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när ska finland ta det politiska beslutet om att avveckla institutioner, frågade 
mina nordiska kolleger redan för tio år sedan? i både sverige och norge hade 
man tagit det politiska beslutet redan då, men för finlands del kändes det 
fortfarande mycket avlägset. 

den 8 november 2012 fattade statsrådet ett principbeslut om tryggande av 
individuellt boende och tjänster för personer med utvecklingsstörning. i be-
slutet står det att ingen med funktionshinder ska bo på institution mera efter 
år 2020. i praktiken måste kommuner och omsorgsdistrikt erbjuda nya och 
bättre tjänster i närsamhället. läs mera om vad beslutet innebär på sidan 5.

då specialomsorgen utvecklades i finland i slutet av 50-talet, med egen 
lagstiftning, uppfattades gruppen utvecklingsstörda just som en grupp som 
hade liknande behov. det handlade mycket om vård och omhändertagande, 
och att skyddas från det yttre samhället. småningom förändrades synen på 
människor med utvecklingsstörning, de pedagogiska frågorna lyftes fram 
och man började efter hand ge mer och mer stöd för den personliga utveck-
lingen. den förnyade lagstiftningen som kom i slutet av 70-talet erbjöd dock 
fortfarande tjänster i grupp, men man uppdelades i olika grupper enligt 
vilket vårdbehov man hade.  

dagens målsättning är att erbjuda tjänster enligt de personliga behov som 
finns. i den processen blir det allt viktigare att stärka självbestämmandet. 
det är ofta närstående, personalen eller någon annan som fattar de viktiga 
besluten för personer med utvecklingstörning. det kräver mycket kunskap, 
lyhördhet och faktiskt också en hel del professionalitet om man vill stödja 
självbestämmande på rätt sätt. Kommunikation har en central roll i själv-
bestämmandet. Temat för gP är denna gång allas rätt till kommunikation.

för att människor med utvecklingsstörning ska kunna bestämma om frågor 
som berör deras liv krävs fortfarande mycket arbete. i februari arrangerar 
fdUV (se annons på sidan 5) tillsammans med många andra organisationer 
ett intressant seminarium på Kommunhuset i helsingfors, där bland annat dr 
simon duffy från storbritannien talar om fullt medborgarskap för personer 
med utvecklingsstörning. Jag har lyssnat till simon duffy tidigare och hans 
presentation väckte många nya tankar. seminariet rekommenderas varmt, 
vi har arrangerat med simultantolkning till svenska!
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Gula Pressen



4 5•    G U L A  P R E S S E N G U L A P R E S S E N    •

kort och gott

vinterkalender 2013
1.12  Julkalendern öppnar
3–9.12  Veckan för de utvecklingsstörda
15.12  minijulvaka, luckan, helsingfors
18.12  fdUV:s julglögg
15.1  frågetimme med juridiskt ombud
  helsingfors
19.1  skolfrågor på agendan, Vasa 
22.1  föräldranätverksträff
  österbotten & Åboland

2–3.2 dUV-dagarna 
  Tammerfors
5.2  läsombudsseminarium 
  helsingfors
6.2  aKK-mässa, Vasa

14.2   att få välja hur du bor 
  seminarium, helsingfors
14.2  föräldranätverk i norra österbotten
22–24.2 Vinterveckoslut på Peurunka
  www.fduv.fi, www.ll-center.fi

den 8 november 2012 fattade statsrådet ett prin-
cipbeslut om att säkra individuellt boende och 
tjänster för alla personer med utvecklingsstör-
ning. beslutet är historiskt, anser projektledare 
annette Tallberg.

Vad betyder principbeslutet i praktiken?

i beslutet står det att ingen med funktionshinder 
ska bo på institution längre efter år 2020. i prakti-
ken måste kommuner och omsorgsdistrikt erbjuda 
nya och bättre tjänster i närsamhället.

Vilka tjänster är viktigast?

Personer med utvecklingsstörning behöver samma 
allmänna tjänster som övriga kommuninvånare, 
inkluderat hälso- och sjukvård. dessutom är det 
viktigt att kommunerna utreder det individuella 
stödbehovet, så att de kan planera hur behovet ska 
tillgodoses. det här gäller både boendeservice och 
service som stöder flyttning och boende.

Hur ska tjänsterna planeras?

det viktiga är att utgå från individuella stödbehov 
och önskemål. i stället för att utgå från paketlös-
ningar och organisationsstyrda modeller borde 
man satsa på att utveckla individuellt, flexibelt 
stöd t.ex. genom personlig assistans, hemservice 
och handledning. 

Vad ska man ta i beaktande?

större valfrihet kräver att man stöder personer med 
utvecklingsstörning att fatta beslut. det är viktigt 
att ta hänsyn till kvalitetsrekommendationerna för 
boende och individuellt stöd, då man utvecklar 
och bygger nytt. 

När kan boendet kallas individuellt?

individuellt boende innebär att boendeservicen 
planeras ugående från den enskilda personens 
behov och önskemål. det kan innebära boende 
i gruppbostad, men också andra former av bo-
endeservice är möjliga. betoningen ligger på att 
man utgår från individen och dennes behov, och 
att servicen formas efter dessa. 

        Ett historiskt beslut

Alla kan kommunicera
Välkommen på mässan om alternativ och komplet-
terande kommunikation onsdagen den 6 februari 
2013 på academill i Vasa! 

mera info: www.larum.fi

 » dUV-dagarna arrangeras i Tammerfors 2–3 februari.

 » dagarna är öppna för alla dUV-medlemmar.

 » dagarna inleds med lunch på hotellet kl. 12.

 » dagarna avslutas på söndag ca kl. 15. 

 » Teman: fritid, social cirkus, utomhuspedagogik mm.

 » anmälning: monica avellan, 09 434 236 31 monica@fduv.fi.

 » mera info i månadsbrevet och på fdUV:s webbplats.

DUV-dagar 
Tammerfors 2–3.2.2013

Kolla kurser på fduv.fi/kalender
 » fdUV:s kursutbud fylls på kontinuerligt

 » Kolla de senaste kursnyheterna på vår webbplats

 » Ta gärna kontakt om du saknar kurser i ditt område!

Skolfrågor på agendan
Vintern 2012 ordnades en träff kring den nya skollag-
stiftningen. På publikens begäran ordnas en ny träff 
lördagen den 19 januari kl. 10–15 på lärum i Vasa. 

en representant för skolvärlden deltar. lärums Ulla 
stina Åman berättar om kompensatoriska hjälpmedel.  

arrangörer: lärum och styrka genom nätverk. 

läs mera på fduv.fi/kalender

I och med avvecklingen av institutioner i Finland krävs 
det att tjänsterna i närsamhället utvecklas och att stödet 
blir mer individuellt. Detta förutsätter i sin tur ett nytt 
tänkande inom handikappsektorn och en förnyad lag-
stiftning i Finland.  Välkommen på seminarium:

Att få välja hur du bor
Om fullvärdigt medborgarskap 
för personer med funktionsnedsättning

Torsdag 14.2.2013 kl. 9−17
Kommunernas hus, Andra linjen 14, H:fors

09.00 anmälning & kaffe 
10.00  Välkommen, lisbeth hemgård, fdUV 
10.15  full citizenship - taking it seriously - policies  
 for the 21st century
 dr simon duffy, The centre for Welfare 
 reform, storbritannien 
12.30  lunch 
13.30  Utvecklingen av boendetjänster i norge
 Juridisk rådgiver hedvig ekberg, norsk 
 förbund för utvecklingshemmede 
15.15  Kaffe 
15.45  aktuellt inom handikappolitiken
 regeringssekreterare Jaana huhta, social-   
 och hälsovårdsministeriet 
17.00  avslutning

Kom och lyssna hur man gjort i storbritannien och 
norge för att stärka de mänskliga rättigheterna för 
personer med utvecklingsstörning. 

