att byta till 
något helt annat. Men jag är ju ändå färdigt utbildad 
ingenjör, så inget hindrar att jag kanske någon dag 
får för mig att söka arbete inom ingenjörsbranschen.

Anders berättar att han en vacker vårdag satt på ett 
seminarium i sin yrkeshögskola när han plötsligt insåg 
att det han håller på med känns som slöseri av tid.

– Jag lämnade seminariet förrän det var över och 
gick hem och fundera på vad jag vill göra med min 
framtid. Det visade sig vara ganska svårt att sådär 
bara välja något nytt att studera och samtidigt var 
deadlinen för vårens högskoleansökningar bakom 
hörnet. Så komiskt som det låter var min enda 
motivation att söka till socialt arbete att båda mina 
föräldrar är socialarbetare, och man säger ju att 
«äpplet ramlar inte långt ifrån trädet».

Vik tiga er farenheter  som personlig assistent
Anders konstaterar att det i efterhand visat sig vara 
ett utmärkt val. Redan sommaren innan hans studier 
i socialt arbete började hade han fått deltidsjobb som 
personlig assistent till en funktionsnedsatt man. Ett 

arbete som förstärkte honom i tron på att ett yrke där 
man hjälper människor på individuell nivå är något 
han tycker om.

– Personlig assistans är något jag kan rekom men-
dera till vem som helst att prova på ifall man vill lära 
känna sig själv bättre och därmed få en bättre bild av 
vad man vill jobba med i framtiden.

För Anders har frågan om kön i samband med 
yrkes valet aldrig varit något problem eftersom hans 
båda föräldrar som sagt är socialarbetare. Och han 
tillägger småleende att könsfördelningen i familjen 
fortfarande är 50/50 nu då hans pappa gått i pension.

Han har denna sommar arbetat under tre och en 
halv månad på barnskyddets öppenvård inom Esbo 
stad. Och förra sommaren arbetade han tre månader 
inom det tvåspråkiga teamet för «bedömning av 
service behov och stöd för barnfamiljer» inom 
Helsingfors stad. Att arbeta inom barnskyddet är 
ju kanske något av det tuffaste man kan syssla med 
inom socialt arbete. Du tvekade aldrig ifråga om valet 
av inriktning?

– Arbetet har nog stundvis varit tungt, men inte 
för tungt. Viktigast är att lära känna igen var grän-
serna för det egna orkandet går och reagera på 
det. Sedan gäller det att minnas att inte göra sitt 
arbete för personligt. Men faktum är ändå att utan 
fungerande kollegialt stöd och gemenskap hjälper 
inte självkännedom – barnskyddsarbete är utan 
tvekan tungt och känner man sig ensam med sina 
problem slutar det dåligt.

Anders berättar att det som har motiverat honom att 
även denna sommar söka sig till barnskyddet i första 
hand är att arbetet är oerhört intressant och varierande.

– Det kan låta som en kliché, men det stämmer 
verkligen att ingen arbetsdag är som en annan och 
att man inte behöver vara rädd för att måsta sitta dag 
ut och dag in på kontoret framför sin dator. Arbetet 
är mycket rörligt då man ska ta sig till möten till olika 
anstalter, organisationer eller gå på hembesök.

Och han tillägger: ”Barnskyddet erbjuder även en 
saklig lön, vilket också är av betydelse.” Så är det ju 
tyvärr väldigt sällan inom omsorgen.

De internationella aspekterna intressanta
Arbetet inom barnskyddet är till sin natur sådant att 
de enskilda fallen givetxvis är strikt konfidentiella, 
men jag ber ändå Anders säga nånting mer allmänt 
om hur hans arbetsdag ser ut, och vilken typ av 
problem man möter. Han svarar att det sist och 
slutligen inte är så svårt att beskriva en typisk dag 
inom barnskyddet som han hört att många säger, men 
att det naturligtvis varierar enligt vilket delområde 
inom barnskyddet man jobbar med.

– Den här sommaren har en typisk arbetsdag 
börjat klockan 8. Först går jag vanligtvis igenom 
email på datorn, och kollar ifall det skett något akut 
med någon av mina klienter under natten och ringer 
korta samtal vid behov. Klockan 9 har vi gruppmöte 
med vår arbetsgrupp. Vi går igenom nya barnskydds-
anmälningar, ber om konsultation angående någon 
klient eller ber om ett arbetspar till en klientträff. 
Efter gruppmötet har man möjligtvis en klientträff, 
ringer klientsamtal eller så är man inne på klient-
databasen och dokumenterar i systemet någon 
tidigare träff eller samtal med klienten, klientens 
anhö riga eller någon tjänsteman som är involverad. I 
klient databasen inför vi också beslut och ansökningar 
till stödtjänster och tvångsåtgärder som klienten eller 
klientens familj behöver.

Anders konstaterar att han själv inte ännu kan 
fatta dessa beslut, men att han brukar bereda dem 
och att det sedan är upp till hans förman att godkänna 
dem. Efter lunchpausen fortsätter det ofta på ungefär 
samma sätt. Men ibland har man någon annan form 
av gruppmöte senare på dagen, eller skolning.

– Problemen man möter varierar extremt mycket, 
men vanligast är rusmedel, kulturkrockar och 



TEXT: MATILDA HEMNELL ∙ FOTO: SOFIA JERNSTRÖM

Anders Westerlund är en av de få 
män som valt att specialisera sig 

inom barnskydd. Foto: Thierry Botti
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FDUV
– 60 år för demokrati, 

utveckling och humana 

värderingar

Mikael Lindholm

SOLEN STÅR HÖGT på himlen när vi träffar 
FDUV:s tidigare verksamhets ledare 
Mikael Lindholm vid daghemmet Tallbo 
i Helsingfors. Han har skrivit boken 
FDUV – 60 år för demokrati, utveckling 

och humana värderingar. Han förklarar varför det är 
lämpligt att träffas just utanför denna charmiga om 
än med dagens ögon sett inte så tillgängliga villa.

