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Omvälvningar ger rum för nytänkande

detta nummer av gula Pressen handlar om boende. om hur viktigt det 
är att få påverka sitt eget liv och vara med och planera. 

mycket har förändrats sedan 1980-talet då man ansåg att en grupp-
bostad med eget rum var optimalt och att de som har de största stöd-
behoven ska bo på institution. Till exempel helsingfors stads institution 
Killinmäki öppnades så sent som år 1979.

 kehas-trean är en arbetsgrupp inom social- och hälsovårdsminis-
teriet, vars främsta uppgift är att följa upp det nationella boendepro-
grammet för personer med utvecklingsstörning (Kehas). Programmets 
33 punkter handlar huvudsakligen om avveckling av institutioner och 
utveckling av stöd i närsamhället. Programmet har stor betydelse för 
hur boendetjänsterna kommer att se ut i framtiden i finland. Jag har 
fått möjlighet att delta i beredelsearbetet och kommer också att få in-
formation om de olika specialomsorgsdistriktens planer för framtiden. 

På finskt håll innebär planerna stora förändringar, på finlandssvenskt 
håll är förändringarna kanske inte lika stora. På finskt håll har till och 
med några omsorgsdistrikt redan upphört och tjänsterna har arrang-
erats på annat sätt. 

samtidigt förnyas handikapplagstiftningen (Valas) och vår för-
hoppning är att den nya lagstiftningen ska leda till nya möjligheter. 
nya stödformer och nytt sätt att tänka behövs, personcentrerad pla-
nering, personlig budgetering och utveckling av personlig assistans 
för personer med utvecklingsstörning är några nya stödformer som 
redan används i andra länder. 

På fdUV brukar vi tala om en palett av tjänster från vilken man kan 
välja det som passar bäst för en själv. detta behöver inte betyda mer 
kostnader utan större valfrihet och möjlighet till mera skräddarsydda 
tjänster. som verksamhetsledare på fdUV har jag noterat att valmöj-
ligheterna fortfarande är små, vi har fortfarande för få stödformer och 
alternativ på svenska. det betyder inte att vi inte skulle oroa oss för hur 
det går med service på svenska. förnyelsen inom lagstiftningen kan i 
bästa fall betyda nya, bättre och mer flexibla stödformer.
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kalender

vårkalender
Tid att tala – tid att tiga 
Föreläsning om tystnadsplikt och sekretess

Torsdag 6.3.2014 kl. 12.30–15.30 
På Åland, närmare  adress meddelas senare 
för personal inom Ålands omsorgsförbund

Torsdag 6.3.2014 kl. 18.00–21.00 
handicampen i mariehamn, skarpansvägen 30 
för anhöriga och brukare

föreläsare: Johanna lindholm, språkskyddssekretera-
re på folktinget och ben Thilman, omsorgspräst.  
mer information: marita mäenpää, 040 523 18 46, 
marita.maenpaa@fduv.fi

Karaträffen – en kväll för pappor

Tisdag 11.3.2014, kl. 17.30–21.00 
omsorgsbyrån i Jakobstad, stationsgatan 1 
för pappor till småbarn och skolbarn

föreläsning och diskussion med familjerådgivare och 
-terapeut leif Westerlund. därefter går vi ut och äter 
en bit mat (på egen bekostnad).

mer information och anmälning senast 6.3:  
Tina holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57 
eller gun haga, gun.haga@karkulla.fi, 0247 431 671

Studiecirkel om iPad och appar del 3/4

Tisdag 11.3.2014 kl. 18.00–20.00 
folkhälsans datatek, Vasaesplanaden 17, 3 vån.  
för föräldrar och andra intresserade

studiecirkeln fortsätter, sista gången är tisdag 6.5. 
siv-britt häggman från folkhälsan talar om nytta och 
nöje med iPaden samt ger tips om intressanta appar 
för barn och vuxna med särskilda behov. gratis.

mer information och anmälning senast 7.3: Tina 
holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57

Vi blir alla äldre

På våra eftermiddagsseminarier diskuterar vi frågor 
som anknyter till när personer med utvecklingsstör-
ning åldras och vilka livsvillkoren då är. föreläsare är 
bland annat frode K. larsen, enhetsleder, Utviklings-
hemning ag aldring, nasjonelt kompetansesenter for 
aldring och helse, norge. gratis.

onsdag 23.4.2014 
Vegahuset, nordenskiöldsgatan 18 a, helsingfors 
kl. 12.30–16.00 
för personal inom handikappservice och special- 
omsorgen, anhöriga och andra intresserade. 
kl. 18.00–20.30 
för föräldrar och anhöriga, andra intresserade.

Torsdag 24.4.2014 
arbis i Vasa, Kyrkoesplanaden 15 
kl. 12.30–16.00  
för personal inom handikappservice och special- 
omsorgen, anhöriga och andra intresserade 
kl. 18.00–20.30 
för föräldrar och anhöriga, andra intresserade

mer information: marita mäenpää, 040 523 18 46, 
marita.maenpaa@fduv.fi

Må bra-dagar för seniorföräldrar!

Tisdag 6.5.2014, borgå 
Torsdag 8.5.2014, raseborg

för äldre föräldrar och anhöriga som har vuxna barn 
med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad, 
egen lägenhet eller kvar i sitt barndomshem.  
lunchen kostar.

anmälningar och information: marita mäenpää, 
040 523 18 46, marita.maenpaa@fduv.fi

Ny logo!

så här ser förbundets nya logo ut. i samma veva 
passade vi på att förnya även lärums, ll-centers och 
dUV-föreningarnas logo. alla har samma drake, men 
färgen varierar.

FDUV
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missa inteStyrka genom nätverk | Träffar våren 2014

norra österbotten 
17.2 omsorgsbyrån i Jakobstad, stationsvägen 1 
Karlstadsmodellen, handbok om livsskeden.

19.3 nestepaine i Karleby, Patamäkivägen 3 
gruppen arbetar vidare på handboken.

mellersta österbotten 
6.3 fdUV:s kansli i Vasa, handelsesplanden 20 a 
Vi planerar vårens program.

sydösterbotten 
19.2 närpes, plats meddelas senare 
Vi delar erfarenheter om barns och ungas rättigheter.

Pargas 
25.2 familjemiddag & nätverksträff 
25.3 familjemiddag & nätverksträff 
15.4 familjemiddag & nätverksträff

raseborg 
18.2 gardbergs hus, nabogatan 20, Karis 
18.3 seniora i ekenäs, Prästängsgatan 14 
15.4 gardbergs hus, nabogatan 20, Karis

Mera information om kommande kurser och träffar i 
kurskalendern på sidan 17 (mittuppslaget).

Upp i det blå – sinnesfest för alla barn

12.4 kl.12–16, Annegården, H:fors

Verkstäder, teaterföreställningar och program. 
festen är för alla barn, med eller utan funk-
tionsnedsättning, och familjer. Vi skapar och 
har roligt med  konst och kultur tillsammans. 
festen arrangeras av helsingfors kulturcentral, 
luckan och ett tjugotal organisationer. fritt 
inträde.

Mer info: Zusan söderström,  
zusan.soderstrom@luckan.fi

FDUV firar 60-årsjubileum

År 2014 är det 60 år sedan fdUV grundades. Vi firar 
60 år av föreningsliv, kurser, läger, projekt, utveckling 
och intressebevakning. Jubileumsseminariet ordnas 
fredagen den 24 oktober på g18. 

Ny diskussionsgrupp för anhöriga till 
vuxna som funderar på flytt

har du en anhörig med utvecklingsstörning, 
som trots vuxen ålder fortfarande bor hemma? 
Vill du ha mer information om flyttning och 
boende? Kom med i boendeprojektets nya 
diskussionsgrupp!

Under år 2014 startar vi en ny diskussions- och 
nätverksgrupp i huvudstadsregionen för an-
höriga till vuxna med utvecklingsstörning som 
inte kunnat flytta hemifrån.

Tanken är att stärka familjernas känsla av del-
aktighet, sprida information om olika boende-
former och uppmuntra familjerna att hitta en 
lösning som motsvarar vars och ens individuel-
la behov. Kom med i verksamheten och synlig-
gör just ditt behov!

Anmäl dig senast 14.2 till annette Tallberg 
annette.tallberg@fduv.fi, eller 040 674 7247. 
gruppen ordnas förutsatt att tillräckligt många 
deltagare anmäler sig (5–7 familjer).

Friluftsdag med möjlighet till övernattning

Lördag 10.5.2014, kl. 15.00 
i omgivningarna kring molnträsket i vasa 
för personer med utvecklingsstörning 

Kom med i skogen kring molnträsket! Vi är ute 
i naturen, lagar middag på gaskök och umgås 
vid lägerelden. de som vill kan övernatta och 
uppleva hur det är att sova ute i vindskydd. 
Kostnad: 10 euro per person

Mer information och anmälning senast 5.5: 
Tina holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57

Kongressen 2014

fdUV:s kongress arrangeras 24–25.10. På kongressen 
väljs bland annat en ny styrelse för förbundet. mera 
information om kongressen i maj på vår webbplats 
och i nästa nummer av gP.

kalender



6 •       G U L A  P R E S S E N

kort och gott

Mini- 
institutioner  
på gång? 
Det heter att ingen längre ska bo på institu-
tion år 2020. De stora vårdhemmen läggs 
ner och alla ska få basvård i sin hemkom-
mun. Annette Tallberg på FDUV anser att vi 
just nu håller på att bygga nya  
mini-institutioner.

Vad är en institution?  

många ser kanske framför sig en stor byggnad där det 
bor många personer med liknande stödbehov. men 
det handlar egentligen inte om huset eller väggarna 
utan om hur individens vardag ser ut.  en institution 
kännetecknas av att individen är isolerad från det 
omgivande samhället, att personens egenmakt och 
kontroll över sitt liv är liten, att vardagen utgår från 
personalens rutinartade dagscheman och regler 
oftast går före individens individuella behov. 

Vad byggs just nu i Finland?

det är rätt vanligt med nya boenden för omkring 
10–15 personer.  det finns många som inte vill bo 
helt för sig själv och den här önskan är viktig att 
beakta, men hur många vill egentligen bo så att de 
delar utrymmen med upp till 15 personer, särskilt 
om man inte kan välja vilka dessa andra personer är? 
gruppbostäderna motiveras främst med ekonomiska 
orsaker. det verkar också som om vi automatiskt antar 
att personer med grav utvecklingsstörning måste bo i 
en gruppbostad för att få den service de behöver. 

Hur ska tjänster ordnas i närsamhället? På svenska?

att kommuninvånare ska få tjänster i närsamhället inne-
bär att stödet så långt som möjligt ska ges där personen 
befinner sig och där personens naturliga nätverk med 
familj, släkt och vänner finns. fokus borde nu ligga på 
att utveckla mera individuellt stöd och service, såsom 
personlig assistans, där servicen inte är bunden till en 
viss enhet eller ett språk, utan där personens behov och 
önskemål formar hur, när och på vilket sätt stödet ska 
ges. Personen ska ha så mycket beslutandemakt över 
sitt eget liv som möjligt i alla skeden.

