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� Sänd material till Gula Pressen senast 1 november  
Nästa Gula Pressen utkommer i slutet av november. Skicka foton från 

evenemang och skriv vad som händer framöver i föreningen till 

gulapressen@fduv.fi. FDUV förebehåller sig rätten att redigera materialet så att 

samtliga föreningar som skickat in får plats. 

 

� Ansökning om bidrag från SAMS senast 30 november  
Under november månad kan föreningar ansöka om bidrag från SAMS – Samarbetsförbundet kring 

funktionshinder på www.samsnet.fi.   

 

� Temaveckan för personer med utvecklingsstörning 1–7 december 
FDUV utmanar föreningarna att uppmärksamma temaveckan lokalt. Temat för veckan är ”ett eget liv, ett 

eget hem”. Meddela senast 17 november om och hur föreningen uppmärksammar veckan så marknadsför 

vi alla program samtidigt: Matilda Hemnell, matilda.hemnell@fduv.fi, 040 503 72 30.  

 
� Medborgarinitiativet Ingen marknadsvara har samlat över 50 000 namn! 
Medborgarinitiativet har redan samlat över 50 000 stödförklaringar och kommer därmed att gå till 
behandling i riksdagen. Namninsamlingen fortsätter fram till den 12 december. Ju större understöd 

initiativet har, desto tydligare är budskapet till riksdagen. Medborgarinitiativet motsätter sig att livslånga, 

nödvändiga tjänster för personer med funktionsnedsättning arrangeras genom offentlig upphandling. Läs 

mer och underteckna initiativet på www.fduv.fi/ingenmarknadsvara.  

 

� DUV-dagar i Åbo 3–4 februari 2018 – boka datumet i kalendern  
Mera information kommer inom kort. 

 

� EU:s dataskyddsreform påverkar FDUV och DUV-föreningarna, men hur? 
EU:s dataskyddsreform gällande behandling av personuppgifter träder i kraft i maj 2018. Reformen kommer 

sannolikt att påverka förbundet och DUV-föreningarna, men det är ännu oklart hur. FDUV följer med och 

håller DUV-föreningarna informerade, frågan behandlas bland annat på DUV-dagarna. 

 

� Tina Selänniemi är Tina Holms vikare 

Tina Holms blir moderskapsledig från 30 oktober. Hennes vikare Tina Selänniemi börjar jobba som 

föreningskoordinator på FDUV:s kansli i Vasa från 1 november. Hon kommer att ansvara för kontakten till 

medlemsföreningarna och även handha läger i Österbotten. Annika Martin kommer framöver att ansvara 

för Steg för Stegs verksamhet i Österbotten och kurser. Ta gärna kontakt: Tina Selänniemi, 

tina.selanniemi@fduv.fi, 050 302 78 88 (Annikas gamla telefonnummer), Annika Martin, 
annika.martin@fduv.fi, 040 567 92 57 (Tinas gamla telefonnummer).  

 

� Ta kontakt vid medlemsfrågor 
Har du frågor som gäller medlemsregistret? Kontakta: Hanna Sipiläinen i södra Finland, 

hanna.sipilainen@fduv.fi, 040 162 72 02, Tina Holms i Österbotten eller hennes vikare: tina.holms@fduv.fi, 

040 567 92 57 (från 1 november 050 302 78 88). 
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� STEA har ny logo 
STEA byter logo. Den gamla "Social- och hälsovårdsministeriet stöder med Veikkaus 

intäkter" ska inte längre användas. Den nya har texten ”med stöd av Veikkaus intäkter”. 

Den hittas i olika format på https://veikkaus.emmi.fi/l/PL9hfVCjjCj9 . .  

 

Höstens evenemang i Österbotten 
 
21 oktober: Karaträff på Norrvalla i Vörå kl. 10–17 med Christoph Treier 
Christoph Treier inleder med presentation och föreläsning om papparollen och 
styrka i föräldraskapet. Efter lunchen finns det möjlighet att spela minigolf, gå till 

gymmet, simma och bada bastu. Anmälning senast 15 oktober: Tina Holms, 

tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57.   

 
1 november: Studiebesök till Optima i Nykarleby kl. 18–20  
Rektor Sixten Snellman tar emot föräldrar som funderar om skolan passar deras barn. Information, 

rundvandring i skolan och kaffeservering med salt tilltugg. Anmälning senast 24 oktober: Tina Holms, 

tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57.   
 
14 november: Må bra-dag för seniorer kl. 10–18  

En dag för dig som är senior och inte längre är heltid i dagverksamhet eller på jobb. På programmet 

står simning i terapibassängen, spel, spa-eftermiddag med handmassage och fotbad. Ledare från FDUV 

finns med. Dagen kostar 25 euro. Transporten till Norrvalla bör man ordna på egen hand. Anmälning senast 

1 november. Mera information: Annika Martin, 050 302 78 88, annika.martin@fduv.fi. 
 