Från slutet av 60-talet och in på 80-talet verkade 
ett daghem för personer med intellektuell funktions-
nedsättning i byggnaden. Liknande daghem 
fanns också på andra håll i Svenskfinland. Det 
banbrytande med daghemmen var att de var den 
första serviceformen för målgruppen utanför 
institutionerna.

– De innebar en möjlighet till lite normalt liv, 

inte bara för personer med intellektuell funktions-
nedsättning utan för hela familjen.

Före detta hade familjerna alternativen att lämna 
sitt barn på institution, i praktiken Kårkulla vårdhem 
i Pargas, eller att hålla barnet hemma. Det senare 
alternativet innebar att någondera föräldern, i regel 
mamman, i stort sett måste ge upp sitt liv.

Det var också nydanande att det var föräldrarna 
själva som genom den då riksomfattande föreningen 
DUV startade daghemmen.

– DUV tog egentligen initiativ till alla svensk-
språkiga daghem för målgruppen.

Det var något helt nytt att de som själva berörs 
kunde ta initiativ och visa på alternativ. Ännu i dag är 
många föräldrar aktiva, ser luckor i servicesystemet 
och påtalar brister. Och bra så!

Boken FDUV – 60 år för demokrati, 
utveckling och humana värderingar finns 
att ladda ner gratis på fduv.fi/historia

Från föräldrakretsar  till 
människorättsorganisation
Förr ansåg man att 
samhället behöver 
skyddas från personer 
med intellektuell 
funktionsnedsättning. I 
dag är människosynen en 
helt annan och det finns 
ett servicesystem som 
den tidens familjer bara 
kunde drömma om. Den 
här utvecklingen finns nu 
dokumenterad i en bok om 
FDUV:s och DUV-rörelsens 
historia.

mentala problem. Ibland får vi klientfall som kräver 
internationell koordination med andra länders 
barnskyddsorganisationer eller politiska organ. 
Det kan vara fråga om att någon klientfamilj har 
flyttat utomlands eller att ett barn har kidnappats av 
någondera föräldern utan den andras tillstånd och 
sedan flytt utomlands.

Anders tycker att de internationella fallen är 
intressanta eftersom de kan involvera koordinering 
med politiska organisationer och institutioner med 
väldigt varierande syner på hur saker ska skötas.

Men han tycker att också de «vanliga» barn-
skydds fallen är intressanta eftersom barnskyddet 
satsar stort på samarbete med tjänstemän från andra 
organisationer, vilket ger möjlighet att lära sig om 
andra personers yrken och deras roll i samman-
hanget. Barnskyddet samarbetar ju mycket med 
hälsovården, mentalvården, polisen och skolorna, 
och naturligtvis med olika barn skydds anstalter.

– Att få följa med när barn intervjuas på barns och 
ungas rättspsykologiska enhet har varit en av de mest 
fascinerande erfarenheterna denna sommar. Intervju-
erna följer väldigt strikta protokoll och är sällan lätta 
för vare sig intervjuaren eller barnet. Men när man 
har en kunnig och erfaren intervjuare som vet vad hen 
gör är hela processen närmast häpnadsväckande.

Pandemins konsekvenser
Eftersom Anders har ganska kort arbetserfarenhet 
är det givetvis ännu svårt för honom att se några 
längre trender, men jag undrar om han ändå kan 
såga nånting om hur den senaste tidens pandemi 
har inverkat på hans jobb, och på barnfamiljernas 
situation? Många småbarnsfamiljer har ju fått 
det väldigt svårt med både arbetslöshet och 
distansarbete, både för barnen och deras föräldrar.

– Covid-pandemin har påverkat 
barnskyddsarbetet väldigt mycket och definitivt 
försämrat flera barnfamiljers situation. Jag har inte 
själv upplevt att barnskyddsarbetet skulle ha blivit 
så mycket svårare eller tyngre, men jag har flera 
gånger under sommaren hört av klientfamiljer att 
det varit utmattande att vara så mycket inomhus och 
att inte kunna föra barnen till daghem eller skola. 
Det har skapat nya problem i familjen, eller förvärrat 
existerande problem, vilket definitivt är oroande med 
tanke på att covid-situationen troligen kommer att 
fortsätta ännu ganska länge. En annan rädsla är att 
problemen inte uppdagas tillräckligt i och med att 
barnen inte kunnat vara i skola eller daghem.

Anders konstaterar också att han på grund av 
pandemin jobbat ganska mycket på distans, men 
att det fungerat överraskande bra eftersom en 
stor del av klientarbetet redan tidigare gjorts per 
telefon. Men man har nu i allt högre grad börjat 
ha videokonferensmöten i kommunikationen med 
klienter och deras familjer, vilket enligt honom sist 
och slutligen inte är så långt från att träffa klienterna 
personligen. Men alla de möten som ansetts viktiga 
att utföra personligen har man fortsatt att göra 
i den formen. Det som kunnat komplicera är då 
klientfamiljen meddelat att de är sjuka och därför 
inte kan träffas inom den tidsram man hoppats.

– En lite överraskande fördel med distansarbetet 
har varit att jag orkat arbeta mycket bättre eftersom jag 
inte behöver använda upp till två timmar per dag på att 
ta mig till och från arbetsplatsen. Jag kan börja arbets-
dagen mycket snabbare från det jag vaknar. Och genast 
då jobbdagen är slut är jag hemma och redo för fritid.

Tveka inte att  pröva på olika saker!
En ung man som helt tydligt trivs med sitt jobb, med 
andra ord, även om det är tungt. En sista fråga: vad 
skulle du vilja hälsa åt de unga killar som nu gått ut 
skolan och funderar på vilken bana de ska välja?