Pris: 60 € för en dag, 100 € för två dagar. i avgiften in-
går traktering (frukostkaffe, lunch, eftermiddagskaffe) 
och seminariematerial. simultantolkning till svenska 
ingår.

anmälning via kommunerna.net/kurser. Välkommen på julglögg
tisdag 18.12 kl. 15–17

i Vegahuset i helsingfors nordenskiöldsgatan 18 a
anmäl dig gärna till 
Åsa öhrman asa.ohrman@fduv.fi (09) 434 236 25
arrangörer: fdUV, sams, steg för steg & dUV Vingen

på fdUV:s kansli i Vasa, handelsesplanaden 20 a
anmäl dig gärna till 
Tina holms tina.holms@fduv.fi (06) 319 56 53
arrangörer: fdUV & lärum
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idag har ida, pappa Kristian och jag varit på pro-
menad och tittat på byggplatsen. Vi såg högar av 
grus, byggmaterial, maskiner. själva huset består 
tillsvidare av några betongelement. mycket har 
på riktigt hänt, men för den som ska flytta ser det 
kanske inte så lockande ut ännu. 

byggprojektet är lite försenat och vi vet inte när 
huset kommer att stå färdigt. flytten blir tidigast 
under vårvintern. ida har själv sagt att hon tar 
ställning till flyttandet, när hon ser huset färdigt.

flyttförberedelsegruppen träffas snart för andra 
gången. På den första träffen berättade vi alla om 
oss själva och vad vi önskade av livet i framtiden. 

På vår nästa täff ska ungdomarna och föräld-
rarna vara i separata grupper. helst ska den unga 
ha en stödperson med sig och idas goda vän an-
nika har lovat ställa upp. Vi ska se en film om en 
flicka som flyttar och diskutera den i grupperna. 
Vi ska också planera de fortsatta träffarna.

Just nu är idas dröm om framtida boende att 
bo i en större enhet med många andra kompisar. 
alla skulle ha sin egen lilla bostad med eget kök 
och badrum. dessutom ska det finnas gemen-
samma utrymmen dit man kan gå och vara med 
kompisarna. 

den här “enheten” ska finnas mitt i helsingfors, 
så det är nära till Tian, butiker och cafeér. huset 
som planeras för ida och väninnorna ligger på ca 
15 minuters promenadavstånd till tågstationen 
och därefter ska man åka tåg ca 20 minuter till 
helsingfors.

Leena nUmmeLin

I förra numret av 
Gula Pressen fick 
vi stifta bekant-
skap med Ida 
Nummelin som 
är på väg att 
flytta hemifrån. 
Nu får vi följa 
med på hennes 
resa mot ett eget 
hem en bit i taget. 
Så här skrev mamma 
Leena i dagboken sönda-
gen den 18 november: 

Idas väg till ett eget hem

kort och gott

Lyssna på oss!: bättre stöd när barn 
och ungdomar är delaktiga
(2011) Handikappförbunden, från projektet Egen växt-
kraft, 124 s. av Ann-Marie Stenhammar, Tove Rinnan 
och Erika Nydahl

barn och unga har rätt att vara delaktiga i frågor 
som rör dem själva – och de vill komma till tals. 
Vuxna som ger stöd till barn och ungdomar med 
funktionsnedsättningar behöver dessutom barns 
kunskap, åsikter och förslag på lösningar – som ofta 
är andra än de som vuxna har tänkt ut.Tanken med 
den här boken är att inspirera genom att visa hur 
andra har gjort. 

Tänk om: En bok om autism, Aspergers 
syndrom, ADHD och andra förmågor 
(2010) Gleerups, 144 s. av Lotta Abrahamsson

Tänk om ger en inblick i de problem och möjlig-
heter som barn med dessa diagnoser kan möta. 
du får konkreta förslag på vad du bör tänka på för 
att ni gemensamt ska kunna möta utmaningarna 
i vardagen och lägga grunden för ett livslångt lä-
rande. boken visar också praktiska verktyg, som 
hjälper dig att ge barnen nycklar och lösningar till 
ett fungerande socialt liv. 

Våga arbete!: yrkesliv med stöd av per-
sonlig assistans 
(2011) Förlag: Gothia, 111 s. av Jessica Smaaland

i Våga arbete! - Yrkesliv med stöd av personlig as-
sistans får personer med funktionsnedsättningar 
konkreta råd och tips om hur de bäst tar sig ut i eller 
tillbaka till arbetslivet.  boken vänder sig även till 
arbetsgivare, personliga assistenter och personer 
som arbetar på myndigheter eller inom vård och 
rehabilitering.

Det blev ett barn: nio berättelser om 
att bli förälder till ett barn med Downs 
syndrom
(2008) Förlag: Svenska downföreningen. 167 s. 
av Katarina Moen Lindberger; foto: Annika Jönsson 

i den här boken berättar nio familjer om sin gra-
viditet och om dagen då de blev föräldrar till ett 
litet barn som efter förlossningen fick diagnosen 
downs syndrom. följ familjerna genom lycka och 
sorg, glädje och oro, nyfikenhet och framtidstro.

Låna från specialbiblioteket!

fdUV:s specialbibliotek finns i samband med kans-
liet i helsingfors. du kan komma och låna böcker 
själv eller låna böcker per post. då betalar du själv 
returportot.

Möt Ben Thilman, ny omsorgspräst 
ben Thilman har valts till omsorgspräst vid Kyr-
kans central för det svenska arbetet på kyrkosty-
relsen. han efterträder nalle öhman, som nu ar-
betar som kyrkoherde i Åbo svenska församling.

ben Thilman vigdes till präst i borgå år 1986. 
Tidigare har han arbetat bland annat som kyr-
koherde på hitis och som sjömanspräst vid sjö-
manskyrkan i nordsjö.

omsorgsprästen arbetar för att stärka försam-
lingsgemenskapen bland församlingsmedlem-
mar med kognitiva funktionshinder samt för att 
funktionshindret inte skall bli till ett handikapp i 
församlingssammanhang. omsorgsprästen hål-
ler andakter, sångstunder på omsorgsenheter 
och arbetscentraler, för enskilda samtal och gör 
besök i specialklasser.

ben Thilman tillträdde tjänsten 1.11.2012. 
läs vårt personporträtt om ben Thilman i nästa 
nummer av gP.

Sixten Snellman vald till årets rektor
optimas rektor för yrkesinriktad specialunder-
visning, sixten snellman, valdes i oktober till 
årets rektor inom yrkesutbildningen 2012. snell-
man är känd för sitt engagemang i synnerhet för 
ungdomar med funktionsnedsättning. 

snellman har jobbat inom yrkesutbildning i 
mer än 30 år, varav drygt 20 år som ledare.  an-
talet studerande har mer än sjufaldigats sedan 
snellman började på sin nuvarande arbetsplats 
och den yrkesinriktade specialundervisningen 
omfattar 13 enheter i hela svenskfinland.

