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Vi ses och hörs! Susan Enberg, vl 

Hej ALLA Duvor! 
 
Det var länge sedan vi pratats vid via Duvan. Innan jag blir riktigt ivrig så måste jag 
bara berätta en viktig sak till er ungdomar som besöker ungdomsgården på månda-
gar.  
Föreningen ansökte om verksamhetsbidrag från PAF och har beviljats medel för  
ungdomsgårdsverksamheten så nu är det faktiskt första terminen som ni inte behöver 
betala terminsavgiften. Äntligen någonting som är rättvist. 
 
Under våren har Ålands Landskapregering tillsatt en utredare som gör en utredning 
över de funktionshindrades situation på Åland. Målgruppen för utredningen är  
personer i åldern 16 - 64 år samt familjer med funktionshindrade barn i åldern 0 - 15 
år.  
Målet med utredningen är att öka kunskapen om funktionshindrade personers ekono-
miska situation. I enlighet med  landskapsregeringens plan för socialvården 2008-
2012 skall resultatet sedan användas av landskapsregeringen för dess fortsatt arbete 
inom området. Undertecknad kontaktades av utredaren Liselotte Lund för att få kon-
takt med såväl familjer som enskilda medlemmar. Lund har sedan valt ut några för 
djupare intervjuer så jag tror inte hon har kontaktat alla er jag ringde och upp och fick 
klartecken. TACK till er alla, alla tillfrågade var beredda att ställa upp. Utredningen  
pågår mellan januari-april 2008. Naturligtvis skall vi följa med utredningen och dess 
resultat. 
 
På pärmen ser ni ”DUV:s” nya häst, Mambo Nr Five. Ni kan läsa mer om Mambo på 
sid. 6. Det är riktigt tråkigt att Mambo har blivit långtidssjuk men vi håller tummarna att 
han är pigg och alert efter sommaren. 
 
I början av mars höll landskapsregeringen ett diskussionstillfälle kring rehabilitering 
med sakkunniga ( landskapsregeringsledamot Katrin Sjögren, landskapsläkare Birger 
Ch Sandell, AMS-representant Marita Löfroth, FPA:s Marqurite Weckström och Maria 
Wikman, rehabiliteringsöverläkare Sheila Sundblom och avdelningsskötare Martina 
Lindholm-Eriksson från psykiatrin. Publiken fick ställa frågor som sedan diskuterades 
livligt. Från vår sida ställde vi följande frågor: Då DUV:s medlemmar/barn är för gamla 
att rehabiliteras/habiliteras vid ÅHS:s barnenhet vem tar sedan över ansvaret? bl.a. 
För den medicinska sidan, habilitering/rehabilitering samt övriga terapier. Svaret var 
inte helt lätt för våra sakkunniga att svara på men då barn blir vuxna är det i princip 
fysiatri-/rehabiliteringsenheten som skall följa upp behoven. Kvällen var lyckad i infor-
mationssyfte då många inte ens vet hur dagsläget är för våra medlemmar. Detta är 
något vi inom föreningen och styrelsen måste följa upp och kämpa vidare för. 
 
Till sist vill jag tacka DUV:s duktiga personal och alla er som ställt upp och jobbat  
tillsammans med och för ALLA utvecklingsstörda personer på Åland. 
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Stormöte  
Steg  för Steg 

Torsdagen den 8 maj kl. 18.30 
på HandiCampen 

Hej på er ! 
Nu skall vi ha en ny storträff.  
Där vi skall välja en ny Steg för Steg styrelse. 
 
Vad är Steg för Steg ? 
Steg för Steg är en förening för personer med 
begåvnings handikapp. 
Är  medlem i FDUV 
Vi tycker det är viktigt:  
- Att vi är jämställda med andra människor 
- Att vi får delta i beslut som gäller oss själva 
 
Steg för Steg vill hjälpa dig att få 
- Ett bra liv  
- Ett jobb med lön 
 

Ni är hjärtligt välkomna  
Ulrica Sund 
ordförande 
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Torsdagen den 24 april kl. 18.00  
på HandiCampen,  

Skarpansvägen 30. 
 