– Pröva på att jobba med olika saker, också sådant 
som du intuitivt inte känner för. Det är bästa sättet 
att kartlägga sin professionella identitet. Jag har 
vid sidan om studierna jobbat som förråds arbetare, 
försäljare, arbetsskyddsfullmäktig och personlig 
assistent, och varit med i styrelsen för social-
arbetar studerandenas ämnesförening och fungerat 
som researrangör för studieresor. Allt det har gett 
värdefulla erfarenheter. Om man är rädd att ta mera 
ansvar men samtidigt i hela sin kropp känner att man 
borde göra det, är det troligen exakt vad man borde 
göra, och något man ångrar efteråt ifall man inte gör.
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Nominera till Sigfrid Törnqvist-
priset senast 20.9
FDUV har instiftat ett pris för att uppmärksamma en organisation, en verksamhet 
eller en person som gjort något betydelsefullt för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning.

Priset delas ut vart tredje år och har fått sitt namn efter Sigfrid Törnqvist, initiativtagare till Samariterstiftelsen 
som senare blev FDUV.

Nu kan alla nominera kandidater till det första Sigfrid Törnqvist-priset. Priset ska gå till en person eller 
aktör som genom sitt bemötande eller på annat sätt gjort en betydande insats för svenskspråkiga personer med 
intellektuell funktionsnedsättning i Finland.

Bland alla förslag utser en jury bestående av diskrimineringsombudsman Kristina Stenman, förbundets 
ordförande Mikaela Björklund och Steg för Stegs ordförande Jonne Tallberg en vinnare. Vinnaren meddelas på 
förbundskongressen i oktober.

Meddela ditt förslag inklusive motivering senast den 20 september på fduv.fi/sigfridtornqvistpriset. Du kan 
också skicka e-post till matilda.hemnell@fduv.fi eller ringa till 040 503 72 30.

Sigfrid Törnqvist- priset

Ett hot mot befolkningen
Men låt oss backa till tiden då DUV-rörelsens historia 
fick sin början.

Efter kriget var det flera personer, däribland fil.
dr. Sigfrid Törnqvist, som ansåg att man borde göra 
något för de här familjerna. Många av de aktiva drevs 
av ett socialt samvete med religiösa förtecken. Resul-
tatet blev att Samariterstiftelsen grundades 1954 och 
Sigfrid Törnqvist blev stiftelsen första ordförande.

På den här tiden visste man i samhället väldigt 
lite om dessa familjer, barnen var undangömda och 
det fanns egentligen ingen service till dem. Hela 
frå gan var belagd med tabu. I den mån man talade 
om personer med intellektuell funktionsnedsättning 
ansåg många att samhället måste skyddas från dem. 
Rashygieniska tankar med krav på tvångssterilisering 
fanns till och med bland en del aktiva inom 
Samariter stiftelsen.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning
uppfattades som ett hot mot hela befolkningen.

Man såg också att familjerna var väldigt pressade 
och då drog somliga slutsatsen att tvångs sterilise-
ringar skulle hjälpa, en del hävdade till och med att 
det var i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga 
rättigheter.

Institutioner  för  att  under lätta för  familjerna
Men de rashygieniska tankarna fick lyckligtvis inte 
fotfäste inom Samariterstiftelsen. I stället var det de 
för tiden moderna uppfattningarna om pedagogikens 
och den sociala miljöns betydelse som fick gehör. 
Man fick kontakt med många familjer och grundade 
Barnens By som bedrev något som i dag skulle klas-
sas som arbetsverksamhet för främst vuxna.

Tanken var att man skulle underlätta för familjer-
na genom att ta hand om personer med intellektuell 

funktionsnedsättning på institutioner. Till en början 
var verksamheten vid Barnens By progressiv för sin 
tid, men utvecklades inte och lades ned.

– Så småningom blev det som ett museum över
hur man hade det på 50-talet.

Dessutom grundades Kårkulla 1960.
– Kårkulla vårdanstalt placerades i Pargas men

skulle gälla hela Svenskfinland. Man tänkte att 
placeringen inte hade så stor betydelse, alla skulle 
ändå vara på institution.

Inom Samariterstiftelsen funderade man nu på 
sin roll. Fanns det alls behov av stiftelsen längre?

– Men vissa ansåg att alla problem inte löstes i och
med Kårkulla vårdanstalt.

Stiftelsens fick därför ännu fortsätta, men ändrade 
inriktning. Man grundade den riksomfattande 
föreningen De Utvecklingsstördas Väl, DUV rf.

Föräldrarna engagerar  sig
Mari-Ann Stormbom-Humalisto blev DUV-
föreningens första anställda. Hon reste runt i Svensk-
finland, pratade med föräldrar och tog initiativ till 
föräldra kretsar, alltså grupper för föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning. På den tiden talade man 
inte om kamratstöd, men det var det i allra högsta 
grad, och det var också här föräldraengagemanget 
tog vid och resulterade bland annat i de ovannämnda 
daghemmen.

Mari-Ann Stormbom-Humalisto hade också aktiv 
kontakt med Sverige och fick ideologiska influenser 
därifrån. Det nya tänkesättet gick under begreppet 
”normaliseringsprincipen”. Principen, så som Bengt 
Nirje på FUB i Sverige formulerat den, handlar 
om att miljön kring personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras anhöriga ska vara så 
normal som möjligt.

Förbundet bildas
År 1969 fick Samariterstiftelsen en ny verksamhets-
ledare, Mikael Lindholm. Det var egentligen en 
slump, eller rentav ett missförstånd, som gjorde att 
han sökte jobbet.

– Men det tog inte länge förrän jag blev verkligt
intresserad av området.

Under sin tid som verksamhetsledare kom 
DUV-föreningen att upplösas. I stället bildade man 
lokala DUV-föreningar som sedan 1971 tillsammans 
grundade Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, 
FDUV. Mikael blev förbundets verksamhetsledare 
1975 och var det ända fram till 2006.

Varför finns FDUV?
– Många inom kommunala sektorn har särskilt

före kommunernas ekonomiska kris ställt samma 
fråga. Varför finns FDUV nu då det finns så mycket 
service till målgruppen? Men utvecklingen har visat 
att det behövs en organisation som bevakar och lyfter 
fram medborgerliga och mänskliga rättigheter.

Har FDUV utvecklat samhället, synen på och stö-
det till personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning eller har FDUV utvecklats i takt med samhället?

