
 

  
   
 
 

 
 
 
fduv.fi 
facebook.com/fduv.fi FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för 
alla 
twitter.com/FDUVFinland – också för dem som behöver stöd i vardagen.  

FDUV:s månadsbrev|Januari 
Skicka in terminsrapporten senast den 15 januari 
Redovisa för föreningens verksamhet (och om föreningen känner till andra aktörer som ordnar 
verksamhet för personer med utvecklingsstörning) på den nya blanketten för föreningarnas 
verksamhetsredovisning som finns på DUV-nätet under bidrag. Skicka den ifyllda blanketten till 

Elin Strandberg, elin.strandberg@fduv.fi, (Österbotten) eller Jon Jakobsson, 

jon.jakobsson@fduv.fi, (södra Finland) senast måndag 15 januari.  

DUV-dagar i Åbo 3–4 februari  
Kom med och nätverka, få inspiration och lära dig sådant 
som du har nytta av i ditt engagemang inom föreningen! 
Årets DUV-dagar arrangeras i Åbo på Holiday Club 
Caribia. Läs mera om DUV-dagarna i den bifogade 
informationen och diskutera inom föreningen vem som 
deltar.  

Anmäl dig senast 19 januari till Jon (södra Finland) 
040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi eller Inger 
(Österbotten) 050 557 27 67, inger.tallgard@fduv.fi. 
Kom ihåg att anmäla specialdieter och önskemål om rum 
och rumsfördelning. Österbottningar ska också meddela 
om de är intresserade av busstransport till Åbo på lördag morgon.  

Elin Strandberg är Tina Holms vikare  

Tina Holms är moderskapsledig från 30 oktober 2017. Hennes vikare 
Elin Strandberg började jobba som föreningskoordinator på FDUV:s 
kansli i Vasa 8 januari. Elin kommer att ansvara för kontakten till 
medlemsföreningarna och även handha läger i Österbotten. Annika 
Martin ansvarar framöver för kurser och Steg för Stegs verksamhet i 
Österbotten. Ta gärna kontakt: Elin Strandberg, 
elin.strandberg@fduv.fi, 050 302 78 88 (Annikas gamla 
telefonnummer), Annika Martin, annika.martin@fduv.fi, 040 567 92 57 
(Tinas gamla telefonnummer).  
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Motion- och inspirationsdagar på Solvalla 21–22 april  
FDUV arrangerar en utbildnings- och inspirationshelg för föreningarnas fritidsledare och andra 
föreningsaktiva på Solvalla idrottsinstitut den 21–22 april. Det finns plats för två deltagare per 
förening. Under helgen får vi lära oss hur vi gör idrott och motion rolig och tillgänglig för alla. 
VAU (Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta) berättar om Special Olympics och visar oss exempel 
på roliga motionsbanor lämpliga för alla oberoende hjälpbehov. Vi får också lära oss leda 
motionspass på ett enkelt och roligt sätt och pröva på hjälpmedel från Malike som möjliggör 
deltagande i att röra sig ute i naturen. Mera information och anmälningar senast 16 februari: 
Jon Jakobsson, 040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi 

Gula Pressen 1/2018 deadline 21.1 
Nästa nummer av Gula Pressen utkommer vecka 8. DUV-föreningarna 
uppmanas skicka in sitt material senast 21 januari till 
gulapressen@fduv.fi.  

Gula Pressen Deadline Utkommer 

1/2018 21.1 v. 8 

2/2018 18.4 v. 20 

3/2018 15.8 v. 37 

4/2018 31.10 v. 48 

 

En liten gest / anmälan om deltagande i valinsamlingen 
Valinsamlingen är högaktuell i och med 
presidentvalet. Samtidigt pågår också anmälningen 
till insamlingen ”En liten gest” för följande val:  

Landskapsvalet (oktober 2018) 

Riksdagsvalet (april 2019) 

EU-valet (maj eller juni 2019) 

Anmäl föreningens deltagande i dessa valinsamlingar 
senast 1 mars. Läs mera på fduv.fi/enlitengest eller på insamlingens hemsida: 
www.pieniele.fi/pa-svenska. 
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Evenemang i Österbotten 

Må bra-dag för seniorer på Norrvalla 17 februari kl. 10–18  
Vi ordnar en härlig dag för dig med intellektuell 
funktionsnedsättning som är senior och inte längre är i 
dagverksamhet eller på jobb. På programmet står 
simning i terapibassängen och spel, till exempel boccia. 
Vi avslutar dagen med en skön SPA-eftermiddag med 
bland annat handmassage och fotbad. Naturligtvis äter vi 
också gott under dagen! 