Nya böcker i specialbiblioteket

foto: LUcas sneLLman
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Hannele Rabb och
personporträtt

 konsten att teckna

–Teckenspråket är halva mitt liv. om 
det rycktes bort skulle jag känna mig 
amputerad.

–Till exempel de polysyntetiska 
tecknen är en guldgruva. de är en 
mix av många olika tecken och an-
vänds för att beskriva vad som hän-
der eller hur någonting rör sig.

–det är så roligt att använda dem, 
för det känns som om man hittade 
på dem samtidigt som man tecknar. 
de finns inte i ordböcker, för de är 
så många.

–för att berätta att solen går ner 
bakom horisonten behövs många 
ord men bara ett tecken.

Vardagens språk
en stor del av hanneles vardag kret-
sar kring teckenspråk. det är hen-
nes och dottern robertas hemspråk. 
hon håller kurser i teckenspråk och 
tecken som stöd. hon är ena halvan 
av duon armstrong, som uppträder 
med att teckna rock- och poplåtar. 
hon är en av de drivande krafterna 
i föreningen handlaget, som ger ut 
bland annat barnböcker illustrerade 
med teckenspråk. 

allt började då dottern roberta 
var liten.

–läkaren som undersökte henne 
efter födseln misstänkte från första 
början att det var något med hen-
nes hörsel. läkaren gjorde ett enkelt 
biltutetest, men hon reagerade inte. 

–då hon var tio månader blev det 

bekräftat att hon var döv. Jag fick då 
rätt till hemundervisning i tecken-
språk, som staden vi bodde i (först 
Jakobstad, sedan helsingfors) beta-
lade.

Aldrig fullärd
efter att ha studerat teckenspråk i 
tre år tyckte hannele att hon kunde 
uttrycka det hon ville ha sagt. men 
hon har hela tiden byggt på sina 
kunskaper och inser att hon aldrig 
blir fullärd.

–man lär sig mest genom att träffa 
döva. därför är det viktigt att vara 
med i dövföreningen och delta i dö-
vas kulturdagar. 

–som förälder till ett dövt barn gäl-
ler det att hela tiden ha ett försprång 
så att man kan teckenspråket bättre 
än barnet kan. en döv tecknar alltid 
bättre än en talande, och i dag har 
roberta ett helt annat flyt än jag.

då roberta var liten fungerade 
teckenspråket som ett hemligt språk 
mellan mor och dotter.

-då vi satt i bussen undrade hon 
ibland vad de andra passagerarna 
sade. då kunde jag teckna vad bänk-
grannarna pratade om.

hannele har givetvis ofta varit tolk-
hjälp åt sin dotter då hon talat med 
släktingar, hos läkaren, hos frisör-
skan, då hon behövt ringa ett samtal, 
då hon var liten och inte kunde läsa 
textremsorna till filmer.

-men då en i familjen är döv får 

man ett nytt socialt nätverk man 
söker  sig till andra döva. roberta 
började tidigt åka ensam på långa 
tåg- och bussresor för att träffa sina 
kompisar.

förr var papper och penna viktiga 
hjälpmedel i dövas kommunikation. 
så är det fortsättningsvis, men mobil-
telefoner och datorer har underlättat 
situationen betydligt. nu går det att 
skicka textmeddelanden, chatta och 
föra videosamtal. men då döva nu 
kan sköta en del kontakter via teknik 
samlas de inte till träffar på samma 
sätt som förr.

i takt med tiden förändras tecken-
språket på samma sätt som alla an-
dra språk. facebook är en vickande 
rörelse med handflatan mot kinden, 
som att vända blad. något tecken 
för blogg finns däremot inte ännu.

Samma principer överallt
Teckenspråket består av många 

komponenter: handens form, rörel-
ser och riktning, mimik, munrörelser, 
blickens riktning, kroppens lutning. 
det har sin egen grammatik: tid och 
plats kommer först i meningen, nek-
nings- och frågeord sist.

-Teckenspråket gör något med 
våra hjärnhalvor. det kan vara häl-
sosamt att tänka spatialt ibland.

alla länder har sitt eget tecken-
språk. finland har två, finskt och fin-
landssvenskt. det finlandssvenska 
teckenspråket skiljer sig också från 
det rikssvenska.

Principerna för teckenspråket är 
ändå lika över hela världen och det 
fungerar internationellt bara man 
plockar bort svårförståeliga, lokala 
element.

Teckenspråket är många gånger ett rikare språk än talat 
språk. Det är fiffigt och kreativt, tydligt och språkligt ekono-
miskt, anser Hannele Rabb.

text ocH foto: kerstin nordman
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konsten att teckna

Kraftfullt med tecken
att illustrera rock och pop på teck-
enspråk är en ovanlig konstart. för 
hannele rabb började det med att 
hon höll en kurs i teckenspråk på 
konstverkstaden malakta i malax, 
där hon lärde deltagarna att teckna 
kända låtar eftersom det är ett roligt 
sätt att öva in tecken. det ledde så 
småningom fram till att hon tillsam-
mans med en av sina elever, christel 
lassfolk, bildade armstrong. 

På repertoaren har de bland an-
nat rammsteins mutter och stein 
und stein, Queens bohemian rhap-
sody , låtar av Kiss, alice cooper och 
Kraftwerk.

–Vårt krav är att det ska se snyggt 
och kraftfullt ut även om man inte 
hör musiken. Vi har också tecknat 
abbalåtar, men de är alltför mesiga. 
Vi vill gå mot det tyngre hållet, så att 
vi blir svettiga på scen.

för att visa vad som händer på 
malakta medverkade den då ännu 
namnlösa duon på Konstrundan i 
fjol somras. där blev de upptäckta 
av en äldre dam som bjöd in dem 
till laulu- ja pelimannijuhlat i Jurva.

–medelåldern var hög där och 
de andra programinslagen bestod 
mest av dragspel och körsång. Vi var 
rädda att rammstein inte skulle gå 
hem, men efteråt blev vi omklapp-
ade av ett tiotal personer som sade 
att de kunde ha sett oss hur länge 
som helst.

Mera tid för konst
hemma i Petalax har hannele en 
filmstudio i källaren, som bland an-
nat används som repetitionslokal för 
armstrong. i ett rum på vinden har 
hon en ateljé.

hon är utbildad bildkonstnär och 
litteraturvetare, och skulle gärna 
vilja ha mera tid att måla och skriva.

i viss mån har hon ändå hunnit 

ägna sig åt sitt författarskap: hon har 
skrivit sagor på teckenspråk, som 
getts ut av föreningen handlaget.

hon har också illustrerat marga-
retha othman-sundells sångbok 
“Klättra upp i trädet!” och medverkat 
i arbetet med dvd:n till samma bok.

Fullt upptagen med kurser
men sedan hon flyttade tillbaka till 
österbotten har största delen av ti-
den gått åt till att hålla kurser i teck-
enspråk och tecken som stöd.

Kurserna riktar sig bland annat 
till personer som kommer i kontakt 
med funktionshindrade som använ-
der tecken som portar till språket. 
familjer som använder tecken som 
stöd är fler än de som har en döv 
familjemedlem, berättar hannele. 

–nästan alla döva barn får numera 
en hörapparat inopererad, och allt 
färre döva använder teckenspråk.

möjligheten att operera in en hör-
apparat började bli känd då roberta 
var liten. enligt läkaren hade opera-
tionen knappast lyckats, och:

–det var en lättnad. det 
hade känts som en skymf mot 
våra döva vänner att operera 
henne till någonting som de 
inte var. 

