
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDUV:s månadsbrev | februari 

Fritidsledarutbildning på Solvalla  

Den 21–22 april arrangerar FDUV fritidsledarutbildning för föreningarnas fritidsledare och 
andra föreningsaktiva på Solvalla idrottsinstitut. Det finns plats för 2 deltagare per förening. 
Under helgen får vi lära oss hur vi gör idrott och motion rolig och tillgänglig för alla. Ta kontakt 
med Jon på kansliet om det finns frågor eller specifika önskemål om programmet. Mera 
information och anmälningar senast den 28 mars: Jon Jakobsson, 040 865 38 88, 
jon.jakobsson@fduv.fi. 

DUV-dagarnas material finns på Duvnätet 

Tack till alla som deltog på DUV-
dagarna i Åbo 3–4 februari! Ni som 
inte hade möjlighet att delta hittar 
presentationer och material på 
Duvnätet på adressen 
www.fduv.fi/duvnatet. Där kan du 
som deltog även fylla i en 
utvärderingsblankett, så att vi vet hur 
vi kan göra DUV-dagarna ännu bättre 
i framtiden.  

FDUV vill höra din åsikt om tjänster och stöd! 

Hur väl fungerar delaktigheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras 
familjer? Hurudant stöd behöver familjerna i det dagliga livet? Genom att svara på FDUV:s 
serivceenkät på www.fduv.fi/serviceenkat kan du berätta hur du blivit bemött och vad du tycker 
om de nuvarande tjänsterna, så att vi kan påverka åt vilket håll tjänsterna utvecklas i framtiden. 
Enkäten finns i två versioner. Den ena riktar sig till anhöriga och den andra enkäten och riktar 
sig till barn, unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (lättläst). Enkäterna är 
öppna fram till den 18 mars 2018. Mer information ger Annette Tallberg, 
annette.tallberg@fduv.fi, 040 674 72 47 och Susanne Tuure, susanne.tuure@fduv.fi, 040 060 
06 76.  
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FDUV har nytt namn och ny logotyp 

Förbundets namnändring som förbundskongressen tog 
ställning till har nu godkänts av Patent- och 
registerstyrelsen. Det nya namnet är FDUV, förbundet 
för personer med utvecklingsstörning eller annan 
intellektuell funktionsnedsättning. Enligt de nya 
stadgarna använder förbundet namnformen FDUV.  

Eftersom namnändringen nu trätt i kraft ska den gamla logotypen för FDUV inte längre 
användas utan denna snett uppe till höger. Den nya logotypen fås vid behov av informatör 
Matilda Hemnell, matilda.hemnell@fduv.fi. 

Föreningarna uppmuntras att överväga att se över sitt namn i och med att förbundets namn nu 
ändrat. 

FDUV har ny grafisk manual – erbjuder också föreningarna nya 

logotyper 

Förbundet har uppdaterat sin grafiska profil och erbjuder 
även föreningarna att följa den nya grafiska manualen 
(typsnitt, färger, logotyper m.m.). Samtidigt som vi 
uppdaterat förbundets, LL-Centers och Lärums logotyper 
har vi också utarbetat nya logotyper för föreningarna som 
vi erbjuder er att använda. Den grafiska manualen och de 
nya logotyperna finns på Duvnätet på adresssen www.fduv.fi/logo. 

De nya logotyperna och färgerna används också på de nya responsiva webbsidorna. Exempel på 
hur de nya DUV-sidorna ungefär kommer att se ut finns på http://default.duv.webbhuset.fi/. 
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Ansök till sommarläger senast 28.2  

Nu är det snart igen dags för sommarläger! Anmälningen till 
lägren stänger den 28 februari. Anmälan kan göras 
genom att fylla i anmälningsblanketten som finns i 
lägerbrochyren eller elektroniskt på 
www.fduv.fi/lageransokan. Där finns också lägerbrochyerna 
och information om sommarens läger.  

