
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

FDUV:s månadsbrev |maj 2020 

Anmälan till förbundskongressen har öppnat 
I oktober är det dags för FDUV:s förbundskongress 
på Åland. Alla DUV-medlemmar och medlemmar i 
Steg för Steg är välkomna med på kongressen. Även 
familjer får gärna delta, barnvakt ordnas vid behov. 

Förbundskongressen ordnas på Alandica Kultur och 
Kongress i Mariehamn på Åland den 23–25 oktober. 
I samband med kongressen ordnar vi också 
intressanta föreläsningar, studiebesök och middag 
med dans och Steg för Steg har sitt årsmöte. Kom 
med och påverka och träffa gamla och nya bekanta!  

Läs mera och anmäl dig senast 23.8 på 
www.fduv.fi/kongress. Här finns också information 
om hur föreningarna rekommenderas boka resor till 
och övernattning på Åland. 

Skriv motioner till förbundskongressen 

Om en medlemsförening vill ta upp ett ärende till behandling under 
förbundskongressen, ska ärendet skickas skriftligen till förbundsstyrelsen före 
utgången av maj. Skicka motionen till Förbundsstyrelsen för FDUV, Lisbeth Hemgård, 
Nordenskiöldsgatan 18 A, 00250 Helsingfors eller till lisbeth.hemgard@fduv.fi.  

FDUV instiftar nytt pris  nominera din kandidat 
FDUV:s styrelse har beslutat att instifta en nytt pris för att 
uppmärksamma en organisation, en verksamhet eller en 
person som gjort något betydelsefullt för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning. 

Priset ska delas ut vart tredje år i samband med förbunds-
kongressen och har fått sitt namn efter Sigfrid Törnqvist. 
initiativtagare till Samariterstiftelsen som senare blev FDUV.  

Nu kan alla nominera kandidater till det första Sigfrid 
Törnqvist-priset. Priset ska gå till en person eller aktör som 
genom sitt bemötande eller på annat sätt gjort en betydande insats för svenskspråkiga 
personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. Bland alla förslag utser en 
jury bestående av bland annat förbundets och Steg för Stegs ordföranden en vinnare. 
Vinnaren meddelas på förbundskongressen i oktober.  

Meddela ditt förslag inklusive motivering senast den 20 september på 
www.fduv.fi/sigfridtornqvistpriset. Du kan också skicka e-post till 
matilda.hemnell@fduv.fi eller ringa till 040 503 72 30.  

http://www.fduv.fi/kongress
http://www.fduv.fi/sigfridtornqvistpriset


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Ny bok om DUV-rörelsens uppkomst och utveckling 
Efter år av idogt detektiv- och skrivarbete har Mikael 
Lindholms bok FDUV – 60 år för demokrati, utveckling och 
humana värderingar utkommit. Boken finns i digital form på 
vår webbplats på adressen www.fduv.fi/historia.  

I verket som har underrubriken Föräldrakretsarna som blev 
en människorättsorganisation, beskriver FDUV:s tidigare 
verksamhetsledare Mikael Lindholm förbundets uppkomst 
och utveckling samt sin syn på hur verksamheten påverkades 
av den övriga samhällsutvecklingen. 

FDUV:s påverkansarbete under 

coronakrisen 
Coronapandemin har utmanat FDUV till aktivt påverkansarbete. Vi samarbetar aktivt 
med våra finska systerorganisationer. Bland annat rapporterar vi veckovis till 
statsrådet om de utmaningar och oklarheter som finns på fältet gällande 
coronarestriktioner och hur de påverkar personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och deras anhöriga.  

Utgående från den respons vi får från fältet har vi också gjort olika ställningstaganden, 
bland annat om det temporära stöd till föräldrar som på grund av coronavirusepidemin 
sköter sina barn hemma och därför varit tvungna att ta ledigt från arbetet utan lön. Vi 
har uttryckt vår oro för de grupper som skulle behöva stödet, men som enligt 
nuvarande lag inte är berättigade till det. VI har därtill påtalat att utkomsten för 
familjerna måste tryggas också när restriktionerna lättas.  

En annan fråga som vi har lyft upp är de olika tillämpningarna av reglerna för besök på 
boenden och eventuella besök till föräldrahemmet. Vi har efterlyst innovativa sätt för 
personer som bor på boenden att träffa sina anhöriga tryggt. Anhörigas besök kunde 
ordnas till exempel utomhus med beaktande av säkerhet och försiktighetsåtgärder, 
vilket redan nu är fallet på vissa boendeenheter. 