Stöd medborgarinitiativ: 

Nej! till  
konkurrensutsättning
Ett nytt medborgarinitiativ kräver 
att all service för personer med ut-
vecklingsstörning ska lämnas utan-
för konkurrensutsättning. Det här 
är möjligt när upphandlingslagstift-
ningen nu ses över. 

initiativet gjordes av sami helle och Kari aalto, 
medlemmar i punkrockgruppen Pertti Kurikan 
nimipäivät. 

så här skriver de i sitt initiativ, det första 
som har gjorts av personer med utvecklings-
störning:

”enligt finlands grundlag skall man inte spa-
ra pengar när det gäller människovärde. att 
välja det billigare och sämre är finländarnas 
eget påhitt, inte något som krävs av våra la-
gar eller eU. flera länder har beslutat att inte 
konkurrensutsätta servicen för personer med 
utvecklingsstörning. Vi finländare kan fatta 
samma beslut.”

Upphandlingslagstiftningen i finland kom-
mer att ses över under år 2014. det här beror 
på ett nytt eU-direktiv om upphandling. bra 
med det nya direktivet är att man enligt det 
bättre ska ta i beaktande helheten, och att pri-
set inte får vara den enda avgörande faktorn. 
en annan förbättring är att stora upphand-
lingar måste spjälkas, vilket kan ge mindre 
företag bättre möjligheter att beaktas i upp-
handlingen. 

handikappforum i finland anser att upp-
handlingen ska vara ett undantag för alla per-
soner med funktionshinder, då när det gäller 
nödvändiga tjänster som behövs i vardagen. 
så har man gjort i andra eU-länder, såsom 
irland och belgien.

Vill du skriva under initiativet?  
du hittar det på webbplatsen:  
medborgarinitiativ.fi. 
mera information om sami helles och Kari 
aaltos kampanj hittar du på webbplatsen: 
eikilpailutukselle.com
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Ge mig  
vingar  
som bär
Om att växa och bli vuxen

också unga som har funktionsned-
sättning växer upp och lämnar för-
äldrahemmet. men är de redo för att 
möta framtiden? för att övergången 
från tonår till vuxen ska gå så smidigt 
som möjligt är tidigt stöd till föräld-
rar helt avgörande, visar erfarenheter 
från sverige. 

riksförbundet för rörelsehindrade 
barn, rbU, har tagit fram verktyg till 
personal, ungdomar och föräldrar för 
att underlätta övergången från ton-
år till vuxen. Projektet hette ge mig 
vingar som bär.

Jag gör så att det händer är en 
box med arbetsmaterial som om-
fattar fem olika häften. Varje häfte 
innehåller förslag på aktiviteter som 
den unga kan genomföra. aktiviteter-
na är en vägledning och ett stöd för 
att gradvis kunna ta ett större ansvar 
för att bli vuxen. den unga individen 
arbetar målinriktat, medverkar aktivt 
och lär sig att själv styra sin väg fram-
åt. materialet lämpar sig för använd-
ning på kurser eller i studiecirkel. det 
passar unga från 12 år och uppåt. 

förebild för den modell som utar-
betats i sverige kommer från bloor-
view Kids rehab i Toronto, Kanada. 
materialet som tagits fram är översatt 
och anpassat till svenska förhållan-
den. På fdUV finns boxen till påse-
ende och själva materialet går att 
beställa på rbU:s webbplats rbu.se.

text: eLina sagne-oLLikainen

8 nya avgiftsklasser i Kårkullas prislista

15 är max.antal invånare på ett boende enligt ara:s kriterier

60 år sedan grundades fdUV. då hette det samariterstiftelsen.

600 nya bostäder per år behövs fram till år 2020.

2014 Året då finland ratificerar fn:s handikappkonvention
 
Källor: Kårkulla, Asuntorahastosäätiö ARA, Social- och hälsovårdsminis-
teriet, Utrikesministeriet.

Boendeprojektet : en handbok för er som funderar på 
anpassat boende i kombination med personlig assistans.

av Ingrid Nordström,  
Lasse Franck och 
Eva Ternegren

boendeprojektet i sverige resultera-
de i en handbok med samma namn. 
boken innehåller tips och idéer åt 
den som funderar på individuella 
boendelösningar. Trots att boken är 
skriven för familjer i sverige, innehåll-
er den även allmänna tips och råd för 
anpassat boende.

du kan låna boken på fdUV:s bibliotek i helsingfors. elaine Johansson 
som deltagit som sakkunnig inom boendeprojektet har bjudits till fin-
land flera gånger av fdUV. bland annat i maj 2011 talade hon på en 
seniorkurs på Åland och i oktober 2011 deltog hon i fdUV:s kongress.

Lärumkatalogen 2014 är nu ute!

Katalogen postas till alla finlandssvenska  
skolor. beställ din egen katalog på larum.fi

Lärums läromedel fick pris!

Jag i samhället, ett lättläst läromedel i sam-
hällslära, fick stiftelsen finlandssvensk bok-
kulturs läromedelspris för år 2014. författare 
är mats österback.

kort och gott
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När ska vi 
flytta in?
Den här artikeln handlar om 
tre kompisar som snart ska 
flytta ihop. De heter Jennie, 
Tanya och Ida. 

Jennie, Tanya och ida känner var-
andra sedan länge. de har setts 
på läger, träffar och i samma 

högstadium. de är vänner, men också 
olika på många sätt.

de har alla en gemensam dröm. 
det är drömmen om att få flytta till 
ett eget hem, och ha ett eget liv, pre-
cis som vilka ungdomar som helst.

Första gången ut ur boet

Jennie, Tanya och ida har alla redan 
provat på att bo borta hemifrån. för 
allas familjer var det självklart att 
flickorna någon dag flyttar till egna 
hem.

första gången provade flickorna 
sina egna vingar under studietiden. 
ida flyttade till ekenäs, och Jennie och 
Tanya till nykarleby. det blev några 
år av nyvunnen frihet för både flickor 
och föräldrar.

− Jennie fick pröva på att bo borta 
och märkte att hon klarade sig, det 
var en stor sak, berättar hennes mam-
ma isa.

− Tanya trivdes också jättebra i 
nykarleby och blev mycket själv-
ständigare, berättar hennes mamma 
anna.

− ida och jag märkte att det  är vik-
tigt med avstånd för att jag ska kunna 
släppa taget och hon ska få växa till 

Jennie, Tanya och ida tror att det ska gå bra att bo tillsammans. regler tänker de göra först efter att de bott 
ihop ett tag.

boende
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en självständig individ, berättar le-
ena, idas mamma.

Och tillbaka hem igen

det hade varit bra att få flytta till ett 
eget hem genast när studierna tog 
slut. men det gick inte så. 

både Jennie och Tanya hann stå i 
kö för att få plats på ett boende. när 
ingenting hände, bestämde sig famil-
jerna för att ta saken i egna händer. 

Tanken hade kastats fram redan 
tidigare, familjerna hade pratat löst 
om att flickorna någon dag kanske 
kunde hyra en lägenhet tillsammans. 
Till slut föreslog Jennies föräldrar för 
de andra att bygga eget.

− när isa ringde mig jublade jag 
Jooo! skrattar anna.

Idén tar form

idén var ett hus så nära service som 
möjligt. flickorna ska bo i ett vanligt 
samhälle, och ha många bekanta 
människor och platser runt omkring 
sig, planerade familjerna. 

drömplanen var ett höghus med 
bostäder både för funktionshindrade, 
åldringar och studerande. i nedersta 
våningen skulle det finnas ett tvätteri 
med arbetsplatser. staden ställde sig 
inte negativ till projektet, men kun-
de inte anvisa en lämplig tomt, och 
drömplanen lades på hyllan. 

gångavstånd till service blev det 
i alla fall.

− Tryggheten är viktig, men det är 
också viktigt att som ung få bo i cen-
trum, och kunna ta sig dit man vill på 
egen hand, tycker leena.

Lite hjälp på traven

hösten 2012 fick familjerna och flick-
orna möjlighet att delta i fdUV:s pro-
jekt kring flyttförberedelse. de ska-
pade en egen liten pilotgrupp, eller 
testgrupp, som skulle pröva på olika 
metoder, teman och uppgifter.

(Fortsätter på nästa sida)

ida. Jennie.

Tanya.

boende
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boende

Tanken var att via gruppen bear-
beta känslor och tankar men också 
praktiska saker som flytten till ett 
eget hem för med sig. 

flickorna visar sina mappar där de 
samlat allt material från träffarna. i 
pappren har de skrivit ner viktiga 
människor, saker och vad de gör om 
de känner sig ensamma någon gång.

− Jag sätter på radion och datorn 
och tittar på musikfilmer på youtube, 
berättar Jennie. 

– Jag lyssnar på sally’s song eller 
dreaming a dream eller on my own 
av samantha barks.

På träffarna har de också funderat 
på hur man beter sig mot andra och 
vad det kan vara bra att göra om man 
blir irriterad på den andra.

− om det kommer en situation då 
jag vill säga en svordom så går jag 
till mitt eget rum. men sen vill jag få 
det ursäktat samma dag, berättar ida.

Vardag, rutiner och regler

hushållssysslorna är självklara för alla 
tre. i flyttförberedelsen har de gått 
igenom vilka saker man behöver göra 
varje dag och vad som händer mera 
sällan. de har också funderat på ge-
mensamma regler. men först vill de 
bo tillsammans lite och se hur det är. 

när jag frågar om de har hunnit 
fundera på när och hur gemensam-
ma utrymmen städas är det ingen 
som vet riktigt. men att det ska städas 
är säkert:

− först kommer matlagningen och 
sen städningen. det kan kännas lite 
motigt före men sen så går det. man 
kan inte bli och stå på samma ställe, 
säger ida.

morgon- och kvällssysslor får tje-
jerna hjälp med av personal från 
Kårkullas boende i närheten. i början 
behövs kanske lite mera hjälp, och så 
trappas det av när vardagen börjar 
fungera.

−Jag ska börja jobba på ett nytt 
ställe i morgon. Tåget går åtta över 

nio. Jag åker tillsammans med Jen-
nie, men ida ska annanstans, berättar 
Tanya.

Söndag 26 januari 2014

när ida, Jennie och Tanya stiger in ge-
nom dörren till det splitternya huset 
som snart ska bli deras hem står de 
på tröskeln till ett nytt, självständi-
gare liv. det mysiga men moderna 
passivenergihuset är nu äntligen 
nästan inflyttningsklart.

− det ska bli härligt att flytta, suckar 
Jennie.