FDUV söker lägerledare  

FDUV söker cirka 100 lägerledare till sommarens läger i södra Finland och Österbotten. 
Ansökan görs genom att fylla i den elektroniska ansökan på vår webbplats och skicka sitt CV 
senast den 28 februari per e-post till: södra Finland: jon.jakobsson@fduv.fi eller 
Österbotten: elin.strandberg@fduv.fi. Mer info och den elektoniska ansökan finns på 
www.fduv.fi/jobbapalager. 

En liten gest / anmälan om deltagande i valinsamlingen 

Kom ihåg att anmäla er till insamlingen ”En liten gest” 
för följande val:  

Landskapsvalet (oktober 2018) 

Riksdagsvalet (april 2019) 

EU-valet (maj eller juni 2019) 

Anmäl föreningens deltagande senast den 1 mars. 
Läs mera på www.fduv.fi/enlitengest eller på 
insamlingens hemsida: www.pieniele.fi/pa-svenska. 

Resa till Solgården i Alicante, Spanien 

FDUV har reserverat rum för 30 personer 2–9 oktober 2018 på hotellet Solgården i Alicante, 
Spanien. Hotellet riktar sig till gäster med intellektuell funktionsnedsättning och deras 
anhöriga. Sista anmälningsdag är den 28 mars. Anmälan med fullständigt namn, 
personnummer, e-post, telefonnummer, specialdieter och hjälpmedel skickas till Jon 
Jakobsson, e-post jon.jakobsson@fduv.fi eller tfn 040 865 38 88. Mer info om priser, tider och 
program finns på www.fduv.fi/kalender. 

Lär känna militärlivet  

MPK (Försvarsutbildningsföreningen) ordnar militärläger i Syndalen 29 juni – 1 juli. Lägret är 
tvåspråkigt och riktar sig till 18 år fyllda män. Deltagaravgiften är 60 € och inkluderar mat, 
inkvartering och armékläder att använda under lägret. Resan bekostar deltagaren själv men 
man kan resa till och från lägret med FDUV:s hjälpledare. Sista anmälningsdag är 30 april. 
För frågor och anmälan kontakta Jon Jakobsson, 040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi. Läs 
mer på www.fduv.fi/kalender. 

Scoutläger 

FDUV och Finlands svenska scouter ordnar scoutläger 3–5 augusti på Stornäsholm i Barösunds 
skärgård. Mera info om anmälan kommer senare. För frågor kontakta Jon Jakobsson, 040 865 
38 88, jon.jakobsson@fduv.fi. Läs mer på www.fduv.fi/kalender. 
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Evenemang i Österbotten  
 

Informationskväll om boendeservice 

Den 15 mars kl. 18–20 ordnar FDUV en informationskväll om boendeservice på 
Folkhälsanhuset i Vasa. Kvällen riktar sig till alla som är intresserade av olika boendealternativ 
då det gäller boendeservice för personer som behöver stöd i sin vardag. Vi får besök av vice vd 
Seija Milonoff från Aspa Service Ab, som med bidrag från STEA äger och förvärvar 
stödbostäder överallt i Finland bland det normala bostadsbeståndet. Kvällen är avgiftsfri. 
Anmäl senast den 7 mars via evenemanget på www.fduv/kalender eller till Susanne Tuure, 
e-post susanne.tuure@fduv.fi, 0400 600 676.  

Dansgala på Korsnäsgården  

Vi ordnar dansgala lördagen den 24 mars kl. 17 på 
Korsnäsgården i Korsnäs. Dansbandet Tomas Fantz spelar. 
Det finns sött och salt att köpa i caféet. Har du frågor om 
skjuts? Kontakta din egen DUV-förening eller Elin 
Strandberg, elin.strandberg@fduv.fi, tfn 050 302 78 88.  

