
 

 
 Kom ihåg att ansöka om bidrag BMR och SAMS 
Bidragsansökningar till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne lämnas in 1–30 september på www.bmr.fi. 
Under november månad kan man ansöka om bidrag från SAMS – Samarbetsförbundet kring 
funktionsnedsättning på www.samsnet.fi.   
 
 DUV-nätet på FDUV:s webbplats  
Vi har ändrat en del på FDUV:s webbplats för att göra strukturen tydligare och relevant information lättare 
att hitta. Det här arbetet kommer att fortgå men observera redan nu att DUV-nätet (DUVNÄT) nu hittas i 
sidfoten på www.fduv.fi, d.v.s. i den blåa balken längst ned på alla sidor. Mera information: Matilda 
Hemnell, matilda.hemnell@fduv.fi, 040 503 72 30. 
 
 Temaveckan för personer med utvecklingsstörning 
FDUV utmanar föreningarna att uppmärksamma temaveckan 1–
7.12 lokalt på ett eller annat sätt. Temat för veckan är ”ett eget liv, ett eget hem”.   
Meddela förbundet om och hur ni planerar uppmärksamma veckan så vi delvis kan marknadsföra alla 
program samtidigt. Meddela om program: Tina Holms i Österbotten, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57 och 
Jon Jakobsson i södra Finland, jon.jakobsson@fduv.fi, 040 865 38 88.   

 
 Underteckna medborgarinitiativet Ingen marknadsvara 
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 finns på www.fduv.fi/ingenmarknadsvara. Här hittar du också 
information på lättläst och med symboler. Stödförklaringen kan göras elektroniskt eller på pappersblankett 
(finns på ovannämnda sida).  Mera information: Annette Tallberg, annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47.  

 

  

 
22 september: Seminarium Rätt till kärlek i 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.  
 
28 september: Diskussionskväll om självbestämmande för anhöriga och personer med 
utvecklingsstörning i Närpes kl. 18–20.30  
FDUV:s sakkunniga inom påverkansarbete i Österbotten, Susanne Tuure, diskuterar självbestämmande med 
anhöriga och ger verktyg för praktiken. Steg för Stegs Tina Holms diskuterar med personer med 
utvecklingsstörning om daglig verksamhet och pengar. Anmälning senast 26 september: Tina Holms, 
tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57. 
 

http://www.bmr.fi/
http://www.samsnet.fi/
http://www.fduv.fi/
http://www.fduv.fi/ingenmarknadsvara


 

30 september–1 oktober: Familjehelg Vardagskraft på Norrvalla i Vörå – fullbokad 
Mera information: Annika Martin, annika.martin@fduv.fi, 050 302 78 88. 
 
7 oktober: Steg för Stegs höstjippo på Norrvalla i Vörå kl. 11–16 
Vi spelar minigolf eller går en tur längs med naturstigen. Efteråt finns det möjlighet att simma i 
terapibassängen och bada bastu. SAMS stödpersonskoordinator Irene Bäckman från 4BT i Österbotten är 
på plats. Ifall du har en stödperson, ta gärna med honom eller henne. Pris: 10 euro. Anmälning senast 28 
september: Tina Holms, osterbotten@stegforsteg.fi, 040 567 92 57. 
 
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. 
Åtminstone DUV i Sydösterbotten, DUV i Vasanejden och DUV i Jakobstadsnejden ordnar bussar. Inträde till 
dansen: 10 euro. 
 
21 oktober: Karaträff på Norrvalla i Vörå kl. 10–17 med Christoph Treier 
Föreläsaren och mentala tränaren 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.   
 
14 november: Må bra-dag för seniorer på Norrvalla kl. 10–18 
Vi ordnar en skön dag för dig som är senior och inte längre är i dagverksamhet eller på jobb. Vi spelar, 
simmar och har en SPA-eftermiddag. Pris: 25 euro inklusive lunch, eftermiddagskaffe och middag. Det finns 
plats för 15 deltagare. Anmälning senast 1 november via fduv.fi/kalender. 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 och mingelmat. 
Inträde: 10 euro. Mera information: Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57. 

 

 
21 september: Seminarium Rätten till kärlek på Folkhälsan i Helsingfors kl. 13–16  
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 kl. 10–16 
Dagen riktar sig till personer med utvecklingsstörning eller andra inlärningssvårigheter och deras anhöriga i 
västra Nyland. Mera information: Elina Sagne-Ollikainen, elina.sagne-ollikainen@fduv.fi, 040 508 51 10. 
 
26 september: Diskussionskväll om självbestämmande för anhöriga och personer med 
utvecklingsstörning på Axxell i Pargas kl. 18–20 
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FDUV:s sakkunniga inom påverkansarbete Annette Tallberg diskuterar självbestämmande med anhöriga. 
Steg för Stegs Frank Lundgren diskuterar med personer med utvecklingsstörning. Kaffeservering. Anmälning 
senast 19 september: Annette Tallberg, annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47. 
 
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. Pris: 65 euro. 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 gratisbiljetter till Helsinki International Horse Shows barnmatiné. Kom med på en 
fartfylld show! Du får se bland annat ponnyryttarnas hoppfinal, polishästar och agilityhundar. Mera 
information och biljetter: 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. 
 
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 Kaisaniemi i Helsingfors kl. 16–22 
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. 
 
 
 
 

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

http://www.fduv.fi/kalender