− oj vad här är vackert, och mitt 
rum är större än jag tänkte mig, säger 
Tanya. när ska vi flytta?

flickorna har både mammor och 
pappor och syskon med sig och huset 
fylls snabbt av prat och diskussioner 
och listande av vad som ännu behö-
ver göras. 

det saknas lite lister och detaljer, 
de kritvita väggarna väntar på glada 
motiv och de djupt infattade fönstren 
saknar gardinstänger.  

men det känns roligt att fantisera 
hur soffan ska placeras och var det 
gemensamma matbordet ska stå.

flickorna har varsitt eget rum och 
egen toalett men delar på kök kombi-
nerat med vardagsrum, badrum och 
tvättstuga kombinerat med tambur. 
Jennies och Tanyas korta längd har 
tagits i beaktande och köksspisen har 
en så kallad spisvakt som automatiskt 
stänger av om spisen eller ugnen i 
misstag blir på.

i Jennies rum står det redan några 
möbler och väntar. Vi sätter oss en 
stund och pratar om hur det ska bli.

Fester och vänner

i början kommer Jennie och ida att bo 
i huset under veckorna, och hemma 
hos sina föräldrar på veckosluten. Ta-
nya kommer att bo kvar också under 
veckosluten.

− sen om jag känner att jag vill bo 
här hela tiden, så gör jag det, tänker 
ida.

alla tycker att det ska bli roligt att 
äntligen få flytta till ett eget hem. de 
har fått vänta ut både boendeköer, 
planering och försenade byggarbe-
ten, men nu är de snart framme. Vad 
som ska hända sen och hur det går 
att bo tillsammans får de se. 

men att det ska hända både roliga 
och bra saker, tror alla.

− dom som vill får komma på be-
sök. först ska man skicka adressen 
och sen kan det komma några hit, 
men inte massor av folk på en gång, 
tycker ida.

− Vi ska ha vin- och ostkväll, föreslår 
ida. Jag fixar ostarna och mamma och 
pappa får hämta vinet.

text och foto: LaUra rahka

Inom ramen för projektet Skräddar-
sydd boendeservice kommer FDUV 
att utarbeta ett svenskspråkigt mate-
rial för flyttförberedelse. Läs mera om 
projektet till höger.

städning kan kännas motigt först 
men går bra sen när man kommit i 
gång, tycker ida.
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Mot ett  
eget hem
fdUV inledde år 2012 ett femårigt 
boendeprojekt, skräddarsydd boen-
deservice, som i huvudsak handlar 
om flyttningsförberedelse.  

målet med projektet är att göra 
flyttningsprocessen så smidig och 
givande som möjligt genom att 
stöda både flyttaren och familjen 
före, under och efter flytten. Under 
regelbundna gruppträffar bearbetar 
vi olika teman som har med flytten 
att göra. 

dessutom ordnar vi seminarier och 
allmänna diskussionstillfällen, och 
samarbetar med kommuner och ser-
viceproducenter för att utveckla nya 
stödformer för familjer. Vi fungerar 
inom grankulla, esbo, helsingfors, 
Kyrkslätt, sibbo och Vanda och vår 
verksamhet finansieras av Penning-
automatföreningen raY.

Just nu försöker vi samla en ny dis-
kussions- och nätverksgrupp. grup-
pen är till för anhöriga till vuxna med 
utvecklingsstörning som fortfarande 
bor i sitt föräldrahem, och som fun-
derar på att flytta till ett eget hem. 

dessutom har det skett personal-
förändringar i och med att projekt-
koordinator elina sagne-ollikainen 
har påbörjat sin moderskapsledighet. 
hon vikarieras av Johanna Warius un-
der 2014. 

Vill du höra mer? Ta kontakt!

projektledare  
annette Tallberg 040 674 7247  
annette.tallberg@fduv.fi 

projektkoordinator  
Johanna Warius, 040 508 5110,  
johanna.warius@fduv.fi 

Helt lagligt?
Personer med utvecklingsstörning har få boendealter-
nativ. De erbjuds både för små lägenheter och grupp-
bostäder med omkring 15 platser. Inte helt klokt, anser 
Raija Hynynen som är boenderåd på miljöministeriet, 
men inte heller olagligt.

Vad anser du om att man renoveringsbygger lägenheter på ca 10m2?

det här är definitivt inte av denna dag! minimistorlek för en bostad 
med badrum enligt ara:s rekommendationer, vilka Valvira också 
anser att ska följas, är 25 kvadratmeter. inte heller korttidsboende 
får arrangeras i så här små utrymmen. den här storleken går helt 
emot både nationella och internationella linjedragningar. enligt 
det nationella boendeprogrammet Kehas ska man erbjuda så van-
liga bostäder som möjligt, även om de skulle vara gruppbostäder.

Vad anser du om gruppbostäder med omkring 15 platser?

man bygger stort för att det känns enklare och man tror att servi-
ceproduktionen blir billigare så. i verkligheten producerar man då 
tunga dyra tjänster också för dem som egentligen inte behöver 
dem, och helheten blir dyrare. 

Vi befarar att personer med mindre stödbehov inte kommer att 
välja gruppbostäder i framtiden och då kommer det som idag 
byggs delvis att stå tomt. det här kan bli ett problem för staten 
eftersom bostäder byggs med statligt stöd. 

för personer med större behov av stöd kan en boendeenhet med 
flera platser vara bra. men även de har rätt till alternativ, och det i 
sin tur förutsätter att tjänsterna utvecklas.

Vad borde man bygga eller göra för att personer med utvecklingsstör-
ning ska få bo som alla andra?

flera tusen nya bostäder behövs före år 2020. det är inte bara för 
att institutioner avvecklas utan också för att många ännu bor kvar 
i sina barndomshem. men i stället för standardlösningar behöver 
vi mångfald och alternativ, och vi borde ännu mera vända oss till 
utbudet på den normala bostadsmarknaden. 

det förutsätter att tjänsterna utvecklas så att alla får dem i sitt 
närsamhälle, vilket i sin tur förutsätter att man vet vilka tjänster 
klienterna verkligen behöver. i många kommuner vet man de facto 
inte vad det verkliga servicebehovet är, och det är bara ett fåtal 
kommuner som har gjort noggranna utredningar med var och en 
som behöver stöd.

men vi kan egentligen inte vänta tills tjänsterna utvecklas. boende-
alternativen måste utvecklas redan nu, och det är helt möjligt för 
alla att vara aktiva och kräva alternativa boendeformer.

mailto:annette.tallberg@fduv.fi
mailto:johanna.warius@fduv.fi
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15 års försprång
Skottland och Finland har många likheter, men också 
olikheter. För personer med funktionsnedsättning är 
den mest avgörande skillnaden att institutionerna i 
Skottland avvecklades för 15 år sedan. 

arrangerat resan. Under fyra dagar 
ska vi bekanta oss med hur man ord-
nat boende och service för personer 
med utvecklingsstörning i skottland. 
borttappade väskor skapar lite kaos 
i gruppen, men dagen avslutas med 
en gemensam middag och diskus-
sion kring de kommande dagarnas 
program. 

det finns många likheter mellan 
skottland och finland: båda har un-
gefär lika stor befolkning och antalet 
invånare i våra största städer motsva-
rar varandra. 

också i skottland tenderar befolk-
ningen att koncentreras till vissa om-
råden, medan andra områden såsom 
högländerna är betydligt mindre be-
folkade. 

men det finns också olikheter: re-
dan för cirka 15 år sedan avveckla-
des institutionerna i skottland. man 
frångick tänkandet att personer med 
utvecklingsstörning är en special-
grupp som behöver specialservice 
och gick in för att utveckla ett system 
som bygger på individuell budget 
och makt att själv besluta så långt 
som möjligt om den service man vill 
ha och behöver. 

resurser flyttades från 16 natio-
nella vårddistrikt (national health 
service-board) till 32 regionala soci-
alförvaltningar (social Work depart-
ments) och man började planera för 
hur servicen på gräsrotsnivå skulle 
utvecklas. nedläggningen föregicks 
inte av ett nationellt program såsom 
i finland utan styrdes av eldsjälars 

Vår egen boendeexpert an-
nette Tallberg fick i septem-
ber 2013 bekanta sig med hur 

boende och service ser ut i skottland 
i dag. hon delar med sig av sina er-
farenheter i sin resedagbok.

Söndag 1.9.2013

det är med spänning som vi lan-
dar i glasgow första söndagen i 
september. mina medresenärer är 
representanter för olika sjukvårds- 
och specialomsorgsdistrikt i finland 
och Kehitysvammaliitto, som också 

boende
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engagemang samt internationellt 
människorättstänkande.  

de kommande dagarnas program 
ska handla om medborgarskap, bo-
ende och tjänster i närsamhället, frå-
gor som är på tapeten i finland. Jag 
känner mig förväntansfull – det ska 
bli intressant att få se hur systemet 
fungerar i praktiken. 

Måndag 2.9

efter en engelsk frukost på hotellet 
bär det av mot inclusion glasgow, 
som jobbar med att konkret stöda 
personer i deras hem. 

John dalrymple, Vd vid neighbour-
hood networks berättar om tiden då 
nedläggningen av institutionerna 
började i skottland på 1990-talet. Vi 
träffar också Jaynie mitchell, mam-
ma till två personer med utveck-
lingsstörning, som stöder personer 
med funktionshinder att planera 
och förverkliga sin egen service. hon 
berättar om hur inclusion glasgow 

arbetar med stödcirklar.
man börjar med att skapa en stöd-

cirkel kring personen. stödcirkeln 
består av professionella men också 
av personer som känner den stöd-
behövande väl: föräldrar, syskon och 
vänner. Tillsammans funderar man i 
nätverket hur man skall kunna ska-
pa mera kontakter med invånare 
och instanser i den stödbehövandes 
vardag.  

en viktig princip är just att inte 
heller skydda för mycket utan att ge 
personen möjlighet att växa genom 
fler upplevelser och också (mindre) 
misstag. Jaynie, som själv genomgått 
motsvarande process med sin son 
ross, konstaterade att ross syskon 
många gånger haft en klarare bild av 
ross kapacitet, då hennes egen första 
instinkt varit att skydda så mycket 
som möjligt. 

Planeringen av stödet sker alltså 
som ett nätverksarbete, och de som 
behöver mest stöd i sin vardag får 

också ett team av assistenter, som 
samarbetar för att stöda personen i 
att nå sina mål. Visst kan det komma 
perioder då den stödbehövande mår 
sämre och kanske till och med upp-
visar aggressivt beteende – men det 
finns ofta en orsak till detta. nätver-
kets uppgift blir då att tillsammans 
se över situationen och fundera över 
vad det är som förorsakar beteendet 
samt på vilket sätt man kan lugna 
situationen igen. 

Vår första dag är intensiv, men läro-
rik. Vi får träffa brukare, anhöriga och 
personal, och alla säger samma sak: 
den individuella budgeten ger bru-
karen mera makt och därmed högre 
livskvalitet.