–Jag har inte träffat någon 
döv vuxen som velat vara 
hörande. när man är döv har 
man ett eget språk, en egen 
identitet, kultur, humor och 
poesi. döva har ett socialt 
rum där de kan fungera till 
100 procent.

–det var inte min plan att 
börja undervisa, men jag tack-
ade ja då folk började ringa, 
och jag är jättenöjd med det 
jag nu gör. det är få som kan 
teckenspråk här i Vasatrakten 
och någon finlandssvensk 
tolkutbildning har inte hållits 

på mer än 20 år.

hannele rabb vill ändå inte själv 
utbilda sig till tolk.

–Jag är hellre dövas vän än någon 
som vet allt om deras privatliv.

hon tycker att teckenspråk gott 
kunde vara tillval i skolorna. nyligen 
startade hon en teckenspråksklubb 
i sundom skola.

–många döva skulle uppskatta att 
tala med en frisörska, läkare eller 
bibliotekarie som kan teckenspråk. 
och om man kan teckenspråk är det 
inte längre så fasligt att börja höra 
sämre, vilket vi alla gör med åren.

hon anser också att teveprogram 
i större utsträckning än nu kunde 
textas och att information som ges i 
högtalare på allmänna platser också 
kunde rulla på textremsor.

–det skulle inte enbart betjäna 
döva utan också de stora massorna, 
säger hon.

text: LaUra raHka

text ocH foto: 

kerstin nordman

hemma brukar familjen titta i dag-
boken då de kommit hem och på det 
sättet ge möjlighet för isak att berätta 
om sin dag.

–Vi vill gärna att isak ska få vara med 
då vi gör dagbok, men ännu har detta 
inte lyckats så bra. han gör gärna annat 
på paddan t.ex. tittar på buu-klubben.

att använda ipaden som dagbok är 
lättare än pappershäftet, tycker anna, 
eftersom man inte behöver printa ut 
några bilder utan kan söka rätt bland 
bilderna på rutan.

Isak, 4 år, har inget talat språk (ännu)
och hans tecken kan vara otydliga 
för personer som inte träffar honom 
dagligen, berättar mamma anna 
öhman. 

familjen använder en tablettdator 
som dagbok mellan hem, dagis och 
ergoterapi. 

med hjälp av bilder och foton i pad-
dans dagbok kan isak berätta hemma 
om sin dag på dagis o vice versa. 

På dagis brukar någon av personalen 
titta i dagboken tillsammans med isak 
under en passlig tidpunkt på dagen 
så att isak får “berätta” vad han gjort 
dagen innan.

Isaks dagbok

Maia (nu 3 år) fick sin ipad när hon 
var 1,5 år gammal. hon skulle börja i 
dagis och föräldrarna ville göra hen-
nes dagbok mellan dagis och hem i 
tablettmaskinen. 

–Tanken var att använda mycket fo-
tografier. ipaden blev genast mycket 
omtyckt, berättar mamma fredrika 
abrahamsson. 

–idag använder vi den mera mång-
sidigt än vi hade tänkt ursprungligen. 

för maia själv är paddan ett språkträ-
ningsverktyg, kommunikationsverk-
tyg, dagbok, musikspelare, filmspelare, 
teckenlexikon, kamera och video, foto-
album, underhållning. listan är lång. 

–det finns mycket appar som passar 
maia även om hon är så liten. många 
appar går att anpassa så att de inte 
enbart är underhållande utan även 
pedagogiska.

Maias multiverktyg

Ny teknik nyttigt?
ipad, padda, tablett. de lätthan-
terliga apparaterna med pekskärm 
kommer med stormsteg. Vi frågade 
datapedagog Johan Palmén vad 
han tycker om den nya tekniken.

–Tablettmaskinen har sina fördelar, 
också för barn med särskilda behov.

Johan Palmén jobbar vid habben, 
eller folkhälsans enhet för barnhabi-
litering i helsingfors, och kommer i 
kontakt med många olika användare.

–Tabletten är lätt, snabb och behän-
dig och passar de minsta barnen.  den 
erbjuder motiverande sätt att utforska 
allt möjligt.

men hur ska man orientera sig i det 
ändlösa träsket av appar och alterna-
tiv?

–man måste helt enkelt arbeta så 
att man begränsar och bara erbjuder 
några stycken i gången. Jag brukar 
själv ladda ner appar som verkar po-
pulära och testa själv.

–skolappar, pappas appar och Kalle 
kunskap-spelen är bara några av mina 
favoriter, berättar Johan Palmén.

ny teknik

text ocH foto: 

fredrika abraHamsson

text ocH foto: anna öHman
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text ocH foto: eivor Larpes

HandLedande speciaLLärare, 

speres                                                                         

Tobbe är en trettonårig kille från Vörå som kommunicerar med hjälp av symbolspråket Bliss. 
Om man missförstår honom eller är inne på fel spår visar han med kroppen att det behövs en 
ny tolkning. Och han ger sig inte i första taget men belönar en med ett stort leende när man väl 
nått samförstånd.

Bliss – ett annat sätt att berätta

tema akk

en grå måndagsmorgon i november 
beger jag mig ut på ett spännande 
uppdrag. Jag ska träffa Tobias ståhl-
berg, Tobbe, en trettonårig kille från 
Vörå. han har lovat ställa upp för en 
intervju och berätta för mig hur han 
kommunicerar med symbolspråket 
bliss. 

Tobbe går på sjuan i mussor skola 
i Vasa. han möter mig med 
ett stort, varmt, välkom-
nande leende. i hans klass 
finns tre elever, deras assis-
tenter och läraren gunilla 
norrgård. Klassen inleder 
veckan med att frimodigt 
berätta om helgens upple-
velser. gunilla informerar 
klassen om dagens pro-
gram.

Självständig blissare
Tobbes klasskamrater läm-
nar klassen. Tobbe verkar 
trygg i situationen och lä-
rare gunilla och assistent gun 
lämnar oss så att intervjun 
kan börja.

Tobbe har fått intervjufrågorna på 
förhand och jag märker genast att 
den öppna och sociala samtalspart-
nern är en självständig blissanvän-
dare som förberett sig på frågorna. 

Tobbe sitter vid ett bord med sin 
kommunikationsbok framför sig. han 
orienterar sig ledigt i sin kommunika-
tionsbok och proffsigt hittar han rätt 
i sin rika symboluppsättning. 

Tobbe är mån om att jag tolkar 
hans svar rätt. gun, som är Tobbes 
assistent, har känt Tobbe ända sedan 
dagis och hon lovar komma och tolka 
om jag kör fast. Jag är tacksam över 
Tobbes tålamod med mig, nybörjare 
som jag är. Tobbe försäkrar att vem 
som helst kan lära sig att använda 
bliss.

Toughbook bra hjälpmedel
Tobbe berättar att han är väldigt in-
tresserad av TV och i synnerhet Vörå 
lokal-tv där han med särskilt intresse 
följer med Vörå kommuns fullmäk-
tigemöten. härligt med samhällsin-
tresserade ungdomar! i skolan är det, 
förutom rasterna, hemkunskap och i 
synnerhet brödbak som intresserar 
mest. 