Med på Må-bra-dagen finns ledare från FDUV. Dagen 
kostar 25 euro. Transporten till Norrvalla bör du ordna 
på egen hand. Det finns plats för 15 deltagare. Anmälan görs elektroniskt via evenemanget på 
www.fduv.fi/kalender senast 1 februari. Mera information: Annika Martin, 
annika.martin@fduv.fi, 040 567 92 57.  

Sportlovsläger på Norrvalla 26 februari – 1 mars  
Välkommen på sportlovsläger till Norrvalla vecka 9! Lägret är 
för dig som går i låg- eller högstadiet och vill fira sportlovet 
tillsammans med dina kompisar. Under lägret kommer vi att 
simma, leka, spela, gå på skattjakt och naturligtvis ha disco!  

Lägret ordnas på Norrvalla och lägerdeltagarna övernattar i 2–
3 personers rum. Med på lägret finns ledare från FDUV. 
Deltagaravgiften är 400 euro. Anmälan görs elektroniskt via 
evenemanget på www.fduv.fi/kalender senast 14 februari. 
Mera information: Elin Strandberg på 050-302 78 88, elin.strandberg@fduv.fi.  

 

Evenemang i södra Finland 

Pappaträff på Vegahuset 18 januari kl. 18–20  
Är du pappa till ett barn med specialbehov? Kom och dela med 
dig av dina erfarenheter och diskutera med och lyssna på andra 
pappor i samma situation i en kravfri miljö. Vi planerar också 
programmet inför den andra pappaträffen på våren var den 
omtyckta föreläsaren Christoph Treier kommer att föreläsa om 
föräldraskap och syskonrelationer i en familj med utmaningar. 
Träffen hålls på FDUV:s kansli i Helsingfors. Mera information: 
Björn Wallén, 040 747 88 41. Anmälningar till Jon Jakobsson, 
040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi. 
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Seminarium om förverkligandet av KEHAS-programmet 30 januari 
kl. 12–16  
Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning (KVANK) följer upp det så 
kallade KEHAS-programmet genom att ordna regionala seminarier. Målet med programmet är 
att avveckla boende på institution och att främja verkställandet av FN:s 
funktionshinderkonvention. Det svenska seminariet ordnas av FDUV, Steg för Steg, Kårkulla 
samkommun och Folkhälsan. På seminariet granskar vi situationen för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning gällande delaktighet, boende, arbete och tjänster för familjer. 
Seminariet hålls i Festsalen på G18, Georgsgatan 18A i Helsingfors. Anmälan görs elektroniskt 
via evenemanget på www.fduv.fi/kalender. Mera information: Elina Sagne-Ollikainen, 040 508 
51 01, elina.sagne-ollikainen@fduv.fi 

Sportlovsläger på Högsand 19–23 februari  
FDUV arrangerar ett sportlovsläger för barn med specialbehov 
på Högsand, Lappvik under sportlovet (vecka 8). Lägret börjar 
på måndag förmiddag och slutar på fredag eftermiddag. 10 
barn ryms med på lägret och deltagarna antas i 
anmälningsordning. På programmet står vinteraktiviteter som 
pulkaåkning och snögubbsbygge och inneaktiviteter som sång 
och pysselstunder. Vi har en ledare per barn så det finns 
möjligheter till individuella program om behovet finns. Till de 
barn som får en plats på lägret skickar vi brev med mera detaljerad information om program, 
utrustning, ledare, m.m. Deltagaravgiften är 500 euro. Mera information och anmälningar 
senast 31 januari: Jon Jakobsson, 040 865 3888, jon.jakobsson@fduv.fi 

Familjedag Ett eget hem i Ekenäs 24 mars kl. 10–16  
Varmt välkommen med på familjedagen "Ett eget hem" i Ekenäs lördagen den 24 mars 2018 
kl.10–16. Platsen bekräftas senare. 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. Erfarenhetstalare medverkar på träffen. Anmälningar senast 23 februari till 
Elina Sagne-Ollikainen, elina@fduv.fi, 040 508 51 10. 

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. Förtur ges till 
familjer som inte deltagit i FDUV:s familjekurser 
tidigare. Mera information: Elina Sagne-Ollikainen, 
elina@fduv.fi, 040 508 51 10.   

 

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

 
Mycket information finns också på DUV-nätet: 

www.fduv.fi/duvnat 