Tisdag 3.9

På tisdag träffar vi representanter 
för  socialförvaltningsområdet north 
lanarskshire. north lanarskshire är 
ett av de 32 områden, som efter ned-
läggningen av institutionerna fått allt 
större ansvar för att utveckla servicen 
nära kommuninvånaren. 

här är alla brukare på samma linje, 
oberoende av om stödbehovet beror 
på t.ex. funktionsnedsättning, miss-
bruk eller ålderdom. 

genom stödcirkelplanering upp-
står ett partnerskapsförhållande 
mellan brukare, familj och kommun. 
Utgångspunkten är att kommunen 
måste ge personen ifråga alternativ 
och kontroll över var och med vem 
han eller hon ska bo (om med någon 
alls), vad han eller hon ska göra på 

I Skottland har 
man mera makt  
att påverka sin 
egen service än  
i Finland.

boende
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dagarna och hur stödet skall ges. 
man utgår från att personen klarar 

sig bäst ifall han eller hon kan dra nyt-
ta av sina naturliga kontaktnät och 
fokus sätts därför på att hitta kon-
takter där man bor. socialarbetaren 
och stödnätverket hjälper personen 
att drömma om vad livet kan ge, som 
stöder honom eller henne att upp-
nå sina mål. hit hör också att hjälpa 
personen att ta kontrollerade risker.

Tankarna tvinnar när vi kommit till-
baka till hotellet. mest förvånad är jag 
över kommunens uppfattning om att 
servicen blir mer kostnadseffektiv ju 
mer individualiserad den är och att 
kommunen kunnat notera att också 
personer med utåtagerande beteen-
de, som vanligtvis behöver mycket 
mera stöd, lugnat sig betydligt då 
de fått större makt att påverka sin 
service. 

den individuella budgeten ger 
personen möjlighet att välja det stöd 
som han vill ha, vilket leder till att 
behovet av professionell hjälp från 
myndigheternas håll minskar med 
tiden.

Onsdag 4.9

På onsdagen besöker vi neighbour-
hood networks och träffar igen John 
dalrymble, som berättar om organi-
sationens verksamhet. neighbour-
hood networks utgår från samma 
värderingar som Keyring i england, 
d.v.s. att personer i näromgivningen 
anställs för att stöda brukaren också 
utanför myndigheternas kontorstid. 

i praktiken jobbar den anställda 
14–16 timmar per vecka och stöder 
brukaren som bor i närheten genom 
att vara tillgänglig, t.ex. genom att 
svara i telefon då man känner behov 
av att prata. eftersom den anställda 
själv bor i närheten kan han eller hon 
också ge tips om vad som är på gång 
i omgivningen och en gång per må-
nad träffas hela nätverket på ett café 
eller en pub och planerar då in ge-
mensamma aktiviteter, som brukarna 
vill göra tillsammans. 

organisationen stöder över 200 
personer och har 25 anställda, varav 
största delen arbetar deltid. den an-
ställda förbinder sig att vara anträff-
bar en viss tid några kvällar i veckan 
men kan också ta emot meddelan-
den och ringa upp senare, ifall det 
behövs. erfarenheterna från både 
personal och brukare är att behovet 
att ringa minskat då man vet att det 
finns någon där, som vid behov kan 
ge råd eller lyssna tills man känner 
sig bättre. 

På eftermiddagen har vi runda-
bordsdiskussioner med brukare och 
anställda. det är intressant att höra 
att de två till fem första åren efter att 
man gått in för ett sådant här system 
är svårast: efter detta vänjer brukaren 
sig oftast vid att stödet finns där för 
dem, och att de alltid kan ringa om 
de behöver tala med någon.  

Mera makt ger  
nöjdare kommuninvånare

i flyget hem är det många frågor och 
tankar som dyker upp. Visst, våra 
samhällssystem ser olika ut och sä-
kert finns det mycket som inte går 
att tillämpa rakt av här i finland. 
skottland har fått kämpa för att ge-
nomföra nedläggningarna, inte bara 

mot fackförbund som oroat sig för 
att arbetsplatserna inom sjukvårds-
distrikten försvinner, utan också mot 
attityder som säger att personer med 
utvecklingsstörning är en special-
grupp och därmed måste skyddas 
från risker som hör till ett normalt liv. 
det är skrämmande att stöda föränd-
ring och balansgången mellan risk 
och möjlighet är tunn. 

de skottska erfarenheterna visar 
ändå att det går att jobba med ris-
ker och attityder. sättet att planera 
service genom stödcirklar och sedan 
ge personerna mera makt att beslu-
ta om vad de skulle vilja göra med 
den individuella budgeten tyder på 
en hög livskvalitet för personer som 
med stöd av sina närmaste själva har 
fått vara med och planera sin service.  

då vi nu planerar om vårt service-
system borde vi kanske i allt högre 
grad ta in brukarnas erfarenheter och 
önskemål som riktgivande i plane-
ringsskedet. 

text & foto: annette taLLberg

John dalrymble och david c. Watson från neighbourhood networks.

boende
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”Vi talar alla samma språk”
Nicky Selwyn är mamma och 
expert på personcentrerad 
planering.

–det här är väldigt spännande! exci-
ting! Vi talar alla samma språk, utbris-
ter nicky när jag träffar henne efter 
ett seminarium kring flyttförberedel-
se i helsingfors.

hon bubblar av iver efter två da-
gar av föreläsningar och diskussioner 
kring personcentrerad serviceplane-
ring, förändringscoaching, personli-
ga historier om flyttning och mycket 
mera.

– enskilda personer kan ha en oer-
hörd effekt i att skapa förändring. 
existerande system kan göra det 
svårare, men det är aldrig omöjligt 
om man är passionerad och har en 
gör-det-själv-attityd.

nicky selwyn är bosatt i london 
i storbritannien och har två vuxna 
barn med autismspektrumtillstånd.

förutom korttidsvård hade nicky 

och hennes familj inte behövt sociala 
tjänster innan hennes pojke michael 
fyllde 18 år.

– då kom jag i kontakt med person-
centrerad planering och visste genast 
att det var något som passar oss.

Personcentrerad planering handlar 
om att planera tjänster utgående från 
personens verkliga behov. låter lite 
för enkelt, kanske, och visst var det 
också för nicky en lång process.

det var hon själv som gjorde so-
nens plan, vilket är möjligt i stor-
britannien där systemet utgår från 
att man får tillgång till en personlig 
budget.

–storbritannien har ett försprång 
på cirka 12 år i avvecklingen av insti-
tutioner och utveckling av tjänster 
och stöd i närsamhället, så det är klart 
att man inte direkt kan jämföra och 
finland står inför helt andra utma-
ningar än vi.

– Jag tror att det som var avgörande 
hos oss var att de riktlinjer som gavs 

stöddes av en treårig finansiering för 
att utveckla tjänster för personer med 
utvecklingsstörning.

– folk fick smaka på hur det kunde 
vara som bäst och fick sedan saker att 
hända på egen hand. det finns också 
mycket som man kan göra som inte 
egentligen kostar så mycket.

– i den del av london där jag och 
mina barn bor finns en stark tro på 
att vi kan göra saker tillsammans och 
en passionerad gör-det-själv-attityd. 
Vi har kämpat med att inte alltid till-
lämpa alla regler utan försöka skapa 
nya om de gamla inte funkat.

– det finns situationer då man inte 
ska fråga om lov, utan bara göra.

text och foto: LaUra rahka

nicky selwyn  
har två barn med 
autismspektrum-
tillstånd.

boende
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boende

Nytt inom boendeprojektet!

Hejsan!

Jag heter Johanna Warius och börja-
de jobba inom boendeprojektet i ja-
nuari. Jag vikarierar elina sagne-olli-
kainen under hennes moderskapsle-
dighet. Jag är hemma från borgåtrak-
ten men bor i helsingfors sedan flera 
år tillbaks. Till min utbildning är jag 
pol.mag. med sociologi som huvud-
ämne. Tidigare har jag bl.a. arbetat 
med samhällsvetenskaplig forskning 
och administration vid helsingfors 
universitet. Jag gillar att läsa, yoga 
och segla på fritiden.

hoppas att vi ses!

Johanna

Gruppledare utbildas för 
nya flyttförberedelsegrupper

inom projektet skräddarsydd boen-
deservice har vi ordnat flera diskus-
sions- och nätverksgrupper i huvud-
stadsregionen. 

grupperna är till för att stöda den 
som flyttar, familjen och boendeper-
sonalen både före, under och efter 
flyttningen. intresset för projektet har 
varit stort och vår projektpersonal på 
två personer har inte alltid räckt till. 

för att kunna svara på den stora 
efterfrågan utbildar vi nu sju timan-
ställda. de kommer både att fungera 
som arbetspar för projektpersonalen 
och leda egna grupper. de arbetar på 
frilansbasis.

de timanställda går en tredagars-
utbildning i flyttningsförberedelse 
och får ta del av så väl teorin bakom 
flyttningsförberedelse som konkreta 
tips och idéer för hur man kan leda en 
grupp. Tillsammans med projektper-
sonalen bildar de också ett utvecklar-
nätverk kring flyttningsförberedelse. 
nätverket träffas regelbundet för att 
utbyta erfarenheter och sprida god 
praxis i hur man på bästa sätt kan 
stöda alla under flyttningsprocessen. 

alla deltagare i utbildningen har 
erfarenhet av att jobba med personer 
med utvecklingsstörning och i grup-
pen finns både anhöriga, lägerledare 
och boendepersonal. 

Utbildningen ordnas inom ramen 
för projektet skräddarsydd boende-
service, som finansieras av raY. Pro-
jektet beräknas pågå till år 2016 och 
deltagande i projektverksamheten 
är avgiftsfritt.

Vill du veta mera? Ta kontakt!  
annette Tallberg, 040 674 7247 
annette.tallberg@fduv.fi

Kika Winter

nina salin

linda grönqvist

Ville Vuorelmastella Wahlström

blivande gruppledare 
(Bild på Karoliina Kuusi saknas)

mailto:annette.tallberg@fduv.fi/
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Seminarium i november 2014:

Vägen till ett eget hem 

när vi talar om flyttningsförberedelse för personer 
med utvecklingsstörning är det så mycket annat som 
står på spel än bara själva flytt från en bostad till en 
annan.

det handlar om förändring, att växa, självständighet, 
ett eget hem, föräldrarnas process med att släppa 
loss, att få det stöd som man behöver. allt det här 
ska vi ta upp på boendeprojektets eget seminarium 
i november. Välkomna med alla som är intresserade 
av hur man kan skapa ett gott liv och ge stöd i för-
ändringssituationer. seminariet är gratis och riktat till 
personer i behov av stöd, anhöriga, yrkespersoner, 
studeranden och beslutsfattare. 

ansvarspersoner: annette Tallberg, projektledare, 
fdUV och susanne Tuure, utvecklare av boendeverk-
samheten, Kårkulla samkommun

Seminarier
Det handlar om delaktighet

ett seminarium om hur barn, ungdomar och föräldrar 
kan påverka och vara delaktiga i de beslut som berör 
dem. ann-marie stenhammar från stockholm berättar 
om erfarenheter från projektet egen växtkraft. blog-
garen anne salovaara-Kero, serietecknaren Kaisa leka 
och Kommunförbundets jurist ida sulin medverkar 
också. Kostnad: seminariet är gratis för deltagarna, 
lunch till självkostnadspris. 

