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Material från DUV-dagar på DUVnätet  
Föreläsningsunderlag och en sammanställning från idécafé finns på 
DUVnätet. Läs mera: www.fduv.fi/duvdagar. 

 

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

FDUV:s valteser för ett funktionsrätt* Finland – kom med i kampanjen!  
FDUV vill att Finlands nästa riksdag och regering tryggar och främjar delaktighet, tillgänglighet 
och ett gott liv för de mest utsatta. Vi vill se ett samhälle som bejakar och beaktar mångfald. Vi 
vill se ett funktionsrätt* Finland. *Med ett funktionsrätt Finland avser vi ett Finland som gör 
rätt när det kommer till att beakta personer med funktionsnedsättning.  
 
I våra valteser inför riksdagsvalet lyfter vi fram: 

 rätten till en bra barndom  
 rätten till kommunikation 
 rätten till information och digital delaktighet 
 rätten till ett eget hem 
 rätten till jobb och meningsfull sysselsättning 
 rätten till tjänster – också efter vård- och 

landskapsreformen  
 
Valteserna finns även på lätt svenska. Därtill finns det exempel på frågor att ställa till politiker.  
Tillsammans kan vi i riksdagsvalet lyfta fram frågor som är viktiga för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. Delta i kampanjen, t.ex. genom att sprida 
våra valteser och genom att delta i valevenemang och ställa frågor till partier och kandidater. 
Läs mera: www.fduv.fi/riksdagsval 
 

FDUV:s vårmöte 24.4 kl. 12 i Vasa 

Alla medlemmar välkomnas på FDUV:s vårmöte. Mera information skickas till föreningarnas 
kontaktpersoner. Mötet hålls i SFV:s utrymmen på Handelesplanaden 23 B i Vasa.  
 

Prenumerera på Lärums nyhetsbrev 

Lärums nyhetsbrev sänds ut en gång i månaden. Nyhetsbrevet innehåller information om bl.a. 
anpassade inlärningsmiljöer, praktiska verktyg, kurser, lättlästa böcker och nya produkter. 
Prenumerera här: http://eepurl.com/geQ_dD eller via www.larum.fi. Mera information: 
Fredrika Nyqvist, fredrika.nyqvist@larum.fi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evenemang i Österbotten  
Livesändning: Temakväll om intressebevakning 19.2 kl. 18.15–20.45  

Du kan följa med live på webben: www.fduv.fi/kalender. 
När behöver mitt barn med funktionsnedsättning en intressebevakare? Utgående från lagen om 
förmyndarskap, behövs det en intressebevakare när barnet fyller 18 år. Kan en anhöriga 
fortsätta ha hand om ekonomin för en vuxen person med funktionsnedsättning? En jurist från 
advokatbyrån Näsman & Båsk svarar på bl.a. dessa frågor på Arbis i Vasa. 
Anmälningstiden har gått ut. Fråga efter ströplatser. Mera information: Camilla Forsell, 
camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95. 

Aktivitetsdag: Meningsfull fritid 16.3 kl. 10.30–17 i Botniahallen  
 
En dag för personer med funktionsnedsättning i alla 
åldrar, deras föräldrar, syskon, andra anhöriga och 
personal. Deltagarna delas in i olika grupper utgående 
från ålder. Vi prövar på roliga anpassade idrottsgrenar, 
t.ex. längdhopp, kast, hinderbana och innebandy. Några 
friidrottsstjärnor är på plats och delar ut medaljer. Efter 
en gemensam uppvärmning får anhöriga lyssna på bl.a. 
Christoph Treier som pratar om vikten av en meningsfull 
fritid. För barnens del finns några hjälpledare anställda. 
Pris: Gratis (lunch till självkostnadspris 12 euro).  
Buss ordnas från Jakobstadsnejden och Sydösterbotten.  
Anmälan senast den 1 mars: www.fduv.fi/kalender.  
Mera information: Tina Holms, tina.holms@fduv.fi, 050 302 78 88.  
 

Nu är det vår tur – karaträff 13.4 kl. 13–21 i Oravais 
 
Avkopplande program för pappor till barn med 
funktionsnedsättning på Furirbostället i Oravais. Förutom 
mat och samvaro finns det möjlighet till rundvandring på 
området och kortfilmsvisning om finska kriget 1808–09. 
Familjeterapeut Heikki Kurkiala föreläser och 
familjestödjare Henrik Byggmästar medverkar. Kvällen 
avslutas med middag och rökbastu. Pris: 20 euro.   
Anmälan senast den 6 april: www.fduv.fi/kalender.  
Mera information: Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95.  

En dag kring boendefrågor 30.3 kl. 10–15 i Jakobstadstrakten 
 
Dagen riktar sig till dig som funderar på att flytta hemifrån, och till dina föräldrar. Flyttarna har 
eget program och föräldrar får information om olika boendeformer och får träffa föräldrar vars 
barn flyttat. Mera information: Susanne Tuure, susanne.tuure@fduv.fi, 0400 600 676. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dansgala 30.3 kl. 17–21på Svenska Gården i Jakobstad  

Vår turnerande dansgala ordnas den här våren i 
Jakobstad. Kom och dansa till det lokala bandet Carisma. 
Inträde 10 euro. Personal och assistenter gratis. 
Caféförsäljning.  
Buss ordnas från Vasatrakten om det finns intresse, 
kontakta Christina på DUV i Vasanejden.  
Mera information: DUV i Jakobstadsnejden eller Tina 
Holms, tina.holmss@fduv.fi, 050 302 78 88.    