– Det har gått åt båda hållen. Klart att en organisa-

tion måste förändra sig med samhället, men jag tror 
nog att FDUV haft en rätt stor inverkan på samhället 
vad gäller integrering och avinstitutionalisering.

Den stora övergripande och genom historien 
aktuella frågan för DUV-rörelsen är den om 
samhällsintegrering.

– Den handlar bildligt, och i en del fall till och
med bokstavligen, om liv och död för den här 
målgruppen.

Den gäller bland annat var och hur de ska bo, 
deras position på arbetsmarknaden, inkomster och 
inte minst var och hur de ska gå i skola.

Steg för  Stegs grundande en milstolpe
Som en av de viktiga upplevelserna i sitt yrkes-
verksamma liv nämner Mikael grundandet av Steg 
för Steg 1996. Under 80-talet aktualiserades frågan 
om medbestämmande och nu blev det dags för 
en egen förening för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning att se dagens ljus.

Steg för Stegarna gav Mikael Lindholm nya insikter.
– Jag märkte att vi inte alls behöver berätta åt

personer med intellektuell funktionsnedsättning vad 
de ska säga, de kunde bra föra sin egen talan.

Mikael Lindholm verkade länge 
som FDUV:s verksamhetsledare 
och har skrivit boken om FDUV:s 

och DUV-rörelsens historia.



Ulrika Paavolainen. Enhetschef 
på Folkhälsans servicehem 
Nystugan. Foto: Mia Uhlenius
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TEXT: CHRISTINA LÅNG

Servicehemmet 
Nystugan  
fyller  40 år

HABBENS ÖVERLÄKARE GUSTAV AMNELL 
insåg på 1970-talet behovet av själv-
ständigt boende för unga vuxna med 
fysiska funktionsnedsättningar. Finan-
sieringen var ett problem. Då kom kom-

merserådet Nils Elfving till hjälp. Elfvings stiftelse 
köpte år 1979 ett radhus i Baggböle i Helsingfors. 
Folkhälsan köpte senare det. Stiftelsen håller ännu 
sin beskyddande hand över Nystugans invånare med 
till exempel bidrag till rekreation.

Huset var inte planerat för att ge plats åt rullstolar, 
lyftanordningar, ståställningar och andra hjälpmedel. 
Före huset öppnades i april 1980 gjordes det 
handikappvänligare. Trots tillbyggnad blev det svårt 

att uppfylla alla krav på tillgänglighet. Inomhus fanns 
en varm känsla av storfamilj, mysigt men trångt. 
Hyresgästerna hade uppskattat den fina gården med 
fruktträd och köket där personalen tillrett mat varje 
dag. När det blev aktuellt att flytta så ville personal 
och hyresgäster ta med sig ”doften av mat och 
nybakat bröd som varit en viktig del av hemkänslan 
och livskvaliteten”.

Nytt hem i Esbo
För ett decennium sedan flyttade Nystugans invånare 
in i Folkhälsans nya hus i Hagalund, som visat sig 
vara en mycket lämplig miljö med många synergief-
fekter. Förutom trivsamt boende med åtta platser i 

gruppboendet och två i självständiga servicelägen-
heter, kan invånarna delta i den mångsidiga verksam-
heten som finns i huset. Där ordnas konserter, tea-
terföreställningar, författarbesök och utställningar av 
olika slag. Dessutom kan alla delta i minnescafé eller 
bingo, gymnastik och yoga som ordnas regelbundet 
eller inta någon måltid i husets matsal. I huset finns 
också ett musikinstitut. Nystugans invånare har dess-
utom tillgång till lunchrestaurangen, husets bastu, 
frisör, fotvårdare och fysioterapeut.

Rosi hör till de första hyresgästerna som flyttade 
in i Nystugan i Baggböle och nu bor i Folkhälsanhuset 
i Esbo. Med fyrtio års erfarenhet säger hon att hon 
trivs bra. Hennes stora intresse har varit att måla och 
hon har haft två egna utställningar och en gemensam 
tillsammans med en annan person. Rosi har tyvärr 
inte klarat av att måla sedan 2017.

Att miljön är stimulerande glädjer också 
nya enhetschefen Ulrika Paavolainen som har 
erfarenhet från annat boende.

När allt detta finns i samma hus underlättar 
deltagandet när de flesta hyresgästerna är beroende 
av rullstol och andra hjälpmedel, tycker Ulrika 
tillsammans med sina arbetskamrater.

Hyresgästerna kommer från sex kommuner i 
Nyland och processerna utvecklas ständigt med 
myndigheter, kommuner, personalen och familjerna. 

Nystugan skall erbjuda trygghet och integritet samt 
en meningsfull vardag.

God kommunikation är  a och o
Personal och hyresgäster samarbetar bra. För att få 
vardagslivet att fungera optimalt är det viktigt att 
också ge resurser åt personalen. De flesta har olika 
utbildningar inom hälso- och sjukvård.

Öppen kommunikation och respekt för individen 
är ett absolut krav. Vi har regelbundna sammankoms-
ter med personal och hyresgäster var tredje vecka. 
Det underlättar samarbetet. Respekt för individens 
integritet, självbestämmanderätt och livshantering 
ska stöda den fysiska, psykiska och sociala funktions-
förmågan, betonar Ulrika Paavolainen.

Två gånger per år utvärderas hyresgästernas 
funktionsförmåga. Utgående från bedömningen 
uppgör man tillsammans den individuella planen 
med konkret målsättning för vård utgående från 
de fysiska, psykiska och sociala dimensionerna. De 
skräddarsydda lösningarna skall motsvara behoven 
av vård och adekvat service.

