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Årets mest spännande dag

•••
Varje år ansöker