 

Evenemang i södra Finland 
Kurs för frivilliga högläsare 26.2 och 11.3 kl. 18–20 i Kimito 
 
Vill du läsa högt för personer som på grund av nedsatt 
minnesförmåga, hög ålder eller intellektuell 
funktionsnedsättning behöver hjälp med läsningen? 
Välkommen på kurs! Under den första kvällen pratar vi 
om vad man kan läsa, för vem lättläst passar, hur planera 
en läsestund och hur bemöta åhöraren. Mellan första och 
andra kursträffen sammankopplas du med någon enhet 
inom special- eller äldreomsorgen där du kan läsa. 
Kursen är gratis. Veronica Andersson från LL-center föreläser.  
Anmälan senast den 21 februari: bibliotek.kimto@kimitoon.fi. Mera information: Kimito 
bibliotek, Gunilla Ritkaew, gunilla.ritkaew@kimitoon.fi, 02 42 60 271.  

 
Öppet hus på Novia: Boende i Raseborg 7.3 kl. 17 
 
Kom med du som funderar på eget boende, är anhörig eller jobbar med boendefrågor. 
Temakvällen är en del av projektet #påhemvägen som jobbar med att utveckla bättre 
boendelösningar för personer med särskilda behov i Raseborg.  
Mera information: Nina Normann, nina.normann@fduv.fi, 040 508 51 10. 
 
 

Temakväll om boendefrågor 11.3 kl. 17.30–19.30 i Borgå 
 
Hurdana boende- och servicelösningar finns det? Hur har 
andra gjort? Vilket stöd skulle anhöriga behöva i barnets 
flyttningsprocess? Bland annat dessa frågor behandlar vi 
under kvällen. En socialarbetare från Borgå handikapp-
service medverkar. En erfarenhetstalare berättar om sin 
flyttningsprocess. Kaffeservering. 
Anmälan senast den 6 mars: www.fduv.fi/kalender.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurs för nya läsombud 14.3 och 23.5 kl. 10–17 i Helsingfors 
 
Ett läsombud är en person som jobbar inom special- eller 
äldreomsorgen och har som en av sina arbetsuppgifter att 
hjälpa klienterna med läsning. Under första dagen pratar 
vi bl.a. om vilka positiva effekter högläsning inom 
omsorgen för med sig, hur man planerar en lyckad 
högläsningsstund, vad man kan läsa och vad lättläst 
litteratur är. Mellan kursdagarna gör deltagaren en 
handlingsplan och provar på läsning på sin arbetsplats. 
Under den andra kursdagen går vi igenom hur högläsningen gått och hur man kan gå vidare. Vi 
tittar också närmare på hur man läser högt för en grupp och hur man kan leda diskussioner som 
uppstår under läsestunden. Pris: 120 euro.  
Anmälan senast den 7 mars: Veronica Andersson, veronica.andersson@ll-center.fi,  
040 620 38 55.  
 

Rocka sockorna 21.3 kl. 18–20 på Tian i Helsingfors 
 
Internationella dagen för Downs syndrom firas med en 
Rocka Sockorna-fest. Vi ordnar roligt program med 
tävlingar (alla kan delta), snacks och disko. Ta på dig två 
olika färgers sockor eller strumpor. Den med finaste 
strumporna vinner priser. Mera information: Frank 
Lundgren, frank.lundgren@stegforsteg.fi 

 

Mitt liv mot självständighet – familjedag med Marthorna  
23.3 kl. 9.30–14.30 i Helsingfors 
 
Dagen riktar sig till familjer som har ungdomar med 
funktionsnedsättning i åldern 13–19 år. Ungdomarna 
tillreder en smaklig måltid under ledning av Marthornas 
hushållsrådgivare och anställda assistenter. Psykolog 
Thomas Londen leder en workshop för föräldrarna om 
ungdomarnas identitets- och självständighetsutveckling. 
Syskonen har egna ledare och program anpassat enligt 
ålder. Dagen avslutas med en gemensam måltid. Pris: 20 euro/vuxen.   
Anmälan senast den 15 mars: www.fduv.fi/kalender.   
Mera information: Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95.  
 

Familjekurs 6–7.4 i Sjundeå 

En helg för familjer som har vuxna barn med funktionsnedsättning. 
Programmet består av en föreläsning om självmedkänsla med 
Ronnie Grandell, diskussion under ledning av familjestödjare Leena 
Nummelin och rekreation. Skilt program för de vuxna med 
funktionsnedsättning.   
Anmälan senast den 5 mars www.fduv.fi/kalender. Mera 
information: Camilla Forsell, camilla.forsell@fduv.fi, 040 673 96 95. 