På rasterna rör sig Tobbe med el-
rullstolen som är utrustad med en 
Toughbook. Toughbook är ett dator-
hjälpmedel som manövereras med 
en styrspak. På skärmen finns blis-
symbolerna ordnade enligt temaom-
råden. med hjälp av styrspaken styr 
Tobbe markören till de symboler han 
vill använda. symbolerna kan om-

vandlas både till text och 
tal. 

de hjälpmedel som 
Tobbe använder beviljas 
av Tikoteket vid Vasa cen-
tralsjukhus. Tikoteket är en 
poliklinik för kommunika-
tions- och databaserade 
hjälpmedel. med en remiss 
från vårdande läkare kan 
man vända sig till Tikoteket, 
som gör en hjälpmedelsbe-
dömning om behovet av 
kommunikationsstödjande 
hjälpmedel. 

Glad i magen
Tobbe och jag övergår till att 
samtala om saker som är vik-

tiga för denna sociala och öppna tret-
tonåring. Jag får veta att mamma är 
en viktig person, liksom kompisen 
Kela och vi enas om att sommaren 
är den bästa av årstider! 

för Tobbe är sommarens höjdpunkt 
fdUV:s läger. lägret på Kilen i sideby 
återkommer vi ofta till och jag förstår 
att det lägret måste ha varit något all-
deles extra, en lägerupplevelse som 
gör att man liksom ”blir glad i magen”. 

förutom att vara på läger bjuder 
Tobbe gärna upp till dans. senast tog 
han sig en svängom på fdUV:s dans-
gala i Vörå. dansmusiken ska helst 
vara något ur melodifestivalens re-
pertoar, berättar Tobbe, som skiner 
upp när det rikssvenska stjärnskottet 
loreen nämns. 

Rätt tolkning ger leende
Vi samtalar vidare och jag noterar att 
vid användning av bliss som kom-
munikationsmetod gäller det att an-
passa tempot och avsätta tid så att 
kommunikationen känns menings-
full för personen. Jag får också tänka 
på att inte ta över samtalet. 

för att vara säker på att jag tolkar 
Tobbe rätt upprepar jag hans svar, 
ställer följdfrågor och sammanfattar 
svaren. som samtalspartner behöver 
jag inte veta vad blissymbolerna be-
tyder utan jag läser ordet som står 
ovanför varje utpekad symbol. 

om jag missförstår eller är inne på 
fel spår visar Tobbe med sitt kropps-
pråk att jag ska göra en ny tolkning. 
Tobbe vill bli förstådd och han ger sig 
inte förrän han får en bekräftelse på 
att jag förstår. Prima strategi! leendet 
från Tobbe är ett kvitto på att vi till 
slut har nått samförstånd.

i framtiden drömmer min nyfunne 
vän om att arbeta på sjukhus i ame-
rika. ett fullgott alternativ är dock att 
arbeta i säkerhetskontrollen på t. ex. 
Vasa flygfält.

lunchen närmar sig och det är dags 
att tacka Tobbe, gunilla och gun för 
det vänliga, generösa, lärorika mötet!

Kommunikation är en mänsklig rät-
tighet för alla, alltid och överallt. det 
har Tobbe visat, tänker jag när jag 
lämnar mussor skola.

Symbolspråket Bliss
 » bliss är ett internationellt symbol-

språk som skapades av charles bliss 
på 1940-talet

 » ord och begrepp representeras av 
svarta linjebilder som presenteras på 
olikfärgad eller vit bakgrund beroende 
på vilken ordklass ordet tillhör. 

 » möjliggör fullständiga meningar.

 » speciellt för personer som saknar tal, 
ofta i förening med ett rörelsehinder, 
har blissymbolerna blivit ett alternativ 
eller ett komplement. 

 » blissaren kommunicerar genom att 
peka på en symbolkarta med handen, 
en pannpinne, en lampa eller något 
annat styrsätt. samtalspartner behöver 
inte veta vad symbolerna betyder då 
man ovanför varje symbol kan utläsa 
vad symbolen representerar.

Som samtalspart-
ner behöver jag 
inte veta vad sym-
bolerna betyder 
utan läser bara 
ordet ovanför 
symbolen. 

”

så här glad blir Tobbe när vi pratar om 
fdUV:s sommarläger!

Tobbe ståhlberg kommunicerar med hjälp av symbolspråket bliss och 
försäkrar att vem som helst kan lära sig använda det.
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Bliss lär vara stort i Sverige, varför?

–bliss är ett rikt alternativ som kan 
erbjudas på olika nivåer och som 
framför allt inte begränsar utveckling. 

–många kan dra nytta av delar av sys-
temet, enstaka personer kan utnyttja 
språket fullt ut. Jag tycker att det är 
lättast att jämföra med talat språk. 
det lilla barnet i ettårsåldern kan an-
vända det på sin nivå, en professor 
på sin nivå.  

–svårigheten med bliss kan vara me-
toden som används för lärande. om 
man tänker sig att bliss ska läras ut – 
ja då kräver det att barnet har en viss 
utvecklingsnivå. om man däremot 
i omgivningen erbjuder bliss på en 
nivå som barnet kan förstå kräver det 
mycket mindre av barnet. 

–bliss måste användas av omgivning-
en, inte tränas in hos barnet.

Vad kan man göra för att underlätta 
mötet mellan människor som använ-
der och inte använder AKK för att kom-
municera?

–de allra flesta behöver tolkstöd. 
för många kan ett så kallat kommu-
nikationspass underlätta det första 
mötet. 

–de flesta vågar inte av sig själva ta 
kontakt eller föra ett samtal med en 
person som kommunicerar annor-
lunda. i ett kommunikationspass 
beskriver aKK-användaren sitt sätt 
att kommunicera och talar om hur 
samtalspartnern kan göra. men som 
sagt, de allra flesta behöver stöd av 
en person som kan tolka.

Vem har ansvar för att kommunikatio-
nen fungerar?

–i de flesta fall är det den som har 
störst förutsättningar att ta ansvar 
för kommunikationen som ska bära 
detta ansvar. 

–i många fall är det så att för stort an-
svar och för höga krav ställs på bruka-
ren med för lite stöd från omgivning-
en. det brister oftast i omgivningen: 
för lite input, för lite förebilder, för 
lite modeller. 

Vad tycker du om ipadens möjligheter?

–att använda en ipad är inget självän-
damål. det finns inga lösningar som 
ligger i själva tekniken. i en kommu-
nikativ miljö visar omgivningen på 
många olika vägar och erbjuder på 
så sätt mångfald. man ser vad som 
är framkomligt, helt enkelt. 

Vad är babysigns?

–med babysigns menar vi väl egent-
ligen att föräldrarna i den tidiga pe-
rioden använder tecken, av samma 
skäl som TaKK används vid funktions-
nedsättning. 

–den erfarenhet många gör är att 
det späda barnet får ett uttryckssätt 
innan talet är tillgängligt. det handlar 
om att erbjuda många uttrycksvägar. 

–babysigns tycks gynna barn med 
funktionsnedsättning. att babysigns 
används av vissa föräldrar, liksom att 
förskolan funnit teckenanvändande 
användbart och roligt för barn i all-
mänhet gör att det kan vara lättare 
för ett barn med funktionsnedsätt-
ning att få tillgång till tecken i miljön. 

För lite input, för lite förebilder, för lite modeller. Om kommuni-
kationen inte fungerar brister det oftast i stödet från omgivningen. 
Det är vi runtom som har det största ansvaret för kommunikatio-
nen. Det säger AKK-experten Boel Heister-Trygg.

