
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDUV:s månadsbrev | mars 2018 
 

FDUV:s vårmöte  

FDUV:s medlemmar samlas till vårmöte onsdagen den 18 april kl. 12.00 i Vegahuset i 
Helsingfors. En möteskallelse har skickats till föreningarnas ordförande och sekreterare. I 
kallelsen finns dagordning och fullmakt med uppgifter om antalet röster som föreningarna är 
berättigade. Skicka in ifylld fullmakt senast den 3 april 2018 per post eller e-post till 
anne.wetterhoff@fduv.fi. FDUV ersätter kostnaderna för ett ombud per förening. Föreningarna 
i Österbotten ges möjlighet att också delta i mötet via Skype från FDUV:s kontor i Vasa. 
Deltagande på mötet är inte obligatoriskt för föreningarna.  

 

Ännu hinner du svara på serviceenkäten! 

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 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.  

 

Motions- och inspirationsdagar 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. 
Anmälningar senast den 28 mars till Jon Jakobsson, 040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi.  
Läs mer: www.fduv.fi/kalender.  
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Skicka föreningarnas bokslut och verksamhetsberättelse 

När föreningens verksamhetsberättelse och bokslut till föreningskoordinatorerna är klara ska de 
skickas till föreningskoordinatorn Jon Jakobsson (södra Finland), jon.jakobsson@fduv.fi, 040 
865 38 88 eller Elin strandberg (Österbotten) elin.strandberg@fduv.fi, 050 302 78 88. 

 

Dataskyddsförordningen träder i kraft 25.5.2018  

Dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj gäller också mindre föreningar. Förordningen 
slår fast hur man bör behandla personuppgifter. Det krävs bland annat tydligare 
dokumentering, bättre rutiner, tillstånd och uppgiftsminimering. Samlar vi in, hanterar vi och 
sparar vi också sådant som vi egentligen inte behöver eller har rätt till? Det är centrala frågor för 
alla föreningar att ta ställning till. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att 
identifiera en fysisk person, t.ex. namn, adress och foton där personen kan identifieras. Det är 
viktigt att ni i föreningarna funderar kring vad förordningen innebär för er. 

FDUV kommer att samla info på DUVNÄTET och även göra vissa modeller för t.ex. fotolov och 
anmälningsblanketter. Bekanta er gärna redan nu med Ant Simons presentation på DUV-
dagarna. Mycket information finns också på Dataombudsmannens byrå.Har du frågor redan 
nu? Du är välkommen att kontakta Hanna Sipiläinen som arbetar med dataskyddsfrågor på 
FDUV, hanna.sipilainen@fduv.fi. 

 

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. Nytt för i år är att det går ett direktflyg 
från Helsingfors. Anmälan med fullständigt namn, personnummer, e-post, telefonnummer, 
specialdieter och hjälpmedel skickas till Jon Jakobsson, jon.jakobsson@fduv.fi eller 040 865 38 
88. Mer info och priser: www.fduv.fi/kalender.  

 

GP 2/2018 deadline 18.4   

Fr.o.m. nästa nummer byter tidningen Gula Pressen namn till 
Gemenskap & Påverkan. Förkortningen GP består. Det beslöt FDUV:s 
styrelse på sitt senaste möte. Nästa nummer av GP utkommer i mitten av 
maj. Skicka in material från din förening senast 18.4 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 

2/2018 18.4 v. 20 

3/2018 15.8 v. 37 

4/2018 31.10 v. 48 
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Vägen till ett eget hem och ett liv på egna villkor 

Välkommen på seminarium om delaktighet och självbestämmande i Åbo den 8 maj kl. 8.30–
16.00. Seminariet riktar sig till professionella inom omsorgen, studerande, anhöriga, brukare 
och andra intresserade. Docent Ann-Christine Gullacksen och utvecklingskonsult Rosemarie 
Hejdedal från Sverige berättar om Delaktighetsmodellen. Representaneter från Kårkulla 
samkommun och FDUV berättar om hur professionella och anhöriga kan stödja delaktighet och 
självbestämmande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Anmälning senast 
den 30 april via evenemanget på www.fduv.fi/kalender. Läs mer: fduv.fi/ettegethem 

 

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 den 30 
april. För frågor och anmälan kontakta Jon Jakobsson, 040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi. 
Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

 

Scoutläger i Barösund 

FDUV och Finlands svenska scouter ordnar scoutläger 3–5 augusti på Stornäsholm i Barösunds 
skärgård. Stornäsholm är Bensow stiftelsens vackra holme. Är du intresserad av lägerliv och 
natur är detta ett läger för dig! Vill du anmäla dig eller veta mera om lägret, hör av er till Jon 
Jakobsson, jon.jakobsson@fduv.fi , 040 865 38 88. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 
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Evenemang i Österbotten  

Dansgala med Tomas Fantz i Korsnäs  

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, 050 302 78 88.  