Varje boende har egen kontaktperson inom 
personalen. Dessutom kan man anhålla om 
personlig assistent, som kan beviljas enligt gällande 
kriterier. Den personen kan delta i verksamhet i 
och utanför hemmet, till exempel i arbete, studier 
eller hobbyverksamhet. I Nystugan är det främst 
fritidsverksamhet, såsom biobesök, teater, konserter, 
promenader, med flera aktiviteter som gäller. 
Hyresgästerna deltar i vardagens rutiner i mån av 
intresse och funktionsförmåga. Måltiderna är en 
viktig del av trivseln. För det mesta hämtas maten 
från husets restaurant Vindängen. Ibland tillreder 
man den mat tillsammans som hyresgästerna önskar. 
Då blir det fisk, biff eller pizza. Och någon gång 
bakar man tillsammans. Hälsan poängteras med 
balanserad kost och lämpliga aktiviteter.

Unga med fysiska funktionsvariationer har länge fått 
stöd på Folkhälsans habiliteringsavdelning. Där föddes 
tanken på ett boende för dem som skulle flytta hemifrån.

Rosis tavlor. Foto: Privat



Jaakko Iivari, som jobbar på Nystugan, 
stortrivs med jobbet som han kallar 
”nära hjärtat arbete”. Foto: Privat

Beställ FDUV:s 
nyhetsbrev
FDUV har tagit i bruk ett nytt elektroniskt 
nyhetsbrev. 

I nyhetsbrevet berättar FDUV om aktuellt 
inom förbundet och funktionshinderområdet 
samt om kommande kurser och evenemang för 
familjer och professionella.

Även Lärum och LL-Center vid FDUV har 
nya elektroniska nyhetsbrev. 

Samtliga kan beställas via  
fduv.fi/nyhetsbrev

Mikaela Remes vald till ny chefredaktör
Mikala Remes är utsedd till ny chefredaktör för SOS Aktuellt. Hon har mångsidig journalistisk 

erfarenhet som nyhetsjournalist och frilanskommunikatör. Remes har en examen inom journalistik 
från Social- och kommunalhögskolan och utexamineras denna höst från magisterprogrammet 

Media and Global Communication vid Helsingfors universitet. Den nya chefredaktören kommer att 
ansvara för årets sista nummer som utkommer i slutet av november 2020.

SAMS bidrag
Verksamhets- och projektbidrag för 2021 
ansökningstid 2–30 november 2020

SAMS bidrag kan sökas av SAMS medlemsförbund 
och deras medlemsföreningar samt av andra aktörer 
inom social- och hälsovårdens område. Bidrga ges i 
första hand till verksamheter som stöder, tryggar och 
garanterar den svenska servicen inom den sociala 
sektorn.

Läs mer och ansök: 
 www.samsnet.fi/bidrag

12-13
Lunch

13-17
Jubileumsseminarium med kaffepaus

Medverkar på seminariet: nya
diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman,

sportsreportern Kaj Kunnas, journalisten Marcus Rosenlund,
poeten Rosanna Fellman, DuvTeatern och Anna Caldén,

ordförande för FMA – Funktionsrätt med ansvar.

17-18
Bubbel i Sky Room

SAMS 10

17.10.2020 Clarion Hotel Helsinki

Anmälan är nu öppen på lyyti.fi/reg/SAMS10.
Mera information finns på samsnet.fi.

JUBILEUMSSEMINARIUM

PROGRAM
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Jaakko Iivari, som jobbat ett drygt år på Nystugan, 
är en av de tre manliga medarbetarna. Han har vuxit 
upp inom den här sektorn för han har ända sedan 
liten pojke haft nära kontakt med personer med 
funktionsvariationer.

När min förra karriär tog slut, funderade jag vad 
jag ville göra och då kändes detta som ett nära hjärtat 
arbete, tycker Jaakko.

Hans erfarenhet och värdegrund passar bra in i 
Nystugans betoning av kompetens och engagemang. 
Omsorg innebär att alla respekterar människovärdet, 
att man bemöter alla som individer, samarbetar och 
uppmuntrar till aktiv växelverkan.



TEXT OCH FOTO: PERNILLA NYLUND

Givande samtal om bipolär sjukdom
Ett bra koncept att samla både anhöriga och personer med bipolär sjukdom för 
att diskutera tillsammans om bipolaritet. Den feedbacken har gruppledarna Eva 
Hanses och Malin Knip fått, och nu fortsätter man med samma koncept.

Eva Hanses arbetar på FinFami Österbotten 
och Malin Knip på Svenska Österbottens 
Anhörigförening. Tillsam mans har de 
utformat och samarbetat kring den 
psykoedukativa grupp som för en tid sedan 
samlade 12 personer som berörs av bipolär 
sjukdom. Hälften av deltagarna hade bipolär 
sjukdom och hälften var anhöriga. En gång i 
veckan träffades gruppen i Vasa, i fem veckor 
totalt (om man inkluderar återträffen på 
slutet).

– Under träffarna har vi rört oss i 
gräns landet mellan terapi och utbildning. 
Vi har utgått från en bok om bipolaritet 
och därefter diskuterat olika teman som 
rör sjukdomen, till exempel symtom på 
mani och depression, rutiner i vardagen, 
medicinering och så vidare, berättar Malin 
Knip.

– Vi vill ge människor möjlighet att träffa 
varandra och dela erfarenheter. Många av 
deltagarna tyckte det var givande att få höra 
hur man upplever sjukdomen från ”andra 
sidan”, säger Eva Hanses.

– I gruppen fanns både personer 
som alldeles nyligen fått sin diagnos och 
personer som har levt med den i många år, 
så det blev många intressanta diskussioner. 
Grupper av det här slaget behövs.

Fredrik Nygård är en av dem som deltog 
i gruppen. Han har levt med psykisk ohälsa 
i 50 år.

– Jag ville vara med i gruppen för att 
visa att det går att ha ett bra liv med bipolär 
sjukdom. Den styr inte mitt liv längre.

Fredrik berättar att han tidigare kunde 
vara väldigt arg på sin sjukdom och 

ledsen över att just han drabbats. Idag har 
han börjat hitta positiva saker med sin 
bipolaritet. Han uppskattar kreati viteten 
som kommer med den och förmågan att ta 
itu med saker och ting.

Numera har han accepterat att han har 
sjukdomen och han har också lärt sig leva 
med den.