Alla kan kommunicera, naturligtvis

tema akk

Boel Heister-Trygg föreläser på AKK-
mässan i Vasa i februari 2013. Mässan 
är öppen för alla och gratis. Mera info 
på www.larum.fi

–det är vi som finns runtom som 
måste lära oss hur en viss person 
kommunicerar, läser av, tolkar och 
uppmuntrar initiativ, säger Boel 
Heister-Trygg. 

boel heister-Trygg är logoped med 
en mångårig erfarenhet inom alter-
nativ och kompletterande kommu-
nikation. hon har skrivit flera böcker 
om olika former av aKK.  

–naturlig aKK, gester, mimik och 
kroppsspråk är det viktigaste och det 
som brukar användas av båda parter 
i de flesta situationer. 

–samtidigt kan personer i omgiv-
ningen använda sig av grafiska for-
mer, det vill säga saker och bilder som 
komplement, liksom de med fördel 
kan använda sig av grundläggande 
tecken som komplement.

Vilken typ av alternativ och komplette-
rande kommunikation ska man välja? 

–de allra flesta behöver tillgång till 
multimodal kommunikation, det 
vill säga att personer i omgivningen 
stödjer, tolkar och använder själv 
olika vägar eller former för kommu-
nikation, naturliga som specifika. 

–de allra flesta har också glädje av 
tecken som aKK. det betyder att 
omgivningen använder sig av tecken 
både för att underlätta förståelse av 
talat språk och för att ge modell för 
personen att själv uttrycka sig. 

–för den som har nedsatt motorik 
behövs grafiska vägar – beroende på 
utvecklingsnivå kan allt från saker till 
symboler fungera.

SAMTALSMATTAN 
Talking Mats, samtalsmatta eller 
talande matta. 

metoden kan stödja en kommuni-
kationshandikappad person i att 
tala om vad han eller hon tycker 
och känner. i metoden används 
bildkort som placeras på en matta 
under en visuell skala. 

med hjälp av bilder äskådliggör 
man det som behandlas och vad 
de betyder, vilket strukturerar dis-
kussionens gång. 

i stället för bildkort kan man an-
vända ordkort.

PECS  Pictures Exchange Com-
munication System. 

bildkommunikationssystem för 
barn med autism, utarbetat av lori 
frost och andrew bongly (Usa). 

Påskyndar språkutvecklingen och 
förbättrar språkförståelsen. inlär-
ningen underlättas genom att 
eleven får information via flera 
sinnen samtidigt. 

Pecs är utarbetat främst för barn 
med autism som saknar tal eller 
har språkförsening och -problem. 

Pecs kan även användas av alla 
som har svårare språkproblem 
oavsett ålder.

BLISS  Bliss är det mest avance-
rade symbolspråket som finns. läs 
mera om bliss på s. 12.

TAKK Tecken som AKK  
baserar sig på teckenspråket och är 
den mest använda aKK-metoden. 
används tillsammans med tal av per-
soner som hör men inte talar eller 
har mycket bristfälligt tal, som förstår 
språk, bilder och talade ord och kan 
använda sina händer.

AKK  Alternativ eller komplet-
terande kommunikation.  de insatser som 
behövs för att ersätta eller komplettera 
bristande tal eller språk. Kan vara t.ex. 
teckenkommunikation, bilder, pictogram, 
blissymboler och kommunikationshjälp-
medel som samtalsapparater eller kom-
munikationskartor.

GAKK  Grafisk AKK när 
man i en kommunikationssituation 
sänder och mottar meddelanden 
kan man utnyttja olika metoder och 
system för bildkommunikation, som 
utvecklats för personer med kom-
munikationshandikapp.

PICTOGRAM
Pictogram har tagits fram för att 
väcka och utveckla den icke talan-
de människans perceptuella och 
begreppsliga förmåga. 

de stiliserade bilderna är gjorda i 
svart mot vit bakgrund. 

Pictogram kan t.ex. användas för 
uppstrukturering av dagen, en bild 
för varje aktivitet.

text ocH grafik: 

LaUra raHka 
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FÖRENINGSSIDORNA •
FÖRENINGAR

det är en måndagkväll i november 
och cirka 15 medlemmar i orkestern 
Trixstar har samlats i enbergs studio 
i ekenäs för veckans övning. 

Kvällens första sång är ”i natt jag 
drömde”. den och tre andra lugna 
låtar, övar orkestern inför en konsert 
i ingå kyrka som ges den 3 decem-
ber.

–alla spelade precis bra, beröm-
mer Uffe enberg.

Trixstar är en av flera som uppträ-
der i ingå kyrka.

–Vi övar fyra sånger och väljer de 
tre bästa, förklarar Uffe enberg.

förutom konserten i ingå har Trix-
star två uppträdande till i december. 
man ska spela på en privatfest – ett 
40-årskalas i Tenala – i cirka en halv 
timme.

–hur många låtar hinner man 
med då, funderar en i bandet.

–cirka 8–10, säger Pelle malén, 
som är den andra övningsledaren.

Trixstar drar ut på turné

både Uffe enberg och Pelle malén 
har varit med sedan Trixstar startade 
år 2009 i Kårkulla arbetscenters regi. 
ganska snart blev det dUV i Västny-
land som tog över verksamheten.

Under årens lopp har orkestern 
uppträtt på dUV:s julfester, på stor-
träffar, i axxell, på dUV-show.

dUV-showen på kulturhuset Kare-
lia i ekenäs framkallar många glada 
miner och minnen.

–Jag och Jenny var konferencierer, 
berättar eddy Krook, som i orkestern 
vanligtvis håller till bakom något 
slaginstrument.

för våren planeras igen en dUV-
show.

Vila i kylskåpet
namnet Trixstar har Jenny lund-
ström kommit på.

–Trix är orkestern och star är vi alla 
som sjunger, förklarar hon.

Jenny lundström har två favo-
ritlåtar bland de cirka 30 låtar som 

Trixstar har på sin repertoar.

–”Tänk att få vakna” och ”håll mitt 
hjärta”.

Janina eggers favoritsång är ”Ted-
dybjörnen fredriksson”.

–den är min solosång, säger hon.

orkestern har ganska många 
sånger på sin lista för att en del av 
körmedlemmarna sjunger solo och 
för att få variation.

–Vi brukar sätta vissa låtar i kylskå-
pet emellanåt och vila, säger Uffe 
enberg.

det är han tillsammans med or-
kestern som väljer låtarna. alla låtar 
är på svenska.

olle stenström som spelar gitarr 
har också skrivit egna låtar.

–de handlar om kärlek, berättar 
han med lysande ögon.

Trixstar har också skrivit en sång 
tillsammans, som heter ”Vi kan göra 
allting som vi vill”.

Hörs till Hangö
mellan sångerna dricker många vat-
ten ur medhavda flaskor. att sjunga 
och spela är roligt och inte alls svårt.

–Vi har lärt oss mycket och blivit 
bättre sen starten, säger Janina eg-
ger.

sista sången innan pausen är ”Jag 
vill vara din margareta”.

–nu sjunger vi så det hörs ända 
till hangö, säger marlene lundberg.

och visst hörs det, refrängen får 
alla att ta i av hjärtans lust.

text ocH foto: 

marina HoLmberg

alex fagerman spelar steelgitarr, olle stenström gitarr och magnus silvan trummor i Trixstar.

sångarna fr.v. Janina egger, anja saikkonen, sofia sundqvist och 
bakom Patric degerth och rasmus rancken sjunger av hjärtans lust.