• Helsingfors

när: Tisdag 11.2.2014 kl. 09.30–15.30 
Var: Kommunernas hus i helsingfors, andra linjen 14

för föräldrar och anhöriga till barn och ungdomar 
med funktionsnedsättning, personal inom handi-
kappservicen och specialomsorgen, personal inom 
dagvården och skolan, personal inom tredje sektorn, 
beslutsfattare. 

mer information: marita mäenpää, 040 523 18  46, 
marita.maenpaa@fduv.fi  
anmälan senast 31.1.2014 via anmälningsblanketten 
på: kommunerna.net/kurser 

• Vasa

när: onsdag 12.2.2014 kl. 12.30–16.00 (dagsprogram) 
kl. 18.00–21.00 (kvällsprogram) 
Var: på central i Vasa, hovrättsesplanaden 18, vån 2

dagsprogram för personal inom handikappservicen 
och specialomsorgen, dagvård och skola samt tredje 
sektorn, beslutsfattare och andra intresserade. 

Kvällsprogram för föräldrar och anhöriga till barn 
och ungdomar med funktionsnedsättning och andra 
intresserade. 

mer information och anmälning: senast 5.2.2014,  
Tina holms, 040 567 92 57, tina.holms@fduv.fi 

arrangör: fdUV/styrka genom nätverk i samarbete 
med kommunförbundet.

FDUV:s jubileumsseminarium arrangeras 24.10 på G18 i Helsingfors. Mera info i GP 2 | 2014!

http://www.kommunerna.net/kurser
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Vi blir alla äldre

om åldrande hos personer med utvecklingsstörning

när: onsdag 23.4.2014 kl. 12.30–16.00 
Var: synapsiasalen, Vegahuset, helsingfors 
för personal inom handikappservice och special- 
omsorgen, anhöriga och andra intresserade

när: onsdag 23.4.2014 kl. 18.00–20.30 
Var: Vegahuset, helsingfors 
för vem: föräldrar och anhöriga, andra intresserade

ett eftermiddagsseminarium där vi lyfter fram och 
synliggör personer med utvecklingsstörning som 
åldras och deras livsvillkor. föreläsare är bland annat 
frode K larsen, enhetsleder, Utviklingshemning ag 
aldring, nasjonelt kompetansesenter for aldring och 
helse, norge.

mer information: marita mäenpää, 040 523 18 46, 
marita.maenpaa@fduv.fi

seminariet är gratis för deltagarna 

Vil blir alla äldre

om åldrande hos personer med utvecklingsstörning

när: Torsdag 24.4.2014 kl. 12.30–16.00 
Var: arbis i Vasa, Kyrkoesplanaden 15 
för personal inom handikappservice och special- 
omsorgen, anhöriga och andra intresserade.

när: Torsdag 24.4.2014 kl. 18.00–20.30 
Var: arbis i Vasa, Kyrkoesplanaden 15 
för föräldrar och anhöriga, andra intresserade

ett eftermiddagsseminarium där vi lyfter fram och 
synliggör personer med utvecklingsstörning som 
åldras och deras livsvillkor. föreläsare är bland annat 
frode K larsen, enhetsleder, Utviklingshemning ag 
aldring, nasjonelt kompetansesenter for aldring och 
helse, norge.

mer information: marita mäenpää, 040 523 18 46, 
marita.maenpaa@fduv.fi

seminariet är gratis för deltagarna 

Föreläsningar och träffar
Tid att tala – tid att tiga

föreläsning om tystnadsplikt och sekretess

när: Torsdag 6.3.2014 kl. 12.30–15.30 
Var: På Åland, närmare  adress meddelas senare 
för personal inom Ålands omsorgsförbund

föreläsare: Johanna lindholm, jur.mag., språkskydds-
sekreterare på folktinget och ben Thilman, omsorgs-
präst. 

mer information: marita mäenpää, 040 523 18 46, 
marita.maenpaa@fduv.fi

arrangör: etiskt forum i samarbete med Ålands om-
sorgsförbund

Tid att tala – tid att tiga

när: Torsdag 6.3.2014 kl. 18.00-21.00 
Var: handicampen i mariehamn, skarpansvägen 30 
för anhöriga och brukare

föreläsare: Johanna lindholm, jur.mag., språkskydds-
sekreterare på folktinget och ben Thilman, omsorgs-
präst.

mer information: marita mäenpää, 040 523 18 46, 
marita.maenpaa@fduv.fi

arrangör:etiskt forum i samarbete med dUV på Åland

Studiecirkel om iPad och appar del 3/4

när: tisdag 11.3.2014 kl. 18.00–20.00 
Var: folkhälsans datatek, Vasaesplanaden 17, 3 vån.  
för föräldrar till barn med särskilda behov och andra 
intresserade

studiecirkeln fortsätter efter den första träffen i 
november. alla intresserade är välkomna med. studie-
cirkeln träffas varannan månad, totalt 4 gånger. den 
sista träffen hålls tisdag 6.5.

siv-britt häggman från folkhälsan berättar om möjlig-
heter att få nytta och nöje av iPaden samt ger tips om 
några appar som kan vara intressanta att känna till för 
barn och vuxna med särskilda behov.

Kostnad: ingen kostnad

mer information och anmälan senast 7.3:  
Tina holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57

arrangörer: fdUV/styrka genom nätverk, lärum,  
folkhälsans datatek och svenska studiecentralen
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Må bra-dagar och familjehelger
Sommarskola i Österbotten

när: 7–9.8.2014 
Var: Kronoby folkhögskola

för familjer med barn med särskilda behov och deras 
syskon och övriga närstående, barnets nätverk.

Kursen vänder sig till familjer som använder eller 
önskar använda Karlstadmodellen i språkträning med 
sina barn. Praktiska och teoretiska moment varvas 
liksom aktiviteter i grupp. Kursen är ett tillfälle för 
familjen att lära sig tillsammans om barnets språkut-
veckling och språkträning.

Preliminär kursavgift inkl. kost och logi: vuxen 150€, 
7–12 år 110 €, 0–7 år 50 € 

anmälan och mer information: marita mäenpää, 
040 523 18 46, marita.maenpaa@fduv.fi 

Familjehelg

när: 15–16.11.2014 
Var: Päiväkumpu, Karislojo 
för föräldrar och ungdomar 13–18 år inklusive syskon.

Under veckoslutet får föräldrarna möjlighet att utbyta 
tankar och erfarenheter med andra föräldrar. Vi riktar 
in oss på teman som berör tonåringar såsom puber-
tet, självständighet, fritid och framtiden. Ungdomarna 
har eget program. 

Kostnad: meddelas senare

mer information: marita mäenpää, 040 523 18 46, 
marita.maenpaa@fduv.fi

Familjekurs

när: 22–23.11.2014 
Var: österbotten 
för familjer med barn med särskilda behov inklusive 
syskon.

föreläsningar och rekreation för föräldrar. separat 
program för barn och syskon.

Kostnad: 50 €/vuxen

anmälan och mer information: annika martin, 
annika.martin@fduv.fi, 050 302 7888

arrangörer: fdUV och folkhälsans förbund  
österbotten

Må bra-dagar för seniorföräldrar

när: Tisdag 6.5.2014 
Var: borgå

för äldre föräldrar och anhöriga som har vuxna barn 
med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad, 
egen lägenhet eller kvar i sitt barndomshem. 

Kostnad: lunchkostnader

anmälan och mer information: marita mäenpää,  
040 523 18 46, marita.maenpaa@fduv.fi

Må bra-dagar för seniorföräldrar!

när: Torsdag 8.5.2014 
Var: raseborg

för äldre föräldrar och anhöriga som har vuxna barn 
med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad, 
egen lägenhet eller kvar i sitt barndomshem. 

Kostnad: lunchkostnader

anmälan och mer information: marita mäenpää,  
marita.maenpaa@fduv.fi, 040 523 18 46

Må bra-dagar för seniorföräldrar

när: 10–11.9.2014 
Var: norrvalla, Vörå 
för seniorföräldrar

Kostnad: 50 €/person

anmälan och mer information: annika martin,  
annika.martin@fduv.fi, 050 302 7888

Friluftsdag med möjlighet till övernattning

när: lördag 10.5.2014, kl. 15.00 
Var: i omgivningarna kring molnträsket i Vasa

Kom med i skogen kring molnträsket! Vi kommer att 
vara ute i naturen, laga middag på gaskök, bekanta 
oss med omgivningen genom t.ex. spårning, umgås 
vid lägerelden och grilla. de som vill kan övernatta 
med oss och uppleva hur det är att sova ute i vind-
skydd. Vi avslutar på söndag efter frukost cirka kl. 10.

Kostnad: 10 euro per person

anmälan senast 5.5 och mer information: Tina holms, 
tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57

mailto:marita.maenpaa@fduv.fi
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Föräldranätverk
föräldranätverksgrupperna i projektet styrka genom 
nätverk träffas cirka en gång per månad. Kom med 
och dela erfarenheter eller lyssna och få mera infor-
mation om familjers, barns och ungas rättigheter. 
Tillsammans blir föräldrarna starkare i sina påverk-
ningsmöjligheter. alla föräldrar som har barn och 
unga med särskilda behov är välkomna med!

Pargas

nätverksträff med familjemiddag i Pargas 
blåa salongen, folkhälsanhuset i Pargas, munkvikv. 31

Tisdag 25.2.2014  
familjemiddag kl 17.00, nätverksträff kl. 18.00–19.45

Tisdag 25.3.2014  
familjemiddag kl 17.00, nätverksträff kl. 18.00–19.45

Tisdag 15.4.2014  
familjemiddag kl. 17.00, nätverksträff kl. 18.00–19.45

de som önskar delta i familjemiddagen ska senast 
fredagen 14.2 anmäla antal personer och eventuella 
specialdieter. anmälningar till  
ohmanannalena@gmail.com eller aboland@duv.fi.

Raseborg

Tisdag 18.2.2014 kl. 18.30–20.30 
gardbergs hus, nabogatan 20, Karis

Tisdag 18.3.2014 kl. 18.30–20.30  
seniora i ekenäs, Prästängsgatan 14

Tisdag 15.4.2014 kl. 18.30–20.30 
gardbergs hus, nabogatan 20, Karis 
 
Vill du veta mera om nätverksgrupperna  
i södra finland och är du intresserad av att delta?  
Ta kontakt med marita mäenpää, 040 523 18 46,  
marita.maenpaa@fduv.fi

Norra Österbotten

när: 17.2.2014 kl. 18.00–20.30 
Var: omsorgsbyrån i Jakobstad, stationsv. 1, vån 2

mamma eivor hansén berättar om sin utbildning i 
Karlstadsmodellen och vad den modellen innebär, 
vem som har nytta av den och hur den fungerar. 
gruppen arbetar vidare på en handbok som är upp-
delad i livsskeden med föräldrakommentarer.