– Jag har slutat säga ”jag är bipolär”. Nu 
säger jag att ”jag har bipolär sjukdom”. Jag är 
inte min sjukdom.

Han är också tacksam över den fina vård 
och all kunskap som numera finns, och att 
medicinerna är bra.

– Generationer före oss kan inte ha haft 
det lätt om de drabbades av psykisk ohälsa, 
funderar han.

SAMS nya projekt 
minskar ensamhet 
genom digitala 
frivilliguppdrag
SAMS vänverksamhet startade i somras 
projektet Digital vänverksamhet. Vi har 
fått in många ansökningar av personer med 
funktionsnedsättning, som skulle behöva 
en vän, men det har varit utmanande att få 
frivilliga vänner att ställa upp. Om du eller 
någon du känner har några extra timmar i 
månaden att ge åt en medmänniska, kan du 
ge mycket glädje till någon.

Året 2020 har varit tufft för många av 
oss på grund av coronapandemin och 
allt som den fört med sig. För andra 

har det varit mycket tuffare. En del människor 
har blivit helt isolerade och ensamma utan en 
enda vän. Dessa personer kan till exempel vara 
personer som bor på boende och som inte får ta 
emot besökare eller personer som lider av flera 
grundsjukdomar och inte vågar gå ut, för att de är 
rädda att bli smittade.

Under coronapandemin har många inte kun-
nat träffa vänner och familj som vanligt. Istället 
har många hållit distanskontakt. Alla har ändå 
inte tekniken eller kunskapen för att kunna göra 
det. Därför har SAMS vänverksamhet i somras 
startat projektet Digital vänverksamhet. Projek-
tet har som syfte att minska ensamhet bland 
personer med funktionsnedsättning genom att 
förbättra tekniskt kunnande och skapa nya vän-
skapsband.

SAMS har fört ihop frivilliga som ska hålla 
distanskontakt med varandra under hösten. Alla  
deltar hemifrån med hjälp av dator, surfplatta 
eller smarttelefon. De som inte har tekniken får 
låna en surfplatta med lättlästa instruktioner 
som sänds hem på posten. På hösten ordnas en 
utbildning, där deltagarna får lära sig att använ-
da olika digitala verktyg samt vad man kan göra 
tillsammans på distans. Många är helt nya för 
varandra och får börja lära känna varandra, men 
en del av vänparen har träffats redan en längre 
tid. Via surfplattan kan de göra olika saker ihop, 
till exempel diskutera, visa bilder för varandra, 

upptäcka nya saker på nätet eller spela olika spel 
tillsammans.

Förutom jag, projektkoordinator Maj Ilola, 
jobbar dessutom två frivilligkoordinatorer vid 
SAMS som hjälper till med projektet. Projektet 
finansieras av STEA. Du kan följa med projektet 
under hösten på SAMS hemsida.

SAMS vänverksamhet förmedlar frivillig-
vänner till personer med funktionsnedsättning. 
Vänparen träffas några gånger i månaden och gör 
något roligt tillsammans. Koordinatorerna hjälper 
med att hitta en vän med liknande intressen.

SAMS, Samarbetsförbundet kring funktions-
hinder, har som syfte att främja och förverkliga 
jämlikhet och full delaktighet i samhället för per-
soner med funktionsnedsättning i Svenskfinland.

Maj Ilola,
koordinator för projektet Digital vänverksamhet 

samt evenemangs- och informationskoordinator 
på SAMS och i full färd att planera SAMS 

10-årsjubileumsseminarium.

NU BEHÖVER VI JUST 
DIG - KOM MED OCH 
MINSKA ENSAMHET I 
HÖST!
Vi söker ännu efter frivilliga som 
vill hålla distanskontakt med en 
vän med funktionsnedsättning. Du 
kan delta hemifrån och behöver 
endast en dator, surfplatta eller 
smarttelefon. Ge fyra timmar i 
månaden och få en vän för livet!

LÄS MERA OCH ANMÄL DIG PÅ  
samsnet.fi/frit

 Under projektet håller vänparen distanskontakt 
med varandra - var än de befinner sig.

Eva Hanses med Malin Knip. På 
andra bilden, Fredrik Nygård. 
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”Att vara 
positiv… Eller 
negativ…”
Detta är  en sann histor ia från januar i 2019.  Då en 
ung man verkligen f ick  ” Sista Ordet”  i ett  möte 
som involverade honom och under tecknad.

Kaj Kunnas är Ordbrukare 
för Oy Kalliopeja Ab

Jag hade kört från Karis till Vanda 
och lokala fina idrottshallen där, 
för att beskåda Champions League 
matchen i handboll mellan 
Cocks från Riihimäki och norska 
Elverum. Det blev paus och det 
blev dags att kissa. Så jag ställde 
mig i toakön…

Framför mig satt en ung kille 
i rullstol. Vände sig om eftersom 
han hade känt igen mig - Tuttu 
TV:stä som han sa. Den unga 
mannen ville ha en selfie med 
mig. En selfie som knäpptes 
och som blev glad och positiv. 
Eftersom vi båda helt uppenbart 
gillade selfietagande.

Sedan fortsatte vår träff med 
ivrigt snack om matchen ifråga. 
Om hockey, fotboll, all tänkbar 
sport som tjusat oss båda. 

Killen var så entusiastisk och i 
mina ögon lycklig. Jag blev helt 
begeistrad av hans verbalitet, 
hans kunskaper om sport men 
framförallt av hans livsglädje. Det 
sken av iver och nyfikenhet kring 
honom.

Vi avancerade i toakön. Och jag 
frågade om en stund av honom 
varför han inga ben hade? Vad 
hade hänt helt enkelt? Och han 
berättade att han som 12-åring, 
om jag förstod det rätt, hade 
haft så svår blodförgiftning, att 
läkarna var tvungna att amputera 
hans ben, för att som han sa ”save 
his life…”

Kön ringlade framåt. Vi 
snackade sport. Tills det var 
dags att gå åt skilda håll. Han in i 
handikapptoan. Jag till pissoaren 

för stående.
Strax innan vi skiljdes 

klappade jag honom på axeln och 
ville på någott sätt ännu berömma 
honom, så jag sa: ”Hördu. Hur 
orkar du vara sådär positiv fast du 
inte har benen kvar?” Till vilket 
killen litet sådär klurigt tittande 
på mig svarade: ”Vet du, jag 
funderar mycket mer på varför så 
många orkar vara så negativa fast 
de har benen kvar...”

