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Sista chansen att svara på FDUV:s enkät 
För att utveckla vår verksamhet och veta om vi gör rätt saker behöver vi er hjälp. Dessutom 
kräver vår finansiär STEA att våra förtroendevalda och frivilliga utvärderar vår verksamhet. 
Svara här: www.webropolsurveys.com/S/10C6D40DE2A4C5D9.par eller via DUVnätet. 
 

Kom ihåg att skicka in material till GP senast 29.4 
GP utkommer nästa gång kring den 24 maj. Passa på att få synlighet genom 
att skicka in material om till exempel program som ni ordnat, program som är 
på kommande, presentationer av aktiva och foton (uppge fotograf) till 
matilda.hemnell@fduv.fi. FDUV förbehåller sig rätten att redigera material så 
alla föreningar får plats. 
 

Skicka in föreningarnas bokslut och verksamhetsberättelse 
Skicka föreningens bokslut och verksamhetsberättelse till föreningskoordinatorerna genast efter 
årsmötet. Meddela också vem som sitter i den nya styrelsen. Föreningar i Österbotten skickar 
till Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 050 302 78 88 och föreningar i södra Finland och Åland 
skickar till Jenni Bergman, jenni.bergman@fduv.fi, 040 865 38 88.  
 

Familjesemester 15–20.7 på Päiväkumpu i Karis-Lojo 

För familjer som är i behov av vila, rekreation och ett avbrott i vardagen. Deltagaravgift: 25 
euro/dygn för vuxna (barn gratis). Semesterveckan ordnas i samarbete med Svenska 
Semesterförbundet. FDUV ordnar barnledare. 
Ansök senast den 30 april: www.semster.fi. Mera information: Camilla Forsell, 
camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95.  
 

Rekreationsdagar för föräldrar 4–6.10 i Sibbo 

Dagarna består av gemensamt program till exempel 
utevistelse, ledda samtal med andra föräldrar och möjlighet 
att koppla av. Deltagaravgift: 65 euro/person.  
Samtidigt ordnas ett veckoslutsläger för barn och ungdomar 
samt deras syskon.  
 
Mera information och anmälan senast den 7 september: 
Jonna Skand på Folkhälsan, jonna.skand@folkhalsan.fi, 
046 810 50 37 (föräldrar) och Tina Holms på FDUV,  
tina.holms@fduv.fi, 050 302 78 88 (barn och syskon). 

 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 

Evenemang i Österbotten  

 
Samtal och skoj – familjedag 4.5 kl. 10–15 på Villa Elba i Karleby 
Kom och ta del av en inspirerande familjedag i naturskön miljö. Barn, unga och vuxna med 
funktionsnedsättning samt syskonen får ta del av Naturskolans program med fokus på att hitta 
egna styrkor, testa sina gränser och lära sig att hjälpas åt i grupp.  

Vi inleder dagen med en gemensam uteaktivitet och efter det delas 
deltagarna in i grupper enligt ålder och stödbehov. FDUV anställer ledare 
för dem som behöver. Föräldrarna har program med föreläsning och 
diskussion. Bland annat familjestödjare Eivor Hansén delar med sig av 
sina erfarenheter. Pris: 20 euro/vuxen (barn gratis). 

Anmälan senast den 25 april: www.fduv.fi/kalender. Mera 
information: Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95. 

 

Kurs i att skriva lättläst 27.5 kl. 9.30–16 på FDUV:s kontor i Vasa  
Deltagarna lär sig grunderna i att uttrycka sig så att alla 
förstår. Lättlästa texter gör information och litteratur 
tillgängliga också för personer med lässvårigheter. Att skriva 
lätta texter är inte lätt – man får tvärtom jobba extra hårt 
för att göra texten tydlig och lyfta fram det viktigaste 
innehållet. Under dagen går vi igenom metoder, ser på 
exempel och gör korta skrivövningar. Lärare: Solveig Arle 
från LL-Center. 
 
Anmälan senast den 20 maj: www.ll-center.fi/kurser 
Mera information: Solveig Arle, solveig.arle@ll-center.fi, 0400 981 868. 
 

 

Evenemang i södra Finland  

 
Familjedag om självmedkänsla 28.9 kl. 18–20 i Sibbo 
Ronnie Grandell föreläser om självmedkänsla. Barnen och syskonen har 
egna ledare och program anpassat enligt ålder. Mera information senare. 
   

 
 