- Vi tar likadan volym på kören och orkestern som förra gången, 
säger Uffe Enberg.

i några års tid har Trixstar med bland annat eddy Krook, magnus 
silvan och olle stenström övat under Uffe enbergs ledning.
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fortbildning

Kursen som lärarna går på heter att 
skriva lättläst. det är första delen i 
en fortbildningsserie för lärare och 
annan utbildningspersonal och den 
ordnas av lärum vid fdUV. längst 
fram i klassen står Ulla stina Åman i 
egenskap av utbildare, kursarrangör 
och pedagogisk utvecklare vid lär-
um. 

–Vi har parat ihop lärarna på kursen 
enligt de målgrupper som de arbe-
tar med. när man skriver lättläst är 
det viktigaste att tänka på vem man 
skriver för, säger Ulla stina.

För elever med svag svenska
maria Kuhlefelt är ursprungligen äm-
neslärare i historia på dickursby skola 
i Vanda, men har jobbat som special-
lärare från och med hösten 2012. hon 
har flera elever med svaga kunskaper 
i svenska. hon berättar att hon redan 
vet vilka elever och vilket stoff hon 
ska arbeta vidare med.

–Jag har fått många aha-upple-
velser idag! Till exempel det att man 
alltid ska fundera vem man skriver för 
och vad läsarna ska få ut av texten, 
säger maria. 

–också kopplingen mellan rubrik 
och bilder är något som man inte 

alltid tänker på men som inverkar 
mycket på hur man förstår texter.

Bättre resultat med lättläst
specialklasslärare hanna backman 
har också skrivit egna lättlästa lä-
romaterial i några år. hon arbetar i 
minervaskolan med elever som har 
grava svårigheter. för henne är det 
viktigt att anpassa materialet så att 
eleverna får en möjlighet att komma 
vidare i sin egen utveckling.

–Jag har testat med mina elever att 
använda både vanliga och lättlästa 
texter, och prestationerna blev bättre 
med de lättlästa versionerna.

Lärare lär sig lättläst
Maria, Hanna och Sonja sitter tätt bredvid varandra i ett klassrum på Helsingfors arbis och 
diskuterar häftigt. De har fått i uppgift att skriva om en vanlig text i dagstidningen till lättläst 
svenska. Artikeln på några spalter förvandlas snabbt till sju rader lättläst svenska. Och blir 
avsevärt lättare att förstå, tycker alla tre.

 » Kurserna att skriva lättläst arrangerades under 
hösten 2012 inom ramen för fortbildningsserien 
Kom i kapp. 

 » den mångprofessionella fortbildningsserien orga-
niseras av Pedagogisk utveckling vid lärum. 

 » målgrupp för fortbildningen är alla som arbetar 
inom undervisningsväsendet för och kring barn i 
behov av intensifierat och särskilt stöd. 

 » fortbildningen pågår under åren 2012–2013 och 
finansieras av Utbildningsstyrelsen. fortbildningen 
är avgiftsfri för deltagarna. 

 » delar som ingår i fortbildningsserien: att skriva 
lättläst, symwriter, lättläst it och digital iP.

 » Kurser i symwriter ordnas i februari 2013 i Åbo, 
Vasa och helsingfors. 

 » läs mera om fortbildningen på: larum.fi/komikapp

Symwriter för utbildare

text ocH foto:  LaUra raHka 

–samtidigt tror jag inte att det är 
bra att göra materialet för enkelt. om 
man sänker ribban för mycket och 
bara använder enkla ord så tillför man 
inte någon ny kunskap. det viktiga är 
att anpassa materialet så att inspira-
tionen för att lära sig hålls kvar. 

Lättläst ger studiemotivation
sonja lyly, klasslärare vid botby skola, 
poängterar att det är läsförståelsen 
som är det väsentliga.

–Jag tror att det viktiga är att höja 
läsförståelsen. när du läser om till 
exempel växthuseffekten så ska du 
kunna plocka ut det viktigaste.

maria instämmer:

–det handlar mycket om studietek-
nik. elever kan kanske läsa bra och 
snabbt, men de förstår inte alltid det 
de läser. 

det leder till svaga prestationer och 
så småningom sänks motivationen, 
förklarar lärarna. alla tre är överens 
om att lättförståeliga material kan 
hjälpa till att höja elevernas intresse 
för att lära sig nytt.

–ettorna börjar skolan med sina 
tindrande stjärnögon och så små-
ningom går det fel. Kanske man kan 
uppehålla elevernas känsla för att 
lyckas med mera lättförståeligt ma-
terial, säger maria.

 

Eleverna 
presterar 
bättre då de 
får lättlästa 
material.

”

 Vicehäradshövding Filip Markelin 
0400 464899 �lip.markelin@perhejuridiikka.�

www.perhejuridiikka.�

Vi hjälper dig i livets alla skeden!
10% rabatt på arvodet beviljas medlemmarna i
SAMS medlemsorganisationer

Helsingfors
Familjejuridik
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tema 

den förberedande utbildningen på-
går i ca 2 år, med närstudier, distans-
studier och inlärning i arbete. gunilla 
sandén erhåller sin examen till julen 
2012 och är förväntansfull inför sina 
kommande uppdrag.

Varför ville du studera till tolk för  
talhandikappade? 

–för mig är det en gammal dröm. re-
dan under 80-talet var jag involverad 
i teckenspråk med en dövblind på 
min f.d. arbetsplats. Under min sjuk-
domstid kändes det som om alla dör-
rar var stängda, men när hälsan blev 
bättre, så ville jag ha en meningsfull 
sysselsättning. Jag tycker att jobbet 
verkar intressant, och jag hoppas på 
timanställning som tolk eller på del-
tidsarbete. 

Vad håller ni på med just nu?

–det är individuellt, eftersom var och 
en följer sin personliga examensplan. 
själv är jag i slutskedet av studierna. 
Jag förbereder mig som bäst inför 
det tredje examenstillfället, Tolkning 
och användning av kommunikations-
hjälpmedel. 

Var i Finland kommer du att jobba? 

–främst för svenskspråkiga kunder i 
österbotten. det finns några få sven-
språkiga tolkar för talhandikappade 
här i nejden. 

Hur förhåller du dig till ditt kommande 
uppdrag? 

–Jag är glad och förväntansfull! 

text ocH foto: ann-LoUise LjUng

Yrkesakademin i Österbotten ordnar nu 
för tredje gången den svenskspråkiga 
utbildningen. Sammanlagt har 10 per-
soner (6 i Österbotten, 3 i Södra Finland 
och en på Åland) avlagt tolkexamen. 

Taltolk, 
till din tjänst!
Gunilla Sandén, Liselott Enlund, 
Anneli Haapaharju och Jeanette 
Bagge studerar som bäst vid 
Yrkesakademin i Österbotten för 
att bli tolk för talhandikappade. 

När blir du klar och tror du att du får 
jobb som tolk? 

–om allt går som planerat får jag min 
examen klar i december. om jag blir 
godkänd i december får jag betyg i 
januari och kan börja jobba genast. 

–Jag tror att jag kommer att få jobb 
som tolk, eftersom det är brist på 
svenskspråkiga tolkar.

Vem kan anlita dig? 

–alla personer med någon form av 
talhandikapp som har ett tolknings-
system som är godkänt av samhället, 
t.ex. tecken som stöd, bildkommuni-
kation, bliss etc.