För en gångs skull blev jag tyst. 
Så tagen, hänförd och rörd av vad 
han sa. Att han ännu hann få sista 
ordet innan vi gick åt varsitt håll. 
Sådär smått vemodigt leende sa 
killen ännu: ”Livet är inte rättvist. 
Men det är härligt…”.

Ny rappor t:  Personer  med  
funktionsnedsättning om livet på Åland

Hur  har  personer  med 
funktionsnedsättning 
det på Åland – egentligen?

A RBETET HANDLAR OM att presentera 
hur situationen ser ut i Finland, 
inklusive Åland, när det gäller 
situationen för personer med 
funktionsnedsättning enligt dem 

själva. Ordet parallellrapport används eftersom det 
handlar om en rapport som görs som komplement 
till den officiella rapport som staten har lämnat in.

För att samla in aktuell information om hur 
personer med funktionsnedsättning upplever sin 
situation på Åland har Ålands handikappförbund 
under tiden mitten av maj till mitten av juni 
publicerat ett frågeformulär riktat till personer 
med funktionsnedsättning på Åland. Vi vill 
vaska fram de åländska särdragen. I ett större 
sammanhang handlar det om att vi vill skapa oss 
en uppfattning om hur de rättigheter som fastställs 
i FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (funktionsrättskonventionen) 
uppfylls på Åland. Förbundet fick in drygt 200 svar 
på frågeformuläret och det är vi väldigt glada för. Ett 
varmt tack till alla som har svarat!

Förutom att bidra med information till 
parallellrapporten kommer vi att använda den 

insamlade informationen i vårt arbete med att 
förbättra livssituationen och delaktigheten för 
personer med funktionsnedsättning. Nu kommer 
vi, tacksamt, att ha rykande färsk information att 
hänvisa till när vi för fram förslag och önskemål 
till exempelvis politiker. Vi får hjälp av praktikant 
Emma Othman med att sammanställa svaren från 
frågeformuläret. Emma kommer att presentera 
svaren både i en skriftlig rapport och personligen vid 
ett frukostseminarium den 16 september på Ålands 
Sjöfartsmuseum - förutsatt att coronaläget medger 
det. Presentationen direktsänds även på www.
handicampen.ax och möjlighet finns att interagera 
via nätet. Se närmare information och anmälan på 
www.handicampen.ax

Susanne Broman,  
verksamhetsledare

Ålands handikappförbund

Förbundets personal ser fram emot att snart få 
veta hur personer med funktionsnedsättning 

upplever sin situation på Åland. Från 
vänster Emilia Liesmäki, Susanne Broman, 
högskolepraktikant Emma Othman från 
Åbo Akademi och Gunilla G Nordlund.

Just nu är vi inne i en både spännande och viktig fas av vårt 
påverkansarbete! Förbundet har under våren arbetat intensivt 
med vår del i den finländska parallellrapporten som ska skickas 
till FN-kommittén i slutet av detta år.
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September
September–november i Vasa/Korsholm. 
Kurs och diskussionsgrupp om känslor och 
relationer med Kårkullas ledande psykolog 
Anita Norrdahl. Kursen riktar sig till dig med 
lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 
Träffar: 21.9, 19.10, 2.11. Diskussionsgruppen 
riktar sig till föräldrar/närstående till en 
person med funktionsnedsättning. Träffar: 
22.9, 20.10. Info: fduv.fi/kalender,  
annika.martin@fduv.fi, 040 567 9257.

24.9. Läs tillsammans: Inspirationskväll 
för frivilliga, online. Arr. SAMS 
vänverksamhet och LL-Center.  
www.samsnet.fi/handelsekalender

24–27.9. Personlig utveckling.  
Norrvalla, Vörå. Unga vuxna personer i åldern 
20–30 år, med erfarenhet av psykisk ohälsa. 
www.fspc.fi

24.9 och 26.11. Webbinarier om Den 
omtalade tystnadsplikten. Jurist Johanna 
Lindholm talar ur ett juridiskt perspektiv. Både 
för anhöriga och professionella.  
Info: fduv.fi/kalender,  
annette.tallberg@fduv.fi.

28.9–1.10. 60+ på Lärkkulla, Karis. För 
personer med upplevd psykisk ohälsa i åldern 
60 år och uppåt. Stöd och verktyg. Matprat, 
avslappning, föreläsningar. www.fspc.fi

26–27.9. Familjekursen Vardagskraft! på 
Hotell Red & Green i Närpes.  
För familjer med barn med 
funktionsnedsättning.  
Info: fduv.fi/kalender,  
camilla.forsell@fduv.fi eller 040 673 9695.

29.9. Tredelad onlinekurs: Bli en frivillig 
vän inom funktionshinderområdet.  
Arr. SAMS vänverksamhet ”Fyra betydelsefulla 
timmar” samt Nykarleby arbis.  
Övriga tider: 6.10 och 13.10.  
www.samsnet.fi/handelsekalender

Oktober
1–4.10. Att lära sig leva med bipoläritet. 
Ruissalo Spa, Åbo. För personer med 
diagnosen bipolär som genom föreläsningar 
och smågruppsdiskussioner vill få mer 
kunskap om sin sjukdom.  
www.fspc.fi

2–4.10. Närstående till missbrukare 
kan komma och få styrka av tystnaden och 
naturen på retreatgården Snoan i Lappvik. 
Info: verksamhetsledare Mette Strauss, mette.
strauss@kran.fi  
Tfn: 050 410 7001.  
www.kran.fi

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Sänd till redaktion@sosaktuellt.fi
Deadline för SOS Aktuellt nummer 4 är måndagen den 2 november. Utkommer vecka 48.

