
Händer under temaveckan
Lördag 1.12 

Aktivitetsdag för barnfamiljer på Maxifun  
kl. 13–16 på i Jakobstad. Arr. FDUV

Självständighetsfest kl. 17–21 i Korsholm.  
Arr. FDUV, DUV i Vasanejden och Steg för Steg

Söndag 2.12 

Lillajulsfest kl. 15–17 i Pargas.  
Arr. DUV i Västra Åboland

Måndag 3.12  

Vernissage för utställningen Sommarminnen med 
konstverk av deltagare på sommarlägret på Alskat kl. 
12–18 i Vasa. Arr. FDUV

Tillgänglighetsrundvandring och träff med  
funktionshinderrådet i Pargas. Arr. Steg för Steg

Självmedkänsla – Bli vän med dig själv  
Föreläsning för anhöriga med Ronnie Grandell  
kl. 17.30–20 i Vasa. Arr. FDUV

Tisdag 4.12 

Vernissage för utställningen Sommarminnen med 
konstverk av deltagare på sommarlägret på Pörkens kl. 
13–17 i Jakobstad 

Diskussionsträff om självbestämmande och  
pengar kl. 17–19 i Borgå. Arr. Steg för Steg

Självmedkänsla – Bli vän med dig själv 
Föreläsning för anhöriga med Ronnie Grandell  
kl. 17.30–20 i Åbo. Arr. FDUV

Kom och träffa lokala Steg för Stegare  
kl. 18–20 i Jakobstad. Arr. Steg för Steg

Torsdag 6.12 

Självständighetskonsert med middag  
kl. 15–20 i Närpes. Arr. DUV i Sydösterbotten  

Julfest kl. 16 i Pedersöre.  
Arr. DUV i Jakobstadsnejden

Lördag 8.12 

Utbildning i vett och etikett på nätet  
kl. 15–17 i Helsingfors. Arr. Steg för Steg

Julfest kl. 18–20 i Helsingfors.  
Arr: Steg för Steg och 4BT

Julfest kl. 12.30 i Nykarleby.  
Arr. DUV i Nykarleby

Julfest kl. 15 i Borgå. Arr. DUV i Östra Nyland 

En del evenemang kräver förhandsanmälan.  
För mera info och anmälan:  

fduv.fi/temaveckan
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#vembestämmer

Årets temavecka lyfter fram rätten att leva självständigt och att delta i samhället (artikel 19 i FN:s funktions- 
hinderkonvention). En förutsättning för delaktighet är att samhällsservice och -information är tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning. 

FDUV och Steg för Steg utmanar politiker och partier att inför riksdagsvalet tala och skriva så att alla kan 
förstå och därmed vara med och påverka. Personer med funktionsnedsättning är aktiva brukare av samhällets 
tjänster. De ska få vara med och bestämma hur de utformas.

Under temaveckan uppmärksammar vi personer med intellektuell funktionsnedsättning med evenemang på 
olika håll i Svenskfinland och på sociala medier. Vi fråga vem som bestämmer, i våra liv och i samhället. 