Läs våra ställningstaganden på www.fduv.fi/pressmeddelanden 

Redovisa bidrag senast 15.6 
Alla FDUV:s medlemsföreningar som fått verksamhets- eller fritidbidrag för 2019 ska 
redovisa för bidragets användning. De föreningar som inte ännu redovisat ombeds fylla 
i blanketten på www.fduv.fi/bidrag och skicka till föreningskoordinatorn i er region 
senast 15.6.  

Kom också ihåg att skicka föreningens fastställda bokslut till FDUV genast efter 
årsmötet.  

http://www.fduv.fi/historia
http://www.fduv.fi/pressmeddelanden
http://www.fduv.fi/bidrag


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Ny lag underlättar ordnandet av föreningars stadgeenliga 

möten våren och sommaren 2020 
Lagen om tillfälligt undantag från föreningslagen fastställdes 30.4.2020 för att 
begränsa spridningen av coronaepidemin. Lagen underlättar ordnandet av föreningars 
stadgeenliga möten våren och sommaren 2020 genom att stifta bland annat följande 
undantag till föreningslagen: 

• Föreningens vårmöte kan hållas senast 30.9.2020. 

• Deltagande på föreningens möte på distans kan vara möjligt, trots att detta inte 
nämns i föreningens stadgor och även om föreningen inte har godkänt en 
röstnings- och valordning som möjliggör distansdeltagande. 

• En enskild person kan befullmäktiga ett ombud att använda dennes rösträtt på 
föreningens möte.  

• Föreningens styrelse kan besluta att en förutsättning för deltagande på ett möte 
som ordnas senast 30.9.2020 är anmälan senast ett givet datum. 

Läs mera om detta på SOSTEs webbplats: www.soste.fi/uutinen 

GP-deadline 19.8 
Vårens nummer av vår tidning Gemenskap & påverkan har 
gått i tryck. Materialdeadline för höstens tidning är den 19 
augusti. Tidningen utkommer ca den 11 september. Skicka in 
material till föreningssidorna till matilda.hemnell@fduv.fi.  

 

 

Vårens evenemang (sker på distans) 
 

Nätcafé för anhöriga måndagen 25.5 kl. 18 19.30 

Vi rodnar kamratstödsträffar för funkisföräldrar 
varannan måndag via Zoom. Vi delar tips, oro, 
utmaningar, stunder av glädje i "vi fixar det 
tillsammans-anda".  
Alla funkisföräldrar är välkomna, oberoende av 
barnens ålder eller utmaningar. Träffarna leds av 
FDUV:s familjekoordinatorer Camilla Forsell och 
Henrika Mercadante.  

Kom med genom att skicka ett meddelande till 
henrika.mercadante@fduv.fi så får du en länk till träffen.  

Mera information: www.fduv.fi/kalender 

 

http://www.soste.fi/uutinen
http://www.fduv.fi/kalender


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Vi underhåller barnen och du får en stund egen tid  

I slutet av maj och i juni börjar vi erbjuda virtuell 
barnvaktning för 5–12-åringar. Och vad är det? Våra 
barnvakter med erfarenhet av att vakta barn med 
särskilda behov har skapat och testat 30–45 
minuters lekstunder via Zoom. Stunderna är 
interaktiva och består av rörelse, ritlekar, sagor med 
mera.  

Vilken dag i veckan och vilken tid är ännu öppet och 
beroende på vad familjerna önskar. Ta kontakt med henrika.mercadante@fduv.fi och 
berätta vad just din familj önskar.  

Mera information lägger vi upp i Facebookgruppen Funkisvardag med barn när 
tidpunkterna är fastslagna: www.facebook.com/groups/funkisvardagmedbarn 

 

Webinarium om corona, rättigheter och stöd 28.5 kl. 17 18 
Välkommen att delta i vårt webinarium om 
coronarestriktionerna och hur de påverkar 
rättigheter och stöd för personer med intellektuell 
eller liknande funktionsnedsättning och deras 
anhöriga. Webinariet riktar sig till anhöriga. 