Norra Österbotten

när: 19.3.2014 kl. 18.00–20.30 
Var: nestepaine i Karleby, Patamäkivägen 3,

gruppen arbetar vidare på en handbok som är upp-
delad i livsskeden med föräldrakommentarer.

Mellersta Österbotten

när: 6.3.2014 kl. 18.00–20.30 
Var: fdUV:s kansli i Vasa, handelsesplanden 20 a 
Vi planerar vårens program.

Sydösterbotten

när: 19.2.2014 kl. 18.00–20.30 
Var: i närpes, platsen meddelas senare 
Vi delar med oss av våra erfarenheter om familjers, 
barns och ungas rättigheter.

Karaträffen – en kväll för pappor

när: tisdag 11.3.2014, kl. 17.30–21.00 
Var: omsorgsbyrån i Jakobstad, stationsgatan 1 
för pappor till småbarn eller skolbarn med särskilda 
behov

föreläsning och diskussion med familjerådgivare och 
-terapeut leif Westerlund. därefter går vi ut och äter 
en bit mat (på egen bekostnad).

mer information och anmälning senast 6.3:  
Tina holms, tina.holms@fduv.fi, 040 567 92 57 
eller gun haga, gun.haga@karkulla.fi, 0247 431 671

arrangör: fdUV/ styrka genom nätverk och omsorgs-
byrån i Jakobstad

Vill du veta mera om nätverksgrupperna i österbotten 
och är du intresserad av att delta? Ta kontakt med 
Tina holms, 040 567 92 57, tina.holms@fduv.fi. 

Vill du bli frivillig högläsare 
inom äldreomsorgen? 

ll-center ordnar en kurs hösten 
2014 i samarbete med folkhälsan. 

Mer info:   ll-center.fi/lasombud

mailto:ohmanannalena@gmail.com
mailto:aboland@duv.fi
mailto:marita.maenpaa@fduv.fi
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Nybygge gav  
dyrköpta erfarenheter
Nybygget blev inte som det var tänkt. Takfönstren läcker, ventilationen fungerar inte 
som den ska, sprinklersystemet ylar och duschrumsgolven hade till en början fel lutning. 
Boendet Backebo har gett byggherren, DUV i Jakobstadsnejden, många bekymmer. 

det positiva är att vi har ett fint 
hus där de boende trivs, men 
de har naturligtvis också fått 

utstå mycket, säger föreningens ord-
förande Mikaela Asplund. 

för föreningen har konstruktions- 
och byggfelen lett till en karusell där 
alla skyller på alla och ord står mot 
ord. 

allt började för några år sedan då 
det rådde skriande brist på ända-
målsenliga boendeplatser i Jakob- 
stadstrakten. dUV ville hjälpa till 
att lösa problemet, ställde upp som 
byggherre för ett stort, ljust och luf-
tigt boende och skrev hyreskontrakt 
med samkommunen Kårkulla på tio 
år.  

allt blev ändå inte frid och fröjd. 
det visade sig snabbt att golven i 
badrummen inte lutade mot golvsi-
larna utan vattnet rann ut i rummen.  
sprinklersystemet synkar inte med 
vattentillförseln utan börjar tjuta vid 
undertryck, som ibland kan inträffa 
klockan fem på morgonen. Ventila-
tionen är anpassad för institutioner 
och går på sparlåga kvällstid, vilket 
leder till att matlagning ger upphov 
till falska brandlarm.

men de läckande takfönstren är det 
mest segslitna problemet. Takets lut-
ning, bara sex grader, är nämligen för 
liten för att regn- och smältvatten ska 
rinna bort. bara drygt en vecka efter 
att de boende flyttat in, på tretton-
dagen 2011, forsade vatten in från en 
av takluckorna och ner i en skrubb.

(Fortsätter på nästa sida)

Tur i oturen är att vattnet runnit utanpå väggarna, inte in i dem. Vi har 
åtminstone inte drabbats av mögel, säger mikaela asplund. 

en presenning hindrar nu läckaget. husets ägare skulle allra helst ta bort 
takfönstren och lägga dit plåt i stället. 

boende
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boende

– från början ville vi inte ha tak-
fönster, men både husets arkitekt 
och stadens arkitekter ansåg att det 
borde komma in ljus ovanifrån i de 
långa korridorerna. 

– Vi har nu täckt fönstren med pre-
senningar, men det ger upphov till 
nya problem. då det blåser smattrar 
och slår presenningarna så att en del 
klienter inte kan sova. då och då mås-
te någon också klättra upp på taket 
för att hacka bort is och skotta snö, 
säger mikaela asplund. 

golven har byggfirman byggt om. 
reparationen av sprinklersystemet 
måste föreningen själv betala, efter-
som garantitiden gått ut. förening-
en bekostar också omändringen av 
ventilationen.

byggfirman har också gjort vis-
sa försök att täta takfönstren, men 
inte lyckats helt. Vem som ska stå för 
ombyggnaden av dem är ännu inte 
avgjort. 

föreningen kämpar nu både med 
ansvarsfrågan och mot tiden. i hös-
tas hade boendet besök av stadens 
hälsoinspektion, som satte en tids-
gräns: om backebo inte fyller kraven 
den sista maj stängs det.  Kårkulla har 
också  hotat flytta ut ifall problemen 
inte åtgärdas. 

– det betyder troligen att vi måste 
betala hyran på den nya adressen, 

eftersom vi har ett tioårigt hyreskon-
trakt, säger föreningens vice ordfö-
rande christel granholm-hagen. 

föreningen har nu haft två obero-
ende byggfirmor att granska huset. 
båda har kommit fram till att det har 
en rad konstruktionsfel. föreningen 
har också anlitat en advokat, med 
vars hjälp de försöker få en uppgö-
relse i godo. efter den senaste för-
handlingen, i slutet av januari, har 
asplund och granholm-hagen gott 
hopp om att det ska lyckas. 

Tiden sedan felen uppdagades har 
varit påfrestande. backebo har varit 
en återkommande punkt på alla sty-
relsens föredragningslistor. 

– Jag har fått svara på många frågor 
om varför vi inte gjort si eller så. Vi har 
kommit överens om att vi utgår från 
att alla gör sitt bästa och inte ankla-
gar varandra, säger mikaela asplund. 

hon tycker att det inträffade är trå-
kigt också med tanke på dem som 
byggt upp föreningen.  

–  Vi kom in, ville gå vidare och se-
dan blev allt en flopp. ingen vill ju be-
tala ett hus två gånger, som vi nu får 
göra med ventilationen och sprink-
lersystemet, säger mikaela asplund. 

– men allt som hänt har också stärkt 
sammanhållningen i styrelsen, säger 
christel granholm-hagen. 

Backebo serviceenhet

 » har femton platser: fem för barn 
på korttidsvård, fem boendeplatser 
och fem lägenhetsplatser för vuxna.

 » Är 930 kvadratmeter stort.

 » byggdes av dUV i Jakobstads- 
nejden.

 » Är uthyrt på tio år till samkommu-
nen Kårkulla.

 » Togs i bruk mellan jul och nyår 
2010. 

husproblemen har också gjort 
mikaela asplund och christel gran-
holm-hagen  många erfarenheter ri-
kare.  de kan ge många råd till andra 
föreningar som åtar sig ett bygge: 

att inte vara godtrogna. att se till 
att de representanter som föreningen 
väljer till byggkommittén verkligen 
får vara med, får all information och 
kan fungera som länk mellan kom-
mittén och styrelsen. att välja repre-
sentanter som känner till byggteknik. 
att skaffa heltäckande försäkringar. 
och framför allt – att dokumentera 
allting noggrant. 

text och foto: kerstin nordman

husbygget har gett föreningen 
många bekymmer, men också 
stärkt sammanhållningen, säger 
christel granholm-hagen. 
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Understödda  
semesterveckor 
2014

svenska semesterförbundet 
i finland ordnar i samarbete 
med fdUV två semesterveckor 
sommaren 2014.

semestertjänsterna möjliggörs med 
medel från Penningautomatföreningen 
(raY).

För familjer:
9–14.6.2014 semesterdagar för familjer
vid Yyterin kylpylä utanför björneborg
sista ansökningsdag: 15.4.2014

För personer med  
utvecklingsstörning över 40 år:
28.9–3.10.2014 må bra-dagar
härmä badhotell, österbotten
sista ansökningsdag: 1.8.2014

Pris
beroende på familjens eller personens 
ekonomiska situation betalar man själv:
• för vuxna mellan 15–30 euro per dygn
• för barn 12–15 år 8–10 euro per dygn

Inkvartering och helpension
i semesterstödet ingår inkvartering i 
tvåpersonersrum eller familjerum för 
familjer, helpension samt en del program 
som man kan delta i.

Ansökan
Vill du ansöka om semesterstöd? be om 
en ansökningsblankett av  
susanna stenman, 050 304 7642 
susanna.stenman@folkhalsan.fi

LÄTTLÄST
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Hej på er alla! 
hur har ni det? bra, hoppas jag! 
själv har jag det bra.  
nytt år betyder nya krafter och idéer.  
Jag önskar er en god fortsättning  
på det nya året. 
 
nu har mitt sista år som  
föreningens ordförande börjat.  
Jag skall försöka göra mitt jobb  
på bästa möjliga sätt.

Vad kommer året att hämta med sig?  
informatörsutbildningen börjar i Vasa  
och tar slut i södra finland.  
det har varit en lärorik väg  
och jag hoppas att vi får in  
många uppdrag åt våra informatörer. 

nu har emelies vikarie elin andersson  
börjat sitt jobb på vårt kontor.  
hon började jobba den 18 december.  
du kan läsa mera om henne  
och många nyttiga saker här i tidningen. 
 
ha det bra alla och sköt om er!  
Var försiktiga i det hala vädret,  
vi går emot våren  
och sommaren sakta men säkert.
hoppas att vi ses någon sväng på vägen!

Jonne Tallberg

sTeg för sTeg rf

Medlemsavgiften 2013
har du betalat din medlemsavgift 
till steg för steg för 2013?

steg för stegs styrelse har på sitt möte bestämt 
att de som inte betalat medlemsavgiften på 2 år, 
inte längre är medlemmar i steg för steg.

om du har betalat din avgift för år 2013 
är du medlem.
om du vill vara medlem, 
men inte ännu betalat avgiften för 2013 
ska du göra det så fort som möjligt 
och senast den 3 mars.

avgiften är 7 euro för medlemmar, 
och 10 euro för stödande medlemmar.
Kontonumret är fi19 4055 4020 0320 31.

om du inte vet om du betalat avgiften 
kan du fråga elin eller calle på steg för steg. 
du kan ringa dem på 040 504 3755 
eller skicka e-post till stegforsteg@fduv.fi

om du inte vill betala nu 
kan du bli medlem på nytt senare.

en räkning med medlemsavgiften 
för år 2014 skickas ut i maj 2014.

Fråga experten
Frågan: Kan man ge en gåva till en person 
som jobbar på Kårkulla?

