
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDUV:s månadsbrev | april 2018 
 

GP 2/2018 deadline 18.4   

Nästa nummer av Gemenskap och Påverkan (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 

FDUV:s vårmöte  

FDUV:s medlemmar samlas till vårmöte onsdagen den 18 april kl. 12.00 i Vegahuset i 
Helsingfors. Föreningarna i Österbotten ges möjlighet att delta i mötet via Skype från FDUV:s 
kontor i Vasa. Deltagande på mötet är inte obligatoriskt för föreningarna.  

Skicka föreningarnas bokslut och verksamhetsberättelse 

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

FDUV och LL-center har nya medarbetare 

Den 1 april började de nya projektkoordinatorerna Camilla Forsell (i Österbotten) och Maria 
Balk (i Södra Finland) att arbeta för FDUV:s nystartade projekt Familjen i Centrum. Projektet 
pågår i tre år och syftar till att att stärka stödet till svenskspråkiga familjer som har barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Därtill har LL-center anställt Veronica 
Andersson som ska jobba med att utveckla läsombudsverksamheten. 
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Medelinsamling för att trygga 

lägerverksamheten 

Under 2018 pågår en medelinsamling för att trygga FDUV:s 
lägerverksamhet. Läs mer om insamlingen och hur du kan 
bidra på www.fduv.fi/donera 

 

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. Sista anmälningsdag är 10 juni. Läs 
mer: www.fduv.fi/kalender. 

Idrottsdagar i Ekenäs 

Den 27-29 juli ordnar DUV i Västnyland idrottsdagar i Ekenäs. Helgen är fylld av roligt 
program, idrott, tävlingar och program för hejarklackarna och övriga som inte vill tävla. Det 
utlovas festlig stämning, trevligt umgänge och fina minnen! Mer info ger föreningen eller Jon 
Jakobsson, 040 865 38 88, jon.jakobsson@fduv.fi. 
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Evenemang i Österbotten  

 

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. 

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 

 
Innovationskväll #påhemvägen i Pargas  
Den 24 april ordnar projektet #påhemvägen 
en innovationsverkstad på Stadshuset i 
Pargas. Målet med projektet är att utveckla 
mångsidiga boende- och servicelösningar för 
unga 18-29 år med särskilda behov. Temat 
för kvällen är utveckling av grannskap och 
gemenskap. Alla intresserade är välkomna! 
Anmäl dig senast den 12.2.2018 till 
katja.koivu@pargas.fi. Läs mer: 
www.fduv.fi/kalender 

Steg för stegs vårjippo i Vegahuset 
Den 14 maj ordnar Steg för Steg det traditionella vårjippot för sina medlemmar. På Vårjippot 
kan man träffa andra stödpersonspar eller Steg för Steg medlemmar. På programmet står 
motion, pysselhörna, frågesport och stadsorientering. Steg för Stegs grupp i Helsingfors står för 
våffelförsäljning. För frågor kontakta: frank.lundgren@stegforsteg.fi. Läs mer: 
www.fduv.fi/kalender 
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Hur skapa motivation för barn med särskilda behov  

Den 16 maj föreläser Christoph Treier om 
motivation för barn med särskilda behov i 
Folkhälsanhuset i Brunakärr, Helsingfors. 
Treier är en av de ledande mentala 
tränarna i Europa och kommer att prata om 
vad motivation innebär för familjer med 
barn som har olika typer av 
funktionsnedsättningar. Föreläsningen är 
avgiftsfri och öppen för alla intresserade. 
Anmäl dig senast 7 maj till Maria Balk, 
maria.balk@fduv.fi, 040 523 18 46. 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. 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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