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� Verksamhetsledare Lisbeth Hemgård vald till delegationen för STEA 

Finlands regering har i början av april tillsatt delegationen för social- och hälsoorganisationernas 
understödsärenden (STEA). Delegationen har till uppgift att lämna utlåtanden till social- och 
hälsovårdsministeriet om de allmänna riktlinjerna för understödsverksamheten och de strategiska 
riktlinjerna. Delegationen utvecklar och utvärderar också understödspolitiken och organisations-
verksamheten. FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård representerar de svenskspråkiga 
organisationerna i delegationen. Mera information: www.stm.fi/sv.  
 
� Förbundet söker informatör till kontoret i Helsingfors – ansök senast 20 april 

Förbundet söker en informatör med ansvar för FDUV:s informationsverksamhet, både när det gäller 
webben, sociala medier och tryckt material. Till uppdraget hör kampanjer, pr-verksamhet och ansvar för 
medlemstidningen. Av den sökande krävs mycket goda språkkunskaper i svenska och god finska, god IT-
kompetens och erfarenhet av ombrytning och bildbehandling. Erfarenhet av funktionshindersektorn är en 
fördel. Sänd ansökan med löneanspråk senast 20 april: Lisbeth Hemgård, lisbeth.hemgard@fduv.fi. 
 
� Nya människor på kansliet i Vasa och Helsingfors 

Susanne Tuure arbetar sedan april som boendeservicekoordinator i Österbotten. FDUV har fått finansiering 
från STEA för en fortsättning på projektet ”Skräddarsydd boendeservice” som fortgående verksamhet för 
södra Finland och Österbotten. Målet är att erbjuda flyttningsförberedelse till personer med 
funktionsnedsättning och deras familj före och under flytten från föräldrahemmet till eget hem. Mera 
information: Susanne Tuure, susanne.tuure@fduv.fi, 0400 600676. Jenni Bergman jobbar som 
fritidskoordinator de inkommande fyra månaderna när Jon Jakobsson är föräldraledig. Hon koordinerar 
sommarlägren i Nyland. Till utbildningen är hon kulturpedagog och har tidigare jobbat som innehålls-
producent på Tammerforshuset och som teaterproducent i olika produktioner. Hon har också varit ledare 
på FDUV:s läger många år. Mera information: Jenni Bergman, jenni.bergman@fduv.fi, 040 865 38 88. 
 

� Socialskyddsguiden 2017 och Handbok för unga med utvecklingsstörning 
Årets socialskyddsguide och årets nyhet Handbok för unga med utvecklingsstörning finns att ladda ner på 
FDUV:s webbplats. Se mera www.fduv.fi/socialskyddsguide eller www.fduv.fi/handbokforunga.  
 
� Familjesemester på Kuortane idrottsinstitut 1–6 juli – ansök senast 30 april 

Pris: 25 euro/dygn för vuxna (barn under 15 år gratis). Logi, helpension och en del program ingår. På plats 
finns 2–3 assistenter från FDUV. Lämna in ansökan på www.semester.fi/ansokan. Mera information: 
www.semester.fi, Susanna Stenman, 050 304 7642, susanna.stenman@folkhalsan.fi. 
 
� Scoutläger med mysterium för ungdomar och unga vuxna i Kavalahti i Ingå 11–13 augusti 

Finlands Svenska Scouter och FDUV ordnar scoutläger där du bland annat simmar, lär dig vistas i naturen, 
sover i tält, går på spårning och sjunger. Mera information: Jenni Bergman, jenni.bergman@fduv.fi. 
 
� FDUV:s förbundskongress på hotell Rosendahl i Tammerfors 28–29 oktober 

Alla DUV-medlemmar är välkomna med! På programmet står förutom själva kongressmötet även 
workshoppar med information om förbundets verksamhet och möjligheten att bekanta sig och pröva olika 
fritidshjälpmedel. På lördag kväll blir det middag och dans. Mera information i nästa Gula Pressen. 
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Kurser och evenemang i Österbotten 

22 april: Friluftsdag vid Norrvalla i Vörå kl. 10–16  
Enkel orientering i naturen, mat på öppen eld och på friluftskök och simning i terapibassängen står på 
programmet. Dagen passar bra för personer med utvecklingsstörning, deras familjer, personal och 
stödpersoner. Pris: 10 euro. Anmälning senast 15 april: Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57. 

11 maj: Hantering av problemskapande beteende på Vasa Universitet kl. 8–15.30  
Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga inom vård och omsorg. Istället för 
behandling av person fokuserar den internationellt erkända psykologen och författaren 
Bo Hejlskov Elvén på hantering av beteendet och mötet med personen. Målet är att 
erbjuda effektiva metoder och en ram för att utveckla egna metoder. Delatagaravgift: 70 
euro. Anmälning senast 17 april: Annika Martin, annika.martin@fduv.fi, 050 302 78 88.  
 

13 maj: Eftermiddag för familjer utomhus vid Kronoby folkhögskola kl. 14–16 

8 juni: Kväll för familjer utomhus vid Sparvboets villa vid Andra sjön i Nykarleby kl. 18–20  
För familjer som har barn med funktionsnedsättning. Vi gör mellanmål/kvällsbit på öppen eld, går en kort 
orienteringsbana och umgås. FDUV:s familjestödjare deltar. Anmälning senast 7 maj till Kronoby och 5 juni 
till Nykarleby: Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57. 
 

Kurser och evenemang i södra Finland 
 

19 april: Temakväll om självbestämmande och stöd för anhöriga på Axxell i Pargas kl. 18–20.30 

Specialomsorgslagen om självbestämmande och begränsningsåtgärder har uppdaterats. Vad innebär 
bestämmelserna i praktiken för personer med utvecklingsstörning? Mera information: Annette Tallberg, 
annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47.   

25 april: Kurs om sexualitet: Får jag lov? Del 2 för TJEJER på Novia i Ekenäs kl. 17.30–20.30          

2 maj: Kurs om sexualitet: Får jag lov? Del 2 för KILLAR på Novia i Ekenäs kl. 17.30–20.30 

Kursen riktar sig till personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning eller andra tilläggshandikapp. 
Inga föräldrar eller personal. Kårkullas ledande psykolog Anita Norrdahl leder gruppen. Vi pratar om 
kroppen, känslor, pojk- eller flickvän, rättigheter och beröring. Deltagaravgift: 10 euro. Mera information: 
Annette Tallberg, annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47. 

13 maj: Malike meets Kenguru – Prova på-dag på Maja i Helsingfors kl. 13–16   
Kom och prova redskap och hjälpmedel som ger större möjlighet ute i nya miljöer och som är anpassade 
för personer med funktionsnedsättning. Lärum presenterar sinnesstimulerande hjälpmedel. Mera 
information: Marita Mäenpää, marita.maenpaa@fduv.fi, 040 523 18 46. 
 

17 maj: Seminarium: Det europeiska funktionshinderkortet, THL i Helsingfors kl. 12–16 
Europeiska kommissionens projekt Funktionshinderkortet pågår 2016–2017. Målet är ett enhetligt 
funktionshinderkort i de europeiska länderna. Kortet kommer att finnas till för personer som behöver stöd 
med att delta i samhällets verksamhet. Mera information: Annette Tallberg, annette.tallberg@fduv.fi, 040 
674 72 47. 
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Höstens evenemang – pricka in i kalendern redan nu! 
 

7 oktober: Dansgala på Norrvalla i Vörå kl. 17–21 

Kom och dansa till tonerna av Dansdax. Inträde: 10 euro. Frågor kring skjuts, kontakta din egen DUV-
förening.   
 

6–8 oktober: Rekreationsdagar på Norrkullalandet i Sibbo  

FDUV och Folkhälsan arrangerar de traditionella rekreationsdagarna för anhöriga till barn med 
funktionsnedsättning. Parallellt ordnas läger för syskon och läger för barn med funktionsnedsättning.  
 
28–29.10 Förbundskongressen i Tammerfors 

 

2 december: Finland 100 år självständighetsfest i Helsingfors och Vasa  

 
 

*** 
 
Nya evenemang och uppdaterad information publiceras kontinuerligt i vår webbkalender på adressen 
www.fduv.fi/kalender.  