På grund av coronaläget är det oklart om alla evenemang kan hållas som 
planerat! Vi ber er att ännu kontrollera detaljer med respektive arrangör. Tack!

Händelsekalendern 2020
2–4.10 i Karleby och 11–13.12 i Helsingfors. 
Veckoslutsläger för 12–18-åringar.  
Info/Karleby: fduv.fi/kalender,  
pamela.dahlkvist@fduv.fi, 050 302 78 88.  
Info/Helsingfors: fduv.fi/kalender,  
filippa.sveholm@fduv.fi, 040 8653 888.

8–11.10. Det är lugnt- Må bra kurs för 
unga 16–20 år. Norrvalla, Vörå. Unga med 
erfarenhet av stress, ångest eller depression. 
Öka välbefinnandet genom fokus på 
självkänsla, självförtroende samt metoder att 
hantera stress och nervositet. www.fspc.fi

9–11.10. Ta hörapparaten ur byrålådan. 
Hotell Seafront, Ekenäs. Vuxna hörselskadade 
som inte använder sina hörapparater och de 
som just fått hörapparater och inte kommer 
överens med dem.  
Föreläsningar, hörhjälpmedel mm.  
Info: horsel.fi/kurser/ eller Siw Östman,  
tfn 044 533 3947, siw.ostman@horsel.fi

10.10. Aktivitetsdag för SAMS 
vänverksamhet i Österbotten, Vörå, 
Norrvalla aktivitetscenter. www.samsnet.fi

10.10. Aktivitetsdag för SAMS 
vänverksamhet i huvudstadsregionen, 
Esbo, Solvalla aktivitetscenter.  
www.samsnet.fi/handelsekalender

17.10. SAMS 10, festseminarium på 
Clarion Hotel Helsinki. I år firar SAMS – 
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 
sitt 10-årsjubileum.  
www.samsnet.fi/handelsekalender

22–25.10. Depressionskola. Backby 
gård, Esbo. Målgrupp; vuxna personer 
med depressionssymptom/psykosociala 
funktionshinder. Lära sig att förebygga och 
hantera depression. Kamratstöd.  
www.fspc.fi

23–25.10 FDUV:s förbundskongress på 
Åland. fduv.fi/kongress

24.10. Annorlunda barnbarn.  
Dönsby B&B i Karis. Du som är mor- 
eller farförälder till ett barn med 
funktionsnedsättning får info, tips och 
vardagsverktyg för en glad samvaro med ditt 
barnbarn. Info och anmälan senast 3.10: 
henrika.mercadante@fduv.fi

November
Deadline för SOS Aktuellt nummer 4 är 
måndagen den 2 november.  
Utkommer vecka 48.

3.11 kl. 18. Minnesstund till avlidna 
missbrukares minne i Gamla kyrkan i 
Helsingfors. Info: www.kran.fi.

5–8.11. Kurs för anhöriga på  
Backby gård i Esbo.  
Ansök senast 9.10. Diskussioner, vila och aktivitet. 
Ansök smidigast via  
https://www.fspc.fi/kurser/vara-kurser.  
Info pia.rosengard@fspc.fi, 050 514 2295.

6–8.11. Kokleaimplantat (CI) kurs. 
Tammerfors. Vuxna hörsel-skadade med CI 
eller som är i beredskap att göra CI implantat. 
Kunskap om CI: hur det fungerar, tekniken bakom 
samt utmaningar. Föreläsare seniorprofessor 
i experimentell otologi Helge Rask-Andersen, 
forskare på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  
Info: horsel.fi/kurser/ eller Siw Östman,  
tfn 044 533 3947, siw.ostman@horsel.fi

7.11. Redskap för glädje och ro i vardagen.  
Pargas. Familjer med barn med funktions-
nedsättning eller särskilda behov i åldern 0–13 år. 
Arr. FDUV, Folkhälsan och DUV i Västra Åboland. 
Info&anmälan: fduv.fi/kalender,  
henrika.mercadante@fduv.fi, 040 127 1712.

11.11. Utbildningsdagen Att vara närstående 
till missbrukare i festsalen på G18 i Helsingfors. 
Föreläsare bl.a. Gunilla Hansen och Sanna 
Lundell. www.kran.fi Vi bjuder på lunch och 
kaffe, anmäl därför ditt deltagande  
senast 30.10 till: kran@kran.fi

12-15.11. Sömnskola på Norrvalla, Vörå. Ansök 
senast 16.10. Målgrupp; vuxna personer med 
psykisk ohälsa och sömnproblem. Kamratstöd. 
www.fspc.fi

13–14.11. Familjekursen Tillsammans är vi 
starkare. Esbo. För er som har ett barn med 
en sällsynt intellektuell funktionsnedsättning. 
Program för hela familjen samt föreläsningar 
med Maria Hintze från Folkhälsans genetiska 
klinik och Kristina Franck från Harvinaiskeskus 
Norio.  
Info & ansök senast 11.10: fduv.fi/kalender, 
camilla.forsell@fduv.fi eller 040 673 9695.

18.11. SAMS Höstmöte, Helsingfors.

18.11. SAMS 10 – Alumniträff, G18, 
Georgsgatan 18, Helsingfors. SAMS bjuder 
in sina tidigare och nuvarande anställda och 
förtroendevalda till en kväll fylld med umgänge 
och roligt program för en alumniträff.  
www.samsnet.fi/handelsekalender

20–22.11. Kommunikationskurs. Runsala  
spa, Åbo. Vuxna hörselskadade tillsammans  
med partner, syskon eller vän. Medel för att 
underlätta kommunikationen och stärka  
själv-känslan i social interaktion.  
Info: horsel.fi/kurser/ eller Siw Östman,  
tfn 044 533 3947, siw.ostman@horsel.fi

26.11. SAMS Funktionsrättsseminarium, 
Vasa. SAMS Juridiska ombudets årliga 
funktionsrättsseminarium.  
www.samsnet.fi/handelsekalender
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