 

Evenemang i Södra Finland 

Steg för Steg startar upp i Helsingfors 

Den 27 februari kl. 17–19 startar Steg för Steg en lokal grupp i 
Helsingfors på Vegahuset. Gruppen ersätter Drömhemsgruppen i 
Helsingfors. En lokal grupp är en grupp där Steg för Stegs 
medlemmar själva bestämmer. En Steg för Steg grupp kan göra 
lite vad som helst, men arbetar främst kring Steg för Stegs tema 
”vi hörs och syns”. För frågor kontakta Frank Lundgren, e-post 
frank.lundgren@stegforsteg.fi eller läs mera på 
www.fduv.fi/kalender. (Tidigare var det meningen att träffen 
skulle ordnas den 13.2 men det är den 27.2 som gäller) 

Barnfest på Annegården 

Den 3 mars kl 10-15 ordnar Luckan Barnkultur i samarbete med 
andra organisationer en barnfest på Annegården i Helsingfors. På barnfesten kan barn och 
vuxna tillsammans delta i olika kreativa verkstäder, föreställningar och andra programpunkter. 
Barnfesten beaktar mångfald och tillgänglighetsfrågor. Evenemanget är kostnadsfritt och ingen 
förhandsanmälan behövs. Mer info ger Jon Jakobsson, e-post jon.jakobsson@fduv.fi eller tfn 
040 865 38 88.  
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Steg för steg träff i Borgå  

Den 14 mars kl. 16.30–17.45 ordnar Steg för steg träff på Folkakademin i Borgå. Träffens tema 
är påverkan och föreningsarbete. Vad är påverkan och hur gör man? Hur fungerar en förening? 
Och vad är skillnaden mellan påverkan och aktivism? Efter träffen går vi tillsammans på DUV i 
Östra Nylands årsmöte som börjar kl. 18.00. Anmäl dig gärna till frank.lundgren@stegforsteg.fi. 

Familjedag Ett eget hem i Ekenäs  

Den 24 mars kl. 10–16 ordnas familjedagen "Ett eget 
hem" på biblioteket i Ekenäs. Boendehandledare 
Frank Fellman berättar om Stellaboende i Jakobstad. 
Stellaboende riktar sig till ungdomar med olika slags 
stödbehov. En del bor i egna lägenheter "ute på stan" 
medan andra bor i en radhuslänga.  Erfarenhetstalare 
medverkar på träffen. Dagen är en fortsättning på en 
träff som ordnades på Lärkkulla i september 2017. 
Arrangör är FDUV i samarbete med Raseborgs stad 
och Kårkulla samkommun. Anmäl dig senast 23 
februari till elina@fduv.fi eller per tfn till 040 
508 51 10. 

Diskussionskväll i Mariehamn 

Den 26 mars kl. 18–20 ordnar Steg för Steg och DUV på Åland en diskussionskväll om 
självbestämmande i Gallerian. Träffens tema är påverkansarbete och aktivism. Vad betyder 
påverka? Och hur gör man? Vad är det för skillnad mellan påverkan och aktivism? Förra gången 
diskuterade vi om arbete och pengar. Men vad ska man göra ifall man vill byta arbetsplats eller 
höja sin dagpenning? Hur kan man påverka sånt som berör ens eget liv? Vi kommer också att 
diskutera ifall vi vill skapa en egen Steg för Steg grupp på Åland. Då kan vi påverka ännu mer. 
För frågor kontakta frank.lundgren@stegforsteg.fi. 

Familjehelg Vardagskraft på Suvituuli i 

Åbo 6–8 april 2018 

En helg med fokus på att hitta kraft i vardagen. Kom och 
träffa andra familjer i samma situation, utbyt 
erfarenheter och njut av god mat. Målgruppen är 
familjer som har barn i skolåldern. Vi har plats för 7 
familjer. Förtur ges till familjer som inte deltagit i 
FDUV:s familjekurser tidigare. Mera information: Elina 
Sagne-Ollikainen, elina@fduv.fi, 040 508 51 10.  Läs mer 
på www.fduv.fi/kalender. 

 

 

 

 

Nya evenemang och uppdaterad information publiceras kontinuerligt: 
www.fduv.fi/kalender. 

 
Mycket information finns också på DUV-nätet: 

www.fduv.fi/duvnat 
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