Kårkulla svarade:
om någon som arbetar på ditt boende 
firar till exempel sin födelsedag, 
kan du ge en liten gåva, om du vill.
en liten gåva är till exempel 
en blomma eller choklad.
du behöver inte ge en gåva om du inte vill.

du ska inte ge stora gåvor 
till dem som arbetar på Kårkulla.
en stor gåva är till exempel pengar.

sTEg fÖR sTEg

mailto:stegforsteg@fduv.fi


25G U L A  P R E S S E N        •

Stöd för sommarläger
Vill du delta i fdUV:s sommarläger?
har du inte fått stöd från kommunen 
för att delta i sommarlägret?

Stöd för sommarläger
om du vill delta i fdUV:s sommarläger 
men inte har fått stöd via din kommun
kan du också ansöka om stöd  
via fdUV eller steg för steg.

Stöd via Desirée Grotenfelts fond
skriv en fritt formulerad ansökan och
hur mycket pengar du ansöker om.
skriv också ditt bankkontonummer och
sätt med ditt senaste skatteintyg i kuvertet. 

skicka ansökan senast den 30 april till
fdUV/desirée grotenfelts fond
nordenskiöldsgatan 18 a 
00250 helsingfors.

om du vill veta mera kan du ringa  
till fritidskoordinator Jon Jakobsson på 040 8653888  
eller skicka e-post till jon.jakobsson@fduv.fi

Stöd för att delta i sommarläger 2014  
möjliggörs med ett understöd  
som beviljats av Desirée Grotenfelts fond.

Stöd för medlemmar i Steg för Steg
om du är medlem i steg för steg  
kan du ansöka om understöd 
för att delta i ett sommarläger 
som ordnas av fdUV.

skicka ansökan senast den 30 april 2014 till
elin andersson / steg för steg
nordenskiöldsgatan 18 a
00250 helsingfors
eller per e- post elin.andersson@stegforsteg.fi

i ansökan skall du skriva 
Vilket sommarläger du deltar i
Varför du vill delta
ditt namn
din adress
din hemkommun
din telefonnummer
ditt socialsignum
ditt kontonummer

Till ansökan skall du bifoga ett skatteintyg.
skatteintyget är en del av det brev
som kommer hem till dig  
från skatteförvaltningen i mars-april.

Stöd för medlemmar i Steg för Steg  
att delta i sommarläger 2014  
möjliggörs med ett understöd  
som beviljats av Stiftelsen Familjen Lerches understöd.

Ny verksamhets- 
koordinator
emelie möllerstöm är mammaledig. 
elin andersson arbetar nu som emelies vikarie.

elin har tidigare jobbat på  
fdUV:s läger i södra finland. 
elin gillar att rida, läsa och pyssla.

du når elin per e-post på elin@stegforsteg.fi 
eller per telefon på 040 504 3755.

sTEg fÖR sTEg
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Känslor, tankar och erfarenheter
Östra Nylands brukarråd deltog i FDUV:s seminarium om flyttförberedelse

han berättade att det inte är lika på alla enheter,  
och tyckte att detta borde tas upp i brukarrådet. 
han sade att man till exempel kan  
tala med ansvariga chefer.

som ett annat exempel nämnde John  
lön för arbetet. han tycker att brukarrådet 
kunde föreslå att lönen borde höjas.

John tycker också att personalen  
ska lyssna mera på klienterna. 
han tror att de gör det om man själv är aktiv. 

John berättade också att man i ett stödboende  
kan bestämma mera själv.
men det är också skillnad på  
hur mycket och vilket stöd man får. 
Till exempel kan personalen förvänta sig  
att man städar vissa dagar.

John Pelkonen är borgåbo och  
medlem i östra nylands nya brukarråd.  

brukarrådet var med på ett seminarium 
om hur det känns att flytta och bo i ett eget hem. 
seminariet ordnades i november 2013. 
fdUV var med och ordnade seminariet.

John talade på seminariet  
om hur man kan göra sin röst hörd,  
och påverka det som händer i ens eget liv.

John berättade att de som bor  
på Kårkullas boenden och arbetar på Kårkullas 
arbetscentraler kan via brukarråden  
få bestämma mera.

John tog som exempel förbudet mot  
att ha levande ljus i Kårkullas bostäder.

matti, calle, John och Johan deltog i ett grupparbete som handlade om att göra sin röst hörd.

LÄTTLÄST
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Släktingar och kamratstöd
anja niskanen talade om vilka saker  
som är viktiga i det egna hemmet. 
hon arbetar som boendepersonal.

anja sade att det är viktigt att ha släktingar nära.
om en persons släktingar bor långt borta  
behöver han eller hon kamratstöd.

man kan också behöva praktisk hjälp  
till exempel med matlagning eller påklädning.
Viktiga saker är också självständighet och trygghet. 
anja tycker att man inte ska håsa  
utan hellre ta det lugnt och ta en dag i sänder.

man ska också försöka lyssna på andra  
och iaktta varandra.
i ett eget hem ska det vara myskul ibland,  
man ska ha sitt namn på dörren  
och kanske en egen kaffekokare. 

för att man ska ha tillräckligt med pengar  
för allt som behövs i vardagen  
måste man ha en lämplig hyra.

De nya brukarråden valdes hösten 2013. 
Brukarråden fungerar som ombud  
för dem som inte själv vill eller kan säga ifrån.

text och foto: eLina sagne-oLLikainen

LL-Bladet i ny 
webbversion
nu kan du läsa ll-bladet  
på ett nytt sätt på webben. 

den nya webbversionen finns på  
adressen www.ll-bladet.fi. 

en stor del av artiklarna  
i den tryckta tidningen  
publiceras också på nätet. 
dessutom finns här ett arkiv  
där du kan leta fram äldre artiklar. 

På bilden ser du hur den nya  
webbversionen av ll-bladet ser ut.

text: maria österLUnd

Ida har flyttat!
nu har ida och hennes vänner flyttat 
in i det nya hemmet. därför kommer 
hon inte längre att skriva kolumn. 
du kan läsa om ida och hennes 
vänner på sidan 8.

så här ser ll-bladets webbversion ut.

LÄTTLÄST



28 •       G U L A  P R E S S E N

En fantastisk föreställning
har du sett duvTeaterns den brinnande Vargen? om inte – gör det!

andra dikter är inte alls delar av den berättelsen, 
och de tar oss till andra platser. 
flera dikter handlar om sorg och död. 
samtidigt som skådespelarna läser dem 
spelar de sörjande på en begravning.

här finns också scener som är så roliga 
att man vrider sig av skratt, 
och flera dikter har också gjorts 
till underbara sångnummer.

den brinnande vargen spelas på dianascenen 
på skillnadsgatan 7 i helsingfors. 
den sista föreställningen är den 25 februari. 

mer info finns på: www.duvteatern.fi

text: soLveig arLe

foto: stefan bremer

i teveprogrammet min godmorgon spelar Yvonne heins programledaren som intervjuar poeten claes 
andersson, spelad av claes andersson.

Jag kan varmt rekommendera den brinnande 
vargen för dig som gillar teater, musik, poesi 
– eller alla dessa. 

men skynda dig, det är inte många föreställningar 
kvar när den här tidningen kommer ut.

Den Brinnande Vargen är en krog där delar av 
föreställningen utspelar sig. Den Brinnande 
Vargen är också en rad i en dikt vi får höra. den 
här föreställningen är byggd kring dikter som 
skådespelarna har skrivit. 

Vissa dikter är delar av berättelsen om elmer och 
edith. elmer jobbar på krogen den brinnande 
Vargen, och han skriver dikter som han skickar till 
edith. 

LÄTTLÄST
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Nya finlandssvenska 
lättlästa böcker
År 2014 blir ett rekordår för  
lärum-förlaget, som ger ut fyra 
lättlästa romaner. aldrig förut har det 
kommit så många nya finlandssvenska 
ll-böcker samma år!

den första boken heter Tårar, kärlek, efterrätter
och den är skriven av birgitta boucht .
det är en berättelse om två flickor,  
deras mamma och deras mormor.
också männen i deras liv är viktiga personer 
i boken, fast de ofta ställer till med problem.

den andra boken heter Tusenblad  
och är en lättläst bearbetning.
birgitta boucht skrev den här boken år 2011,
nu har den skrivits om till lättläst av Jolin slotte.

birgitta boucht berättar  
vad hon tycker om bearbetningen:
– Jag blev glad när jag fick veta att min roman 
Tusenblad ska skrivas om till lättläst. Jag blev också 
rädd. Tänk om jag inte känner igen min egen bok 
efter att Jolin slotte har skrivit om den till lättläst?  

när birgitta boucht hade läst bearbetningen kände 
hon sig lugn.
– när jag läste den lättlästa texten blev jag glad 
igen, och också rörd och gripen.
– Jag kunde nästan se flickan, kvinnan och 
åldringen Tusenblad som på ett fotografi. 
den lättlästa texten gör att allt det som är viktigt 
blir synligt.

Jolin slotte säger så här om att skriva en lättläst 
bearbetning:
– att skriva lättläst är spännande och utmanande. 
det ska bli avskalat, men samtidigt ska känslan 
och själen finnas kvar i texten. birgitta bouchts 
roman Tusenblad gjorde ett väldigt starkt intryck 
på mig första gången jag läste den. därför kändes 
bearbetningen som en viktig uppgift.

text: soLveig arLe

ll-böckerna som lärum-förlaget 
ger ut i september 2014 är:

Tårar, kärlek och tre efterrätter 
av birgitta boucht.

Tusenblad av birgitta boucht,  
återberättad av Jolin slotte.

orgelbyggaren av robert Åsbacka,  
återberättad av bosse hellsten.

där vi en gång gått av Kjell Westö,  
återberättad av Peter sandström.

birgitta boucht med sin bok  
Katten i ediths trädgård.

Jolin slotte har skrivit den lättlästa bearbetningen 
av Tusenblad.

LÄTTLÄST
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Kontaktannonser • Brevvänner

Kille söker kvinna 20–35 år
hej! Jag är en 31-årig kille från österbotten som 
söker kvinna mellan 20–35 år.
du skall vara snäll, väldigt humoristisk och pålitlig. 
Jag tycker om romantiska hemmakvällar, 
att lyssna på musik, att gå ut på teater  
eller liknande med dig.

skriv till oss på gP om du vill få kontakt med  
den här killen.

Social kille vill skriva till tjejer
Jag är en kille på 31 vårar.  
Jag bor i mariehamn på Åland.  
Jag vill ha brevvänner från hela landet,  
som har samma intressen som jag. 
Jag vill skriva med alla flickor i min ålder. 
Jag tycker om romantiska hemmakvällar, 
att titta på filmer, spela TV-spel  
och surfa runt på internet. 

skriv till oss på gP om du vill få kontakt med  
den här killen.  