2 december: Finland 100 år självständighetsfest på Carpella i Korsholm kl. 17–21   
Vi firar att Finland varit självständigt i 100 år med en stor fest. Det blir dans till Wasa Groove Unit och 

mingelmat. Inträde: 10 euro. Mera information: Annika Martin, annika.martin@fduv.fi, 040 567 92 57. 
 
7 december: Informationskväll om boendeservice i Folkhälsanhuset i Vasa kl. 17.30–19  
Kårkullas regionchef Otto Domars berättar om vilken boendeservice, vilka enheter och planer för nybygge 

som finns i regionen. Mera information: Sussi Tuure, susanne.tuure@fduv.fi, 0400 600 676. 

 

Höstens evenemang i södra Finland 
 

21 oktober: Helsinki International Horse Show i Helsingfors ishall kl. 9–10.30 
FDUV delar ut gratisbiljetter. Du får se bland annat ponnyryttarnas hoppfinal, polishästar och agilityhundar. 

Mera information Jon Jakobsson, jon.jakobsson@fduv.fi, 040 865 38 88.  

 
26–29 oktober: LL-Center och Lärum-förlaget på Helsingfors bokmässa i Mässcentrum 
Vi ger information om lättläst och besökare 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. Slotte samtalar om lättläst och Farlig midsommar med Sophia Jansson och Tuva Korsström på 

Totti-scenen lördagen den 28 oktober kl. 18. 
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8 november: Kamratstödsträff på Flemingsgatans serviceenhet i Ekenäs kl. 18–19.30 

Kom och träffa föräldrar som har barn med olika slag av funktionsnedsättning. Vi delar 

erfarenheter, dricker kaffe, ger varandra goda råd och har trevligt tillsammans. Mera 

information och anmälning: Marita Mäenpää, marita.maenpaa@fduv.fi, 040 523 18 46.  

 
14 november: På hemvägen – Inspirationsverkstad i Pargas kl. 16–18  
Är du en ungdom/ung vuxen i åldern 15–29 år? Kom med på inspirationsverkstad med din mamma, din 

pappa, ditt syskon eller din stödperson. Vi funderar på hur just du skulle vilja bo i framtiden i ditt eget hem. 

Hur ska ditt hem se ut, var ska det vara och med vem vill du bo? Under åren 
2017–2019 finansierar och genomför ARA tillsammans med 

Kehitysvammaliitto projektet #påhemvägen. Projektet utvecklar för unga med 

särskilda behov mångsidiga boende- och servicelösningar som möjliggör att 

deras resa mot ett eget hem och ett självständigt liv kan börja. Mera 

information: Elina Sagne-Ollikainen, elina@fduv.fi, 040 508 51 10. 

 
20 november: Diskussionskväll om självbestämmande för anhöriga och personer med utvecklingsstörning 
i Handicampen i Mariehamn kl. 17.30–20 
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 anmälning: Annette Tallberg, annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47. 

 
2 december: Självständighetsfest på restaurang Kajsaniemi i Helsingfors kl. 18–22 

Konferencier Christoffer Strandberg guidar oss genom en kväll med god mat, 

Bollywooddans och levande musik av husbandet Slim T & The Funky Pablos. Pris 10 

euro. Mera information och anmälning: Jon Jakobsson, jon.jakobsson@fduv.fi, 040 865 

38 88. 

7 december: Diskussionskväll i Borgå: Ett eget hem kl. 17.30–19  

FDUV vill samla alla aktörer runt samma bord för att se vilka önskemål och tankar personen med 
utvecklingsstörning har och hur de som stöder (hemkommunen, Kårkulla samkommun och familjen) kan 

hjälpa den unga/vuxna att nå ett mer självständigt liv. Medverkande är erfarenhetstalare, Kårkulla 

samkommun, representanter från kommuner och hyreshusbolag. Mera information: 

www.ara.fi/pahemvagen, Elina Sagne-Ollikainen, elina@fduv.fi, 040 508 51 10. 

12 december: #Påhemvägen träff för ungdomar/unga vuxna i Pargas 
Är du en ungdom/ung vuxen i åldern 18-29 år? Skulle du vilja bo i ett eget hem i Pargas? Kom med 

på höstens planeringsträff. Under träffen får du höra om olika slags boendeformer och fundera på dina 

egna önskemål kring ett eget hem. Mera information: www.ara.fi/pahemvagen, Elina Sagne-Ollikainen, 

elina@fduv.fi, 040 508 51 10.  

 
*** 

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