☺ Stadgeenliga ärenden 
☺ FDUV:s projektkoordinatorer Maarit Aalto och Sofia Herrgård 

informerar om det 3-åriga Projekt Arbete - genom ansvar.  
Målsättningen med projektet är att förbättra möjligheterna för 
den funktionshindrade att få ett ”riktigt” arbete.  
 

Varmt välkomna! 
Styrelsen 

ÅRSMÖTE 

Tivoli  13 - 18 juni 2008 

DUV samarbetar även i sommar med Berglunds tivoli och tivolidirektör Jonny. 
Tivolit kommer att hålla öppet från fredagen den 13 juni fram till och onsdagen 
den 16 juni.  
Öppettiderna kommer att vara som i fjol, kl. 12 - 21. Arbetspassen blir uppdelad i 
två arbetspass kl. 12 - 17 och 17 - 21. Vi tyckte det fungerade bra ifjol med kaffe/
te, smörgås, bulle och två åkbiljetter per arbetspass så det konceptet fortsätter vi 
med även i år.  
Priserna på åkbiljetterna är även de samma, 3 euro per åkbiljett eller 18€ för ett 
åkhäfte med 7 biljetter. Som vanligt behövs många hjälpande händer. Hör gärna 
av dig redan nu om du är intresserad av arbetspass eller om du har tid över och 
vill vara med i planeringsgruppen.  
Vi på kansliet sköter alla transporter, alla ansökningshandlingar och tillstånd.  
Ring Susan tel. 527 371 eller Carola på tel. 527 372.  

 
VI HÖRS :-) 
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Kontaktuppgifter till oss på kansliet 
DUV:s kansli finns på Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn 
Kansliet är öppet måndag - torsdag kl. 9 - 15, fredagar kl. 9 – 13. 
 
Verksamhetsledare                  Susan Enberg           tel. 527 371 
E-post: susan.enberg@handicampen.ax 
 
Kanslist/bokförare                    Carola Nyamn           tel. 527 372 
E-post: carola.nyman@handicampen.ax 
 
Kanslibiträde                            Ulrica Sund                tel. 527 364 
 
Fritidssekreterare                     Ann-Britt Alén            tel. 527 364 
E-post: ann-britt.alen@handicampen.ax 
 
Ungdomssekreterare               Fredrik Scott              tel. 527 373 
E-post: fredrik.scott@handicampen.ax 
 
 

Tider för sommarläger vid Lottenberg 

 
9 - 15 juni      16 - 19 juni          23 - 29 juni 

 
7 - 13 juli        14 - 20 juli          21 - 27 juli 
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Studiebesök på Linas arbetsplats  
vid Geta Hemgård 

En solig tisdag förmiddag i februari åkte Ann-Britt, Kika och Susan  till Geta för att  
besöka Lina på hennes arbetsplats vid Geta Hemgårds omsorgshem. 
 
Lina arbetar i omsorgshemmets kök sedan juni 2007, måndag - fredag mellan  
kl. 9 - 15. Maten kommer under vardagar från Getas grundskola men förutom att  
laga mat finns det många arbetsuppgifter som skall skötas. Lina jobbar ensam i  
köket med stöd och hjälp av föreståndaren och den övriga vårdpersonalen. 
 
Ungefär så här ser Linas arbetsdag ut: 

9.00 - För ut soporna, viker tetror, startar diskmaskinen och 
börjar vika servetter inför lunchen. 
         
9.30 - Dukar av morgonmålet, torkar borden och sopar upp 
eventuella smulor. Diskar och plockar undan i köket. 
 
10.00 - Fika paus med den övriga personalen. 
 
10.20 - Dukar fram till lunchen, hämtar och lämnar post. 
 
11.45 - 12.30 - Lunchpaus 
 
12.30 - 14.00 - Dukar av lunchborden, torkar borden samt  
sopar upp smulor. Diskar och plockar undan i köket. Sedan 
dags att sätta på eftermiddags kaffet. 
 
14.00 - Kaffepaus 
 
14.20 - Diskar undan efter kaffet samt dukar till middagen. 
 