–det är brist på svenskspråkiga tolkar, särskilt här i Vasa med omnejd, säger 
gunilla sandén (till höger) som hoppas bli klar med studierna till tolk för talhan-
dikappade i januari 2013. Till vänster liselott enlund. 

FDUV:s föräldranätverks-
projekt är till för föräldrar 
som har barn och unga med 
funktionsnedsättning. 

Delta i en grupp  
nära dig,  ta kontakt: 

Österbotten 
Tina Holms  
040 567 92 57  
tina.holms@fduv.fi 

Nyland & Åboland 
Marita Mäenpää  
040 523 18 46 
marita.maenpaa@fduv.fi

Sidan är öppen för alla - man 
behöver inte själv vara med i 
Facebook för att kunna läsa 
inläggen. Gå till:

På Facebook finns också en 
sluten diskussionsgrupp. Sök 
Diskussiongrupp för föräldrar i 
Styrka genom nätverk och begär 
att få komma med.

Styrka
genom nätverk 
på Facebook

facebook.com/ 
styrkagenomnatverk

Det finns snart 

14 tolkar för talhandi-

kappade i Svenskfinland. 

För att få använda avgifts-

fria tolktjänster behövs ett 

beslut av FPA.

Vad är tolktjänst? 
Vem har rätt att få den?
 »  en talhandikappad person som 

p.g.a. sin funktionsnedsättning be-
höver tolkning för att klara av kom-
munikation i vardagen har rätt till 
tolktjänst. 

 » med tolktjänst vill man minska 
hindren för kommunikation och öka 
talhandikappade personers möjlig-
het till delaktighet i samhället.

 » en talhandikappad person har rätt 
till tolktjänst minst 180 timmar/år. 

 » Tolkningstjänst kan användas i ar-
betet, vid studier, vid olika ärenden, 
vid socialt engagemang, till hobby-
verksamhet och vid rekreation.

 » med hjälp av tolktjänst kan man  
t.ex. gå på bolagsstämma, gå till läka-
ren, prova på en ny hobby eller delta 
i en släktfest.

 » Tolktjänsten grundar sig på lagen 
om tolkningstjänst för handikappade 
personer. 

 » lagen trädde i kraft 1.9.2010, då 
ansvaret för ordnandet av tolktjänst 
övergick från kommunerna till fPa.

 » fPa ansvarar för ordnande av tolk-
tjänst. Tjänsten är avgiftsfri för an-
vändaren.

läs mera om tolktjänst i 
guiden om tolktjänst för 
talhandikappade. du hit-
tar den på www.fduv.fi/
guider. du kan också be-
ställa en tryckt broschyr 
från fdUV i helsingfors.

guiden är utgiven av Ti-
koteekki och översatt till 
svenska genom ett samar-
bete mellan folkhälsan och 
lärum.



22 23•    G U L A  P R E S S E N G U L A  P R E S S E N     •

dUV i mellersta Nyland

dUV i Sydösterbotten

vinjett

Ny webbplats
Välkommen att besöka förening-
ens nya webbplats på adressen: 
www.sydosterbotten.duv.fi.

sidorna är under uppbyggnad och 
kommer att fyllas med mera informa-
tion inom kort. i fortsättningen kom-
mer vi att uppdatera sidorna med allt 
som händer i föreningen, så kom ihåg 
att titta in på webbplatsen då och då!

Nyhet lördagsträffar
efter nyår kommer föreningen att 
börja hålla lördagsträffar med olika 
teman, en gång per månad. Träffarna 
kommer att ordnas både i närpes och 
i Kristinestad. mera information om 
träffarna kommer senare.

Julgröt och julkaffe
närpes församling bjuder förening-
ens medlemmar i närpes på julgröt 
i församlingshemmet lördagen den 
1 december. i Kristinestad bjuder 
lappfjärds marthaförening på jul-
kaffe i marthagården söndagen den 
16 december.

DUV i Sydösterbotten önskar alla 
medlemmar en riktigt god jul och ett 
gott nytt år!

FÖRENINGSSIDORNA •

här kan föreningarna berätta om sin verksamhet för alla gP-läsare. skicka materialet till gulapressen@fduv.fi. nästa tidning 
har deadline 22 januari 2013 och utkommer v. 7.

dUV på Åland
Syskonträff 10–14 åringar
se hit alla föräldrar som har barn i 
åldrarna 7–14 år! dUV önskar få er 
intresseanmälan om ni har barn i 
familjen som har ett syskon med en 
funktionsnedsättning och som skulle 
vilja delta i syskonträffar.

som syskon till någon som har ett 
funktionshinder ställs ditt barn inför 
situationer och frågor som kompisar-
na inte behöver tänka på. familjens 
situation är annorlunda

det är lätt att få känslan av att ingen 
annan förstår din situation. men det 
finns ett stort antal syskon därute. 
Kontakta susan på dUV-kansliet om 
intresse finns!

 
 

fritidsaktiviteter våren 2013
Vårens fritidsaktiviteter börjar igen 
vecka 2. fritidsverksamheten för 
ungdomar startar igen måndagen 7 
januari, bowlingen startar tisdag 8 
januari och folkdansen startar igen 
onsdag 9 januari. Välkommen med!

föreningens webbsidor uppdate-
ras kontinuerligt med nyttig informa-
tion. de senaste tilläggen är bland 
annat serviceplan för barn och vuxna.   
Kolla närmare på www.aland.duv.fi.

Vid frågor kontakta verksamhets-
ledare susan enberg, (018) 527 371 
susan.enberg@handicampen.ax

dUV i Västra Nyland

dUV i Vasanejden tillönskar alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År!

nästa medlemsblad med bl.a. in-
formation om vårens fritidsaktiviteter 
kommer ut före jul.

dUV i Vasanejden

Julfesten hålls 15 december kl. 15-19 
i ekenäs högstadium. 

det blir julgröt, musik och lite annat 
program. Ta med en liten namnlös 
julklapp! Välkomna!

     Familjekurs för barn med downs syndrom 0–8 år 
    Päiväkumpu badhotell 1–5.7.2013
   Familjekurs för barn med utvecklingsstörning 8–13 år

   Norrvalla 25– 29.6.2013

Utgångspunkten med familjekurserna är att ge familjen verktyg för att klara av sin vardag, allt från 
information om stöd från samhället, kunskap om barnets funktionshinder och vägledning i barnets 
utveckling. Kurserna är avgiftsfria för deltagarna, kost och logi ingår.

mera information om kurserna www.fduv.fi. ansökan skickas in senast 23.3.2013

”Positivt var ledarna, programmet, föreläsarna och stället”
”Av vikt har varit ny information och att samla krafter och ork under veckan”

dUV i mellersta nyland firade 40-års jubileum den 10 ok-
tober på Täffä i esbo. närmare 130 festglada medlemmar 
deltog.

Utöver tal och god mat firades jubiléet med ett lotteri där alla 
vann. huvudvinsterna var kryssningar och biljetter till en is- 
hockeymatch. 

Pianisten som spelade under festens lopp skapade en 
trevlig stämning. duvTeatern berättade om duva/diva 
-utställningens öppning i Paris. de visade också en film 
de hade gjort och publiken verkade tycka om den humo-
ristiska berättelsen om de dramatiska händelserna på en 
polisstation. Kvällen avslutades med ett fartfyllt disco.

FPA
-kurser

FÖRENINGAR

http://www.sydosterbotten.duv.fi
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