 

FöreningsKICK – workshop i föreningsutveckling  

Ta med dig din DUV förenings styrelse och arbeta med er förenings strategi och kommunikation 
på ett effektivt och konkret sätt! FöreningsKICK är ett Leader-finansierat projekt med syfte att 
stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten. Under april månad ordnas kostnadsfria 
workshopstillfällen för Österbottens DUV-föreningar: 

- För DUV i Vasanejden och Sydösterbotten: 17 april kl. 18.00–20.30, FDUV:s 
kontor på Storalånggatan 60, Vasa 

- För DUV Nykarleby, Karleby och Jakobstad: 25 april kl. 18.00–20.30, Campus 
Allegro, Jakobstad 

För info och anmälan kontakta elin.strandberg@fduv.fi, 050 302 78 88. Läs mer: 
www.allegroink.fi/foreningar. 

 

Steg för steg träff i Jakobstad 

Välkommen på Steg för Steg café i Jakobstad den 28 mars kl. 18–20 på HötorgCenter, ingång 
från Köpmansgatan 19. Vi får besök av Anna Caldén som är ordförande för SAMS, 
Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Anna ska prata om handikappråd. Vad är det, vad 
heter det nuförtiden och vad gör de? I vilka frågor kan man kontakta rådet? Vi bjuder på kaffe. 
HötorgCenter är tillängligt med rullstol. För frågor kontakta Annika Martin, 
annika.martin@fduv.fi, 040 567 92 57. 

 

Må bra-dag för seniorer på Norrvalla 

Den 24 april ordnar FDUV en härlig dag för äldre personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som inte längre är i dagverksamhet eller på jobb. Buss/taxi plockar upp 
deltagarna. På programmet står sittdans, avslappning, massage och utomhusvistelse. Tidtabell 
görs upp då vi vet vilka som deltar och behöver skjuts. Dagen kostar 15 €. Anmälning senast 
fredagen den 13 april via www.fduv.fi/kalender. För frågor kontakta Annika Martin, 
annika.martin@fduv.fi, 040 567 92 57. 
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Nytt datum: Informationskväll om boendeservice i Vasa 

Den planerade informationskvällen om boendeservice i mars inhiberades på grund av för få 
deltagare. Eftersom det ändå verkar finnas ett intresse för innehållet planerar FDUV ordna 
träffen senare under våren. Kvällen riktar sig till alla som är intresserade av boendealternativ då 
det gäller boendeservice för personer som behöver stöd i sin vardag. Vi får besök av Aspa 
Service Ab:s vice vd Seija Milonoff som berättar om uppdraget att främja möjligheterna till 
ett självständigt liv. Kvällen är avgiftsfri. För mer info kontakta Susanne Tuure, e-post 

susanne.tuure@fduv.fi, 0400 600 676. Läs mer: www.fduv.fi/kalender 

Evenemang i Södra Finland 
 

Steg för steg träff i Borgå  

Den 14 mars kl. 16.30–17.45 ordnar Steg för steg en 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.  Erfarenhetstalare medverkar på träffen. 
Dagen är en fortsättning på en träff som ordnades på 
Lärkkulla i september 2017. Anmäl dig senast den 23 
februari till Elina Sagne-Ollikainen, elina@fduv.fi,  
040 508 51 10. Läs mer: www.fduv.fi/kalender. 

 

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 om vi vill skapa en egen Steg för Steg grupp på Åland. Då kan vi påverka ännu mer. 
För frågor kontakta frank.lundgren@stegforsteg.fi. 
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Familjehelg Vardagskraft i Åbo  

Välkommen med den 6-8 april på en familjehelg 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: 
www.fduv.fi/kalender. 

 

Innovationskväll #påhemvägen i Pargas 

Projektet #påhemvägen ordnar en innovationsverkstad på Stadshuset i Pargas. Målet med 
projektet är att utveckla mångsidiga boende- och servicelösningar för unga i åldern 18–29 år 
med särskilda behov. Temat för kvällen är utveckling av grannskap och gemenskap. Alla 
intresserade är välkomna! Anmäl dig senast den 12 februari 2018 till katja.koivu@pargas.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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