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Ny Bli medlem-broschyr!  
FDUV har en ny Bli medlem-broschyr där vi beskriver vår verksamhet, våra 
föreningar och varför det lönar sig att bli medlem i dem. Ni i föreningarna 
får gärna använda er av broschyren. Ni kan plocka upp av dem på något av 
våra kanslier eller vid behov kan vi skicka en bunt till er. Skicka in 
beställningar till matilda.hemnell@fduv.fi.  

FDUV håller stängt i juli 
Under juli månad har FDUV:s kontor i Vasa och Helsingfors stängt. Lägerkoordinatorerna Elin 
Strandberg och Julia Hemgård (vik. För Jon Jakobsson) är på plats och svarar på frågor om 
lägren. Elin nås på elin.strandberg@fduv.fi, 050 302 78 88 och Julia på julia.hemgard@fduv.fi, 
040 829 09 03.  

GP 3/2018 deadline 15.8  
Nästa nummer av Gemenskap och påverkan (GP) utkommer i mitten av september. Skicka in 
material från din förening senast 15.8 till matilda.hemnell@fduv.fi. Vi tar gärna emot bilder, 
men försäkra er då om att vi har lov att publicera dem. FDUV förbehåller sig rätten att redigera 
materialet så att samtliga föreningar som skickat in får plats.  

 

GP Deadline Utkommer 

3/2018 15.8 v. 37 

4/2018 31.10 v. 48 

Annette Tallberg och Elina Sagne-Ollikainen är moderskapslediga 
Annette Tallberg, sakkunnig inom intressepolitiskt arbete, och Elina Sagne-Ollikainen, 
sakkunnig inom boendefrågor, gick på moderskapsledighet i juni. I stället för dem jobbar Linda 
Rex och Nina Norrmann. Linda är vikarie för Annette och Nina är vikarie för Elina.  
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FDUV behöver föreningarnas godkännande för hantering av 
personmedlemmars uppgifter 
FDUV har ett register som innehåller uppgifter om DUV-föreningarnas medlemmar. 
Uppgifterna används för att kunna erbjuda tjänster som är kopplat till medlemskapet i DUV-
föreningen (t.ex. medlemstidningen GP). Eftersom registret innehåller personuppgifter behöver 
varje förening godkänna att FDUV upprätthåller ett sådant register. Det gäller också de 
föreningar som inte använder sig av FDUV:s medlemsregister. Detta betyder att ni i varje 
förening behöver ta ett styrelsebeslut där ni godkänner att FDUV har rätt att behandla era 
medlemmars personuppgifter. Godkännandet förändrar ingenting jämfört med nuläget, FDUV 
får bara den bekräftelse som nu saknas. En kopia av styrelsebeslutet ska skickas till Hanna 
Sipiläinen, hanna.sipilainen@fduv.fi. Hanna svarar också på eventuella frågor. 

Funktionshinderkortet går nu att söka 
Det går nu att ansöka om EU:s funktionshinderkort från 
FPA, på deras webbplats eller genom att fylla i en blankett 
på FPA:s byrå. Med kortet kan man smidigt och lätt visa att 
man behöver hjälp eller stöd, till exempel vid resor inom 
kollektivtrafik och på idrotts- eller kulturevenemang. 
Funktionshinderkortet är frivilligt och man får inga sociala 
förmåner med det. Det gäller i alla EU-länder och kostar 10 
€. För att bli beviljad kortet måste personen ha i kraft ett 
beslut som berättigar till kortet. Sådana beslut är till 
exempel beslut i enlighet med specialomsorgsprogrammet och tjänster som baserar sig på det. 
Läs mer: www.vammaiskortti.fi/sv/ 

FDUV är med på Helsingfors Pride  
Den 30 juni deltar FDUV tillsammans med många andra 
svenskspråkiga organisationer i Helsingfors Pride. 
Samarbetet mellan de olika svenskspråkiga aktörerna går 
under namnet Svenska Hörnan. Gå med oss i paraden och 
delta i den efterföljande parkfesten! Inför själva paraden på 
lördag ordnar Svenska Hörnan en mingelfest fredag kväll 29 
juni klockan 17 på Luckan i Helsingfors. Också Steg för Steg 
deltar i Svenska Hörnan på Pride. Kom med och visa att ”att 
synas är att finnas”. För frågor kontakta Matilda Hemnell, 
matilda.hemnell@fduv.fi,  040 503 72 30. 
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Evenemang i Österbotten  