Kvinna vill ha brevvänner
Jag är en kvinna på 29 år. 
Jag bor i Korsholm och är förlovad. 
mina intressen är att lyssna på musik,  
simma, läsa böcker, resa och shoppa.
Jag tycker också om att koka mat och baka. 
Jag syr unika mössor på fritiden 
och designar själv pärlsmycken till försäljning. 
Jag hoppas att många flickor vill skriva till mig!

skriv till oss på gP om du vill få kontakt med den 
här tjejen.

Är du kille och vill träffa en tjej? 
Så här skriver Åbotjejen:
hej! Jag är en 22-årig ung kvinna från Åbo  
som söker en pojke mellan 20–26 år.  
du ska vara snäll, vänlig, humoristisk,  
lagom modig och pålitlig.  
Jag är snäll och mina intressen är djur, dator,  
gå på restaurang och gå på promenad.

skriv till oss på gP om du vill få  
kontakt med den här tjejen. 

Skriv en kontaktannons!
Vill du brevväxla eller träffa en flicka eller en 
pojke i din egen ålder? Vi behöver alla någon 
att skratta och ha roligt med. någon som 
man kan mysa och prata om allt med.

skriv till gP per e-post eller post. 
berätta vem du är och var du bor. 
berätta också hurdan du själv är och en 
hurdan tjej eller kille du vill brevväxla med.
skriv ditt namn och din adress eller e-post. 
ditt namn eller din adress publiceras inte i gP.

Svara på en kontaktannons
om du vill svara på en kontaktannons  
kan du skriva till gP per post eller e-post 
och berätta vem du vill kontakta. 

Vi förmedlar vidare dina kontaktuppgifter  
till den du vill kontakta så att hon eller han 
kan bestämma om hon vill skriva med dig.

Skriv till Gula Pressen
per e-post:  gulapressen@fduv.fi
per post:  gula Pressen
  nordenskiöldsgatan 18 a
  00250 helsingfors

LÄTTLÄST



32 •       G U L A  P R E S S E N

DUV i Sydösterbotten

Fritidsverksamhet våren 2014
Kom med på friluftsdag!
Vi gör en utflykt till Vargberget  
lördag 15.2 klockan 13–15.  
anmäl dig senast 7.2 eller genast när  
det här numret av gP kommer ut 
till monica per telefon 040 8326 607  
eller per e-post: sydosterbotten@duv.fi

dansgala i april
det blir dansgala på böle uf-lokal 12.4 kl. 18-20.30. 
inträde är 10 euro.  
anmäl dig senast 28.3 till monica  
per telefon 040 8326 607  
eller per e-post: sydosterbotten@duv.fi

lördagsträffarna kommer under våren att ordnas 
endast i närpes. Vi hoppas att vi ska kunna ordna 
lördagsträffar i Kristinestad igen i höst.

lördagsträffarna på Vänstugan i närpes:
18.1 bingo
22.2 Tovning
22.3 bakning
26.4 Promenad
17.5 Utfärd

grupp 1: klockan 13.00–14.30
grupp 2: klockan 14.45–16.15

en skön vår! önskar monica

DUV i Mellersta Nyland

Ishockeymatch 11 mars
häng med på matchen mellan hifK och JYP!
matchen är tisdagen den 11 mars klockan 18.30.

föreningen dUV i mellersta nyland har 12 biljetter 
till matchen. det finns tre platser för rollstol och 
assistenter. 

biljetterna kostar 30€
assistenter får gratis inträde!

anmäl dig senast fredagen den 28 februari.  
anmäl dig till kontoret på duv@vingen.fi  
eller per telefon på 050 432 8703.

efter att du har anmält dig  
kan du betala in biljetten på föreningens konto. 
Kontonumret är fi54 40551 8200 12619

Internetklubben fortsätter
internetklubben träffas i Vegahusets  
mötesrum på tredje våningen.  
Vi övar oss i att använda 
internet och e-post.  
Ta med dig din egen 
dator eller pekplatta. 
om du inte har kan du låna.

Vi träffas de här datumen: 
torsdag 13 mars 
torsdag 27 mars 
torsdag 10 april 
torsdag 8 maj

Vi kommer att dela in er i två grupper.
grupp 1 träffas kl. 16–17.15.
grupp 2 träffas kl. 17.30–18.45. 

om du vill delta i någondera gruppen  
ska du anmäla dig till kontoret på duv@vingen.fi  
eller per telefon på 050 432 8703.

berätta också om du behöver dator eller pekplatta 
och vilken grupp du hellre deltar i. 
Vegahusets adress är:  
nordenskiöldsgatan 18 a, helsingfors.

DUV i Jakobstadsnejden

hej alla i Jakobstadsnejden!

Kommer ni ihåg att besöka vår webbplats? 
där försöker vi få in det som händer i vår 
förening. den finns på adressen
www.jakobstad.duv.fi

Vårt årsmöte kommer att äga rum den 12 
mars klockan 19:00 vid Jakobsgatan 37 
(inTeKs matsal). servering kommer att finnas.

hälsningar dUV i Jakobstadsnejden

fÖRENINg
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DUV i Kimitonejden

dUV i Kimitonejden har en ny fritids- och 
ungdomsgrupp! Vi träffas en gång i månaden 
och gör olika saker, såsom simning, bowling 
och dylikt. Välkommen med! Kontaktperson 
för gruppen är minna hellström.

DUV i Vasanejden

Kom med på bio
lördagen den 1 mars åker vi till biograf gloria  
och ser filmen Sune på bilsemester.  
biografen finns på hovrättsesplanaden 16.

föreställningen börjar klockan 12.00 
och filmen är drygt en och en halv timme lång. 
efter filmen, klockan 14.00, går vi och äter  
på restaurang rosso på Vasaesplanaden 18 c.  

du kan välja mellan två olika huvudrätter. Till förrätt 
äter vi sallad och till efterrätt en pannacotta.

så här ser menyn ut: 
   
Förrätt: salladsbord

Alternativ 1:  
lax med svampsås, potatismos,  
rossos grönsakstilltugg, örter och citronvinägrett

Alternativ 2:  
grillad grisytterfilé, bearnaisesås, bbQ-sås,  
rossos grönsakstilltugg, vitlöksgräddpotatis,  
örter och citronvinägrett

Efterrätt: Pannacotta med jordgubbssås 

bio och mat kostar 35 €. 
du kan betala avgiften till christina  
när du kommer till biografen.

anmäl dig senast den 14 februari   
per telefon 040 543 4556  
eller per e-post till vasanejden@duv.fi. 

berätta då vilken huvudrätt du vill ha och meddela 
också om du har någon specialdiet!

Allsång och dans   
med Thomas Lundin och Thomas Enroth

Lördagen den 22 mars kl. 17.30–21.00 
tobaksmagasinet i Jakobstad 

evenemanget kostar, priset meddelas senare.

frågor kring skjuts? Ta kontakt med  
christina mannfolk på dUV i Vasanejden 
040 543 45 56 eller vasanejden@duv.fi. 

Pris: 10 euro + transportkostnader 20–30 euro 
beroende på hur många vi blir

arrangör: Keva-Koti i Jakobstad i samarbete 
med fdUV och de lokala dUV-föreningarna

DUV
Så här ser den nya DUV-logon ut.

fÖRENINg
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DUV i Västnyland

Fritidsklubbens program våren 2014
fritidsklubbarnas program har börjat.
Klubb duvan ordnas torsdagar kl. 18–20 under 
jämna veckor.

bowlingen hålls ojämna veckor.  
Under sportlovsveckan, som är vecka 8,  
ordnas ingen bowling.

du hittar hela vårens program  
på vår webbplats: vn.duv.fi 
På facebook hittar du oss om du söker på: 
dUV i Västnyland.

där hittar du också barnklubbens program  
och övriga evenemang.

har du frågor? ring nina carlson  
på 040 739 9718 eller  040 963 5508.

På julfesten uppträdde flera lucior!

DUV i Västra Åboland

Yrkesinriktad specialundervisning erbjuder dig 
en studieplats på  yrkesinriktade- eller  
yrkesförberedandelinjer. Vi erbjuder också dig som
från tidigare har en utbildning möjlighet att studera.
Våra utbildningar skräddarsys utgående från dina behov.

Kontakta oss för mera information:
Rektor Sixten Snellman, tfn 044 7215 210 eller
utbildningsledare Kristina Kullas-Norrgård, 
tfn 044 7215 616.
 

fÖRENINg
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nummer senast 22 april 2014!
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DUV på Åland

Plock ur vårens program
Myssöndag på Mariebad
söndagen den 16 februari kl. 18–21
Kom med på en avslappande myskväll på mariebad. 
om du behöver hjälp får du gärna ta med dig 
en vän. Vi myser med ljuslyktor och levande ljus, 
avslappnande musik, servering, aromabastu med 
bastuviftning och vattengympa.
anmäl dig senast onsdagen den 12 februari. 

Tid att tala – tid att tiga 
en föreläsning om tystnadsplikten
torsdagen den 6 mars kl. 18.30–20.30
anmäl dig senast tisdagen den 4 mars.

Informationskväll om FPA
måndagen den 17 mars kl. 18.00
distriktschef hellevi smeds informerar om fPa och 
nyheter som kan beröra oss. 

DUV:s nya damklubb startar snart
Klubben vänder sig till dig som är äldre. en av 
ledarna är ann-charlotte holm-mörn som har 
jobbat inom specialomsorgen och känner många 
dUVare! mera information om klubben kommer 
inom kort.

Mera information och anmälningar  
per telefon (018) 527 371  
eller per e-post till susan.enberg@handicampen.ax

Tjejgruppens tunnbrödsrulle  
med skinka och keso
för 4 personer

ingredienser:
1 låda ruccolasallad
1 burk mjuk pepparrotsost
10 skivor rökt skinka
1 gurka
1 burk keso (grynost) eller färskost
8 stycken tunnbröd

gör så här:
1. lägg ut tunnbröd på bordet.
2. bred på pepparrotsosten.
3. lägg cirka 2 skivor skinka på varje 
tunnbröd.
4. hacka gurkan i små bitar och strö ovanpå 
skinkan.
5. strö över lite ruccolasallad.
6. rulla ihop till en rulle.
7. skär i cirka 4–5 centimeters bitar.
8. förvara under plast eller i en tät burk i 
kylskåpet tills det är dags att servera.

DUV i Östra Nyland

Årsmöte!
Välkomna med på föreningens årsmöte  
onsdagen den 26.3 kl.18.00 på borgå folkakademi. 
Kom med för att diskutera och påverka föreningens 
fritidsevenemang. Vi bjuder på kaffe med tilltugg. 

Varmt välkomna!

styrelsen
bild från dUV i östra nylands ölandsresa.

fÖRENINg
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www.korsholmmusicfestival.fi

MUSIKFESTSPELEN 

tfn: 010 327 1600,     www.efo.fi

www.porausassat.fi Tel. 06-785 6100   www.nykarlebybostader.fi

KONTAKTOR Oy
AB

Tel. 06-317 7900
Nynäs Golv Ab

www.panoramavasa.fi Tel. 018-19 226

www.marander.fi
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