
 

 
 Kom med på FDUV:s kongress  
FDUV samlas till kongress den 28–29 oktober 2017 på hotell Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, 33230 
Tammerfors. Förbundskongressen beslutar om förbundets verksamhet och strategi. Aktuella frågor för 
förbundet är nytt namn, stadgeändringar och ny strategi. 
Inom socialvården pågår stora samhällsförändringar, bland annat utarbetas en ny funktionshinderlag som 
bäst. Hur kommer vårdreformen att påverka servicen, blir det svårare att få stöd i framtiden eller kan det 
eventuellt bli lättare?   
Allt detta kommer att diskuteras på vår kongress i Tammerfors. Dessutom 
presenterar vi vår verksamhet, bland annat flera intressanta utvecklingsprojekt 
som pågår i förbundet.  
På kvällen får vi dansa till Susanne Sonntag´s och på söndag förmiddag blir det 
mer lättsamt program med skådespelaren Sixten Lundberg.  
Kallelse, föredragning och allmän information har sänts till föreningarna i 
början av augusti. Vi hoppas på ett aktivt deltagande från föreningarna. FDUV 

bekostar en förbundsstyrelsemedlems (ordinarie, eller suppleanten om ordinarie 
medlem är förhindrad) utgifter vid kongressen, inklusive resor, kost och logi. 
Kom med och påverka! Anmäl dig till förbundskongressen senast den 22 augusti på blanketten som ingick 
i Gula Pressen 2/2017 eller via blanketten på www.fduv.fi/forbundskongress. 
 
 
 Ny ansökningstid för Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne 
Vi vill påminna om att BMR har ny ansökningstid. Bidragsansökningarna görs elektroniskt direkt till 
stiftelsen 1–30 september på www.britamariarenlundsminne.fi. 
 
 
 FDUV har 20 nya familjestödjare 
FDUV:s projekt Familjestödjare 2015–2017 har utbildat 20 nya familjestödjare. 
Från tidigare finns 12 familjestödjare. Familjestödjarna har egna erfarenheter 
av att leva med en person med funktionsnedsättning. Kontaktuppgifter finns 
på www.fduv.fi/familjestod. Beställ familjestödjarvykort eller -plansch av 
Marita Mäenpää, marita.maenpaa@fduv.fi, 040 523 18 46. 
 
 
 Underteckna medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! – och uppmana bekanta att göra detsamma 
Medborgarinitiativet öppnades för att trygga rätten för personer med funktionsnedsättning att själva få 
bestämma om var och med vem de bor. Funktionshinderorganisationerna motsätter sig att livslånga, 
nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning arrangeras 
genom offentlig upphandling. 

Innehållet i initiativet och motiveringarna hittar du på 
www.fduv.fi/ingenmarknadsvara. Där finns en blankett för stödförklaring. Via 
sidan kommer du också till webbplatsen där du kan ge din stödförklaring elektroniskt.  
Mera information: Annette Tallberg, annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47.  
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25 augusti: 4BT ordnar eftermiddagsträff för stödpersonspar i Vasatrakten 
30 augusti: Den första av fem månatliga temakvällar i Folkhälsankvarteret i Vasa  
Kvällarna riktar sig till de som vill bli stödperson eller redan aktiva stödpersoner.  
Mera information och förhandsanmälningar: Irene Bäckman, irene.backman@samsnet.fi, 
050 431 88 88, www.samsnet.fi/4bt 
 
Diskussionskväll om självbestämmande för anhöriga och personer med utvecklingsstörning  
5 september i Kronoby, 6 september i Vasa, 12 september i Jakobstad och 28 september i Närpes 
FDUV:s sakkunniga inom påverkansarbete i Österbotten, Susanne Tuure, diskuterar självbestämmande med 
anhöriga. Steg för Stegs Tina Holms diskuterar med personer med utvecklingsstörning. Anmälning en vecka 
före: Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57. 
 