15.00 är arbetsdagen slut och det är dags att byta om till fritids-
kläder och hemfärd. 

 

Lina berättade att hon trivs bra på sin arbetsplats tillsammans med sina arbetskamrater.  
Under vårt besök blev vi bjudna på en god lunch som vi åt tillsammans Lina i personalens 
matrum. Vi fick också information av Linas chef,hemserviceföreståndare Ann-Charlotte 
Sundberg, som uppskattar Lina och inte vet hur de skulle klara sig utan hennes arbetsinsats. 
Innan Lina började sitt arbete skötte vårdpersonalen även kökssysslorna.  Tack vare Linas 
arbete har nu personalen mer tid för sina omsorgstagare vilket gör att kvaliteten för om-
sorgstagarna har blivit mycket bättre och arbetsbelastningen för vårdpersonalen har förbätt-
rats. STORT tack till Lina och Ann-Charlotte för lunchen och studiebesöket. 
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DUV:s häst - Mambo Nr Five 

 

Föreningen blev i slutet av fjolåret ( 2007 ) kontaktade av montéhästen 
Mambo Nr Fives husse ( ägare ) Kjell Mattsson som vill skänka sin del av 
eventuella insprungna intäkter för år 2008 till DUV. Då Montétrav är något 
helt okänt för oss på kansliet, tänkte jag berätta lite mera för er. Monté-
trav tävlar man med ryttaren på ryggen i sadel i stället för sulky (vagn). 
 
Sjuårige Mambo Nr Five hade inte gjort mycket väsen av sig på tävlings-
banan innan fjorlårets säsong drog igång. När han fick börja starta i monté 
så har framgångarna kommit och han radar upp segrar på löpande band, 
av åtta gjorda starter under sadel har sju slutat med seger.  
 

 
       Fakta: 
       Ras: varmblodig travare 
       Född: 2001 
       Tränare: Matts Hockman 
       Ryttare: Viktoria Strand-Jörgensen 
 
 
 
 

Mambo som är en solskens historia Mambo var uträknad under en ganska 
lång tid men så visade det sig att han genom harmoni till slut kom till sin 
rätt. 
citat av Kjell ”Det är det här jag har menat, då jag nämnt att det finns en 
tanke med Mambo och DUV”.  
 
Ägaren Kjell Mattsson säger att harmoni och tillit är viktigt för Mambo, att 
må bra, därför har han satsat pengar på att få honom i rätt miljö. Det har 
Kjell alltid gjort med alla djur han har/haft ansvar för.  
Därför ber Kjell oss ha lite överseende med Mambos prestationer under 
året.  
I början av mars blev jag kontaktad av Kjell som hade tråkiga nyheter om 
Mambos hälsa. Mambo har drabbats av lungblödningar och måste nu få 
vila åtminstone fram till sommaren. Vi får alla hålla tummarna för att 
Mambo kryar på sig och fram emot hösten blir så frisk att han kan tävla 
igen. 
Du som har internet och vill läsa mera om Mambo Nr Five hittar mer infor-
mation på www.montetravsport.se och www.stallsodergard.se/
mambo_nr_five.htm. 
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 Fotbollsturnering i Uppsala 9 mars 2008 

Vi samlades i hamnen på lördag eftermiddag kl. 15.15. Vi gick ombord  
på Ålandsfärjan och gick till cafeterian för att äta god mat. Därefter vilade  
vi lite och fortsatte med kortspelet Uno. 
Innan vi gick av hann vi även med att handla lite gott i snabbköpet.  
 
När vi kom i hamn hoppade vi in i  vår minibuss för att åka till Uppsala  
och till våra stugor som ligger nära Fyrishov, hallen, där vi under söndagen 
deltog i fotbollsturneringen som föreningen Uppsala Handikapp Idrott  
arrangerade. 
 
Spela fotboll där var kul men man kan inte vinna så ofta. I DUV:s fotbollslag 
spelade jag ( Erik Weyand ), Daniel Lindblom, John Westerholm, Janne  
Danielsson, Hilda Gustavsson, Ronja Löthman och Samuel Andersson.  
Tränare och coachar för laget var Henrik ”Löken” Löthman och Fredrik Scott. 
 
Efter de tre fotbollsmatcherna, som speltiden var 2 gånger 10 minuter,  
åt vi hamburgare och avslutade dagen med att simma i Fyrishov.  
Sedan åkte vi minibuss till Kapellskär. Båten var sen för vi skulle ha varit i 
Mariehamn kl. 00.05 men var tjugo minuter försenade. 

Skrivet av målvakten Erik Weyand 
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Konfirmationsläger  

Konfirmationsläger vid Lemböte lägergård är det i sommar 28 juli - 3 augusti. 
Om du ännu inte är anmäld kontakta diakonissa Lisbeth Klubb vid Mariehamns 
församling tel. 5360. 
 
Inför lägret ordnas konfirmationsträff med middag för hela familjen söndagen 
den 5 maj kl. 15.00. Anmäl er till Lisbeth och berätta hur många ni kommer och 
om det är någon som har specialkost. 

Första majbrasa 

Välkommen till föreningens traditionella 
majbrasa ute vid Lottenberg torsdagen  
den 1 maj kl. 13-15.  
 
Föreningen bjuder på korvgrillning och  
kaffe. 
 
 
ALLA varmt välkomna såväl nya som gamla 

medlemmar! 
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Bowlingslandskamp mot Qvirre  
från Örebro den 6-8 juni 

I år är det DUV som står värd för den årligen återkommande bowlinglandskampen 
mot våra vänner i Qvirre.  
 
Bowlingtävlingarna är inbokade på fredagkväll mellan 19.00 - 21.30.  
 
”Qvirrarna” kommer att bo i stugor i Kärringsund och där vi under lördagen arrange-
rar friluftsdag och på kvällen blir det festlig middag med dans och prisutdelning. 
 
Du som är intresserad av att delta i bowlingtävlingen och middagen kontakta oss på 
kansliet. Det går också bra att bara delta i bowling eller endast delta i friluftspro-
grammet eller kanske varför inte bara komma och umgås, äta gott och dansa. 
 
Priset för middagen är 25 euro. Din anmälan vill vi ha senast torsdagen den 15 maj 
på tel. 527 371 eller 527 372. Kom ihåg att meddela eventuella matallergier. 
 
 
På bilden nedan ser ni fjolårets bästa kvinnliga och manliga bowlare samt Qvirres 
prisutdelare och tävlingsledare Sture Qvist. 
 
 

Sture Qvist, Anders Hamnström och 
Jonna Strömberg 
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Ridläger på Stall Aftonsol 
4-8 augusti 

Här får vi tillgång till Aftonsols underbara miljö med 25 hästar och ponnyer, stall, 
stor utebana, ridhus och logi i lillstugan plus i ridhuset, teorisal/matsal och om-
klädningsrum med bastu. Om bara vädret tillåter har vi endast 300 meter ner till 
sandstranden och klipporna. 
 
På ett ridläger är det inte bara frågan om hästar. Den social gemenskapen är 
minst lika viktig. Vad sägs om ett dop i havet, en grillkväll eller varför inte en 
myskväll med nyfunna vänner. 
 
Ridlägerveckan avslutas med en högtidlig avslutning för anhöriga och vänner. 
Här visar ridlägerdeltagarna upp vad de lärt sig under den intensiva veckan. Efter 
uppvisningen bjuds samtliga på tårtkalas med diplomutdelning till alla duktiga  
ryttare. 
 
På lägret finns duktiga ledare med många års erfarenhet av våra ridläger.  
Förutom vår egen personal så sköter ägarna Rolle och Mia samt deras suveräna 
personal om oss till 100%. Maten är både nyttig och god.  Din anmälan skall vara 
oss till handa senast den 30 april på tel. 527 371 eller 527 372. Efter din anmälan 
kommer vi att sända dig ett formulär där du tillsammans med dina anhöriga skall 
fylla i lite fakta om bl.a. dina ridkunskaper, eventuella matallergier osv. Vi hjälper 
dig också med att söka om ekonomiskt stöd från din hemkommun.  
 
Efter ridlägret är det bra att komma ihåg att planera in en lugn helg, då alla är 
både fysiskt och psykiskt utmattade av alla nya upplevelser och vänner. 

 
Välkomna med på en spännande ridvecka! 
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NSR-möte på Åland 2 - 4 maj  

Nordiskt samarbetsråd kommer att hålla ett av sina två årliga möten här  
på Åland i början på maj. I rådet finns medlemmar från alla våra  
nordiska länder.  
 
På programmet finns bl.a.  Att diskutera Förenta Nationernas överens-
kommelse att funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som 
andra människor. Hur har det gått med överenskommelsen i de olika  
nordiska länderna? Vidare diskuteras arbete och lön, boendesituationen 
och mycket mer. 
 
Våra nordiska gäster kommer till Åland fredagen den 2 maj. Under  
lördagen håller vi möte mellan kl. 9 - 16. På kvällen står DUV värd 
för det sociala programmet. Gemensam middag kl. 19.00 på Restaurang 
Pommern.  
 
Det är trevlig om så många som möjligt har lust att delta.  
Det är alltid roligt att träffa nya vänner och framförallt få veta mer om hur 
det är i våra grannländerna. 
 
 
Du som vill delta i lördagens middag anmäl dig till kansliet tel. 527 371  
eller 527 372 senast den 15 april. Priset för 3-rätters middag är 32 euro. 
 
 
 
 

Nordiska hälsningar 
Susan 
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Skolidrottsdagar för YTP:s elever 

Under två skoldagar i mars fick eleverna vid Yrkesträningsprogrammet vid  
Ålands Yrkesskola pröva på lite annorlunda skoldagar. 
 
Då lärarna åkte bort på studieresa så hoppade vi på DUV  (Ann-Britt och Susan )
samt Ålands Idrottsförbund utbildningsansvarige Lena Eriksson in som vikarier. 
 
Aktiviteter som stod på programmet var bowling, miniröris, motorikbana,  
aktivitetsbingo.  
 
För dig som vill pröva på miniröris så finns information och kassetter att låna av 
oss här på kansliet. 
 
De två dagarna avslutades med tårtkalas och filmvisning tillsammans med elever-
na vid Ålands Lyceums idrottslinje. Eleverna med läraren Kenneth ”Smulle”  
Smulter i spetsern var inbjudna till tårtkalaset som ett stort TACK för deras otroli-
ga engagemang vid våra idrottsdagar i höstas. Tack också till DUV i Västra  
Nyland som skickat oss filmen som deras ordförande Kjell Lindroos filmade under 
hela deras resa och deltagande i de uppskattade idrottsdagarna. 
 
Är du intresserad att titta på filmen är du välkommen in och låna hem filmen. 
 
 

Hasse, Simona och John i  
bowlinghallen 

Jeffrey bowlar 
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Här har vi miniröris i idrottsgårdens judosal. Bra sal att vara i, här är 
golvet lagom mjuk att både krypa, hoppa och även ligga skönt på vid 
avslappningen. 

Simona, Samuel och 
Linda hänger  bra med i 
musiken med tillhörande 
instruktioner. Här kra-
mar de om sig själva. 

Jonna och John lyssnar 
på instruktionerna för 
kommande övningar. 

Alltid lika skönt med av-
slappning. 

YTP:s bilvård - Visste Du att…. 
eleverna vid YTP tvättar och städar bilar till ett mycket förmånligt pris.  
De vänder sig främst till personal vid Yrkesskolan men finns det tid tar de 
även emot kunder utifrån.  
Tjänster de utför är bl.a. städning invändigt, tvätt utvändigt, däckbyte,  
kontroll av olja, kylar– och spolarvätska, kontroll/byte av tändstift och  
kontroll/putsning av brytarspetsar. 
 
För bokning, ring 532331. För eleverna är det viktigt att öva på såväl 
kundkontakt som tidsplanering och att beställningen blir ”rätt”.  
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Aktuella kurser  

Familjekurs, barn med utvecklingsstörning/funktionshinder 7–13 år 
Kursnummer 23201  
Plats: Norrvalla-Folkhälsan, Vörå  
Del 1 4–6.4.2008 (fre–sö) 
Del 2 3–5.10.2008 (fre–sö) 
 
 
Familjekurs, barn 0–8 år – barn med downs syndrom 
Kursnummer 21696 
Härmän kuntokeskus 
10–14.6.2008 (ti–lö) 
 
Kurserna är avgiftsfria för deltagarna, kost och logi ingår. 
Ansökan till kurserna görs på FPA:s blanketter Ku102r och Ku104r som finns att få på 
FPA:s lokalbyråer eller via Fpas hemsida www.fpa.fi. 
Till ansökan bifogas ett läkarutlåtande (B- eller C-intyg) eller kopia av epikris eller habilite-
ringsplan. Intygen skall innehålla tillräckligt med uppgifter om handikapp eller sjukdom och 
om de olägenheter som dessa medför samt utredningar om olika terapier. För att FPA 
skall kunna bevilja kursen bör det framgår i intygen att läkaren har rekommenderat barnet/
familjen att delta i anpassningskursen. 
Intygen får inte vara mer än ett år gamla. 
Ansökningsblanketterna och intygen skickas till FDUV, där ett förval hålls. Efteråt skickas 
alla handlingar till FPA som gör ett beslut.  
 
OBS! Familjekursen på Norrvalla är tvådelad och familjerna söker samtidigt till båda  
delarna. 
 
Ansöknigsblanketterna och intygen skickas till: 
pro.studium/FDUV, Vilhelmsbergsgatan 11 C, 00500 Helsingfors 
Närmare information om kurserna ger 
Marita Mäenpää tfn (09) 43 42 36 18, e-post: marita.maenpaa(a)fduv.fi 
 

FDUV:s förbundskongress och studiedagar 
25–26 oktober 2008 i Tropiclandia, Vasa 
Programmet är också anpassat för barnfamiljer.  
Mer information längre fram kommer bl.a. att finnas tillgänglig på 
FDUV:s hemsida: www.fduv.fi. 
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YTP:s studiebesök på folkhögskolan  
onsdagen 23.1. 2008 

Skrivet av John Westerholm 

Rektor Jana tog emot oss på skolan och visade oss runt. 
 
Jag tyckte skolan var fin och motsvarade mina förväntningar och mer därtill.  
Det var väldigt imponerande att se vilken modern utrustning dom hade på media  
programmet där eleverna ska jobba med media. Dom lagade egna teveprogram. 
 
Fast det jag var mest intresserad av var hantverkslinjen som omfattade vävning; 
teater, målning; krukmakeri. Jana berättade att det finns också teori inbakad i  
hantverkslinjen, historia, svenska, matte. Sedan så fick vi också se att dom  
snickrade en hel del, man fick jobba självständigt på hantverkarlinjen med vissa 
begränsningar. 
 
Jana visade oss runt till alla byggnader som skolans undervisning var utlokaliserad 
i. Vi fick även se elevhemmen där eleverna ofta delade 2 på ett rum. Men om man 
ville och det fanns så kunde man få hyra ett enkelrum. Men det är ju dyrare då  
förstås. Men det finns ju möjlighet för den som vill att åka både till och från skolan 
varje dag och det vill jag kunna göra. Vuxen studerande får bo kvar över helgerna 
om dom vill men inte dom yngre. Under veckorna så har dom tillgång till alla  
4 mål mat om dom bor där. Dom vuxen studerande får även skjuts till affären om 
dom vill av skolan. Sedan så svarade Jana på mina frågor och jag kände mig 
hoppfull inför framtiden. 
 
 



Medlemmar - pröva på DUV:s   
SOMMAR HJÄLPMEDEL  

  

Ett bra liv  
på Stockholmsmässan 
9-11 september 2008  

 
Mässa med produkter och tjänster  
för funktionshindrade och äldre. 

 
 

Läs mer på www.ettbraliv.com 
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