Aktivitetsdag för familjer  
Den 9 september kl. 11-14 ordnar FDUV en aktivitetsförmiddag riktad till familjer med barn 
med funktionsnedsättning vid Bocka bron i Lappfors. Vi träffas vid Kisk byahem och tar oss ut 
till Bocka bron där det finns möjlighet att testa kanotpaddling (guide ingår från Essnature) och 
man kan ta med sig egna fiskespön. FDUV:s utbildade familjestödjare och koordinatorn för 
familjearbete är med på träffen. Paddlingen är gratis för barn med funktionsnedsättning och 
deras syskon. Det bjuds på lättare picknick; frukt, trip/kaffe och korv för grillning. Anmälan 
och eventuella dieter skickas senast den 3 september till Camilla Forsell, 040–
6739695, camilla.forsell@fduv.fi.  

Träff om serviceplanering i Malax 
FDUV ordnar en kväll kring temat serviceplanering i Malax den 20 september. Kvällen riktar sig 
till personer med intellektuell funktionsnedsättning och till deras närstående. FDUV:s 
koordinator för familjearbete Camilla Forsell och FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor och 
påverkansarbete Susanne Tuure deltar. Klockslag och plats meddelas senare. 

Må bra-dag för mammor  
Lördagen den 22 september ordnas en må-bra-dag för mammor i Vasa. Dagen riktas till 
mammor vars barn är under skolåldern och har en funktionsnedsättning. Under dagen kommer 
det att ges möjlighet till olika skönhetsbehandlingar, äta lunch, ges tid till diskussion och aktuell 
information från FDUV samt en kortare promenad. Målet är att dagen ska ge kamratstöd och 
kraft för återhämtning från den hektiska vardagen. Mera information kommer inom kort på 
fduv.fi/kalender eller fås av Annika Martin på annika.martin@fduv.fi, 040 567 92 57. 

Familjehelgen vardagskraft  
Den 27–28 oktober ordnas en familjekurs på Norrvalla. Kursen riktas till familjer som har barn 
med funktionsnedsättning, där barnen är i skolåldern. Under helgen varvas föreläsningar med 
rekreation. En del av programmet ordnas för hela familjen och en del av programmet ordnas 
skilt för barnen och syskonen. Mera info om kursen fås av Camilla Forsell,  
040 673 96 95, camilla.forsell@fduv.fi. Senare i höst hittas infon också på fduv.fi/kalender. 
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Evenemang i Södra Finland 

#påhemvägen kick-off i Raseborg 
Den 8 september kl. 10–16 ordnar FDUV en familjedag kring boendefrågor på Villa Ormnäs i 
Ekenäs, för dig vars barn är tonåring eller ung vuxen. Dagen är en fortsättning på två tidigare 
träffar som hållits i Karis och Ekenäs. Under dagen bjuder FDUV på morgonkaffe/te/saft och 
smörgås, lunch och eftermiddagskaffe. Deltagandet är gratis. För frågor kontakta Nina 
Normann, nina.normann@fduv.fi, 040 508 5110. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

Rekreationsdagar på Norrkullalandet i Sibbo 

Den 5–7 oktober ordnar FDUV och Folkhälsan rekreationsdagar för föräldrar till barn med 
särskilda behov. Dagarna består av utevistelse, ledda samtal med andra föräldrar i en liknande 
livssituation och möjlighet att koppla av. Deltagaravgiften är 65 euro. Samtidigt ordnar vi ett 
veckoslutsläger för barn och ungdomar med särskilda behov och deras syskon på kulturcentret 
Sofia i Nordsjö i Helsingfors. Deltagande förutsätter att föräldrarna deltar i rekreationsdagarna i 
Sibbo. Sista anmälningsdag är den 7 september. För frågor och anmälan kontakta Jon 
Jakobsson, 040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi. Läs mer: 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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