22 september: Seminarium Rätt till kärlek på Hotel Royal Vasa, kl. 9–12  
Lotta Löfgren-Mårtenson från Sverige gästar Finland och belyser rätten till kärlek och sexualitet. Avgift: 35 
euro. Mera information: Annika Martin, annika.martin@fduv.fi, 050 302 78 88. Anmälning senast 11.9 via 
fduv.fi/kalender. 
 
30 september–1 oktober: Familjehelg Vardagskraft på Norrvalla i Vörå 
En helg med fokus på att hitta kraft i vardagen. Kom och träffa andra familjer i samma 
situation, utbyt erfarenheter och njut av god mat. Mera information: Annika Martin, 
annika.martin@fduv.fi, 050 302 78 88. Anmälning senast 8.9 via fduv.fi/kalender. 
 
7 oktober: Steg för Stegs höstjippo på Norrvalla i Vörå kl. 11–16 
Vi äter lunch, spelar minigolf, gör en tur längs med naturstigen och badar bastu. Det finns även möjlighet 
att simma i terapibassängen. SAMS stödpersonskoordinator Irene Bäckman från 4BT i Österbotten är på 
plats. Ifall du söker en stödperson kan du berätta åt henne och ifall du har en stödperson får du gärna ta 
med honom/henne. Det kostar 10 euro att delta och efter höstjippot kan du delta i Dansgalan på samma 
ställe. Meddela Tina Holms, osterbotten@stegforsteg.fi, 040 567 92 57 om du deltar senast 28.9. 
september. 
 
7 oktober: Dansgala på Norrvalla i Vörå kl. 17–21 
Kom och dansa till tonerna av Dansdax. Efteråt är det möjligt att stanna på Norrvallas egen dansgala. Frågor 
kring skjuts, kontakta din egen DUV-förening eller Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57. Inträde: 
10 euro. 
 
21 oktober: Karaträff på Norrvalla i Vörå kl. 10-17 med föreläsare Christoph Treier 
Christoph Treier inleder och efter lunchen blir det lättsammare program och bastu 
med simning. Mera information och anmälning senast 11.10: Tina Holms, 
tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57.   
 
22 november: Föreläsning om bemötande på Vasa Arbis kl. 18–20 
Steg för Stegs erfarenhetstalare Maria Wallén berättar om sitt liv och sina erfarenheter. FDUV:s 
koordinator Annika Martin talar under rubriken Hur ska jag bemöta en person med funktionsnedsättning? 

http://www.samsnet.fi/4bt
mailto:osterbotten@stegforsteg.fi


 

Målgrupp: personal i kundservicebranschen, studerande, anhöriga och andra intresserade. Anmälan: Arbis 
kansli (06) 325 35 04 eller (06) 325 35 01.  
 
2 december: Finland 100 år självständighetsfest på Carpella Strandlid i 
Korsholm   
Vi firar att Finland varit självständigt i 100 år med en stor fest. Det blir dans och 
mingelmat. Festen ordnas i samarbete med DUV i Vasanejden och Vaasan seudun 
Kehitysvammaisten Tuki ry. Inträde: 10 euro.  
Mera information: Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57. 
 

 

 
Diskussionskväll om självbestämmande för anhöriga och personer med utvecklingsstörning 
7 september: Vegahuset i Helsingfors kl. 18–20.30 för anhöriga, på Tian i Helsingfors kl. 18–20 för 
personer med utvecklingsstörning. Anmälningar senast 31.8. 
12 september: Borgå Folkakademi kl. 18–20.30. Anmälningar senast 7.9. 
26 september: Axxell i Pargas kl. 18–20.00. Anmälning senast 19.9. 
FDUV:s sakkunniga inom påverkansarbete Annette Tallberg diskuterar självbestämmande med anhöriga. 
Steg för Stegs Frank Lundgren diskuterar med personer med utvecklingsstörning. Kaffeservering. Mera 
information och anmälningar: annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47, frank.lundgren@stegforsteg.fi. 
 
14 september: Diskussionskväll om självbestämmande för personer med utvecklingsstörning på 
Ungdomsgården i Ekenäs kl. 18–20.00 
Steg för Stegs Frank Lundgren diskuterar med personer med utvecklingsstörning. Mera information och 
anmälningar senast 31 augusti: frank.lundgran@stegforsteg.fi, 040 845 33 68. 
 
21 september: Seminarium Rätt till kärlek på Folkhälsan i Helsingfors kl. 12.30–16  
Lotta Löfgren-Mårtenson från Sverige gästar Finland och belyser rätten till kärlek och 
sexualitet. Avgift: 35 euro. Mera information: Elina Sagne-Ollikainen,  
elina.sagne-ollikainen@fduv.fi, 040 508 51 10. 
 
23 september: Familjedag kring boendefrågor på Lärkkulla kursgård i Karis kl. 10–16  
Information för familjer vars barn är tonåringar eller unga vuxna om olika boendemöjligheter och sätt att 
förbereda sig för en framtida flytt. Tonåringarna/de unga vuxna har delvis eget program, en workshop med 
temat ”Mitt framtida hem”.  Mera information och anmälningar senast 11.9: Elina Sagne-Ollikainen, 
elina.sagne-ollikainen@fduv.fi, 040 508 51 10. 
 
6–8 oktober: Rekreationsdagar på Norrkullalandet i Sibbo skärgård 
FDUV och Folkhälsan arrangerar de traditionella rekreationsdagarna för 
anhöriga till barn med funktionsnedsättning. Parallellt ordnas läger för 
syskon och läger för barn med funktionsnedsättning. Vi vistas ute, samtalar, 
badar bastu och kopplar av. Mera information: Jon Jakobsson, 
jon.jakobsson@fduv.fi, 040 865 38 88. 
 
 



 

21 oktober: Helsinki International Horse Show i Helsingfors Ishall kl. 9–10.30  
FDUV delar ut 100 gratis biljetter till Helsinki International Horse Shows 
barnmatiné. Kom med på en fartfylld show! Du får se bland annat 
ponnyryttarnas hoppfinal, polishästar och agilityhundar. Ta kontakt om du är 
intresserad av en biljett: jon.jakobsson@fduv.fi, 040 865 38 88.  
 
20 november: Diskussionskväll om självbestämmande för anhöriga och 
personer med utvecklingsstörning i Handicampen i Mariehamn kl. 17.30–20.00  
FDUV:s sakkunniga inom påverkansarbete Annette Tallberg diskuterar självbestämmande med anhöriga. 
Steg för Stegs Frank Lundgren diskuterar med personer med utvecklingsstörning. Kaffeservering. Mera 
information och anmälningar senast 31 augusti: annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47. 
 
2 december: Självständighetsfest Finland 100 år på restaurang Kaisaniemi i 
Helsingfors kl. 18–24 
Vi firar att Finland varit självständigt i 100 år med en stor fest. Festen ordnas i 
samarbete med SAMS och dess medlemsorganisationer. Mera information: 
Jon Jakobsson, jon.jakobsson@fduv.fi, 040 865 38 88. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 
Nya evenemang och uppdaterad information publiceras kontinuerligt: www.fduv.fi/kalender.  

 
26–29.10: LL-Center och Lärum-förlaget på Helsingfors bokmässa  

Helsingfors Mässcentrum  
Välkommen att träffa oss i vår monter på Bokmässan! 

 Du får information om lättläst och kan bläddra i nya lättlästa böcker, till exempel den i år utgivna 
lättlästa Farlig midsommar. Författaren Jolin Slotte som har återberättat Tove Janssons älskade 

klassiker uppträder också på mässan. Slotte samtalar om lättläst och Farlig midsommar med Sophia 
Jansson och Tuva Korsström på Totti-scenen lördag 28.10 kl. 18. 

 

http://www.fduv.fi/kalender