Annette Tallberg-Haahtela, sakkunniga inom 
påverkansarbete och Camilla Forsell, koordinator för 
familjearbete, inleder med att berätta om hur vi på FDUV jobbat med påverkansfrågor 
denna coronavår och om vanliga frågor vi fått. Därefter svarar de på deltagares frågor. 
Frågor kan ställas under webinariet eller skickas på förhand per mejl. Webinariet 
bandas och kan ses i efterhand. 

Anmäl dig och skicka eventuella frågor senast 25.5 till annette.tallberg-
haahtela@fduv.fi. Alla som anmält sig får länken till webinariet som ordnas på Zoom. 
Om du inte kan delta 28.5 får du länk till det inbandade webinariet sänt till dig i 
efterhand. 

 

Nätcafé för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning varje dag kl. 15  

Steg för Steg har träffar på internet alla dagar kl. 15. 
Även andra än medlemmar är välkomna med. På 
torsdagar är det ett större nätcafé då flera uppmanas 
delta. Det ordnas också träffar med olika teman.  

Mera information: www.stegforsteg.fi eller kontakta Steg för Stegs personal.  
 

http://www.facebook.com/groups/funkisvardagmedbarn
mailto:annette.tallberg-haahtela@fduv.fi
mailto:annette.tallberg-haahtela@fduv.fi
http://www.stegforsteg.fi/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Nätcafé: Mysmat med Sandra 29.5 kl. 15 15.30  

Vissa fredagar har nätcaféet för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning haft temat mysmat 
med Sandra. Den 29 maj är den sista gången och 
också du som inte varit med tidigare är välkommen 
att delta.  

Sandra Mellberg från Marthaförbudent visar hur 
man kan göra enkel, god och nyttig 
mysmat. Mysmat med Sandra är ett samarbete mellan Steg för Steg, FDUV och 
Marthaförbundet. 

Mera information och länk till evenemanget finns på www.fduv.fi/kalender.  

 

Höstens evenemang (ordnas om coronarestriktionerna tillåter) 
 

Våga vila! 15 16.8 

Du som är förälder till ett barn med 
funktionsnedsättning, välkommen på en helg med 
vila och återhämtning! Vi samlas och umgås, vilar 
och äter gott. Under helgen lär vi oss mer om 
naturens kraft och funderar över våra egna styrkor. 
Vi får också pröva på yoga och njuta av vacker musik. 

Helgen ordnas på Alskathemmet i Korsholm och är 
ett samarbete mellan FDUV och Folkhälsan. Pris: 20 euro. 

Mera information och anmälan senast 3.8: fduv.fi/kalender, 
annika.martin@fduv.fi, 040 567 92 57. 

 

Hemmaliv  kurs för dig som funderar på att 

flytta 31.8 kl. 16 19 

Kursen är för dig som funderar på hur det är att flytta 
hemifrån. Oberoende av om du redan vet när du ska 
flytta eller bara drömmer om att flytta i framtiden, är 
du välkommen på kursen. Det spelar ingen roll hur 
gammal du är, men du får gärna vara över 16 år. 

Kursen hålls i Marthaförbundets utrymmen på 
Medelhavsgatan 14 C i Helsingfors. Kursen arrangeras 
av FDUV och Marthaförbundet. Vi träffas följande 
datum: 31.8, 21.9, 12.10, 2.11 kl. 16–19 

Mera information och anmälan senast 17.8: nina.normann@fduv.fi,  
040 508 51 10.  

http://www.fduv.fi/kalender


 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Familjekursen Vardagskraft! 26 27.9 i Närpes hotell Red&Green 

Välkommen med på vår familjehelg med fokus på 
att hitta kraft i vardagen. Under helgen får ni träffa 
andra i en liknande situation och ta en 
andningspaus från vardagen hemma. Ni får ta del 
av föreläsningar, kamratstöd, lek och rekreation. 

Målgruppen är familjer med barn eller unga med 
funktionsnedsättning. Programmet är delvis 
gemensamt för hela familjen och delvis separat för föräldrarna, barnen med särskilda 
behov och syskonen. FDUV ordnar med ledare för alla som behöver, inklusive 
syskonen. Det går också bra att ta med sin egen assistent enligt överenskommelse. 
Deltagande är avgiftsfritt.  

Mera information och ansökan senast 23.8: fduv.fi/kalender, 
camilla.forsell@fduv.fi eller 040 673 96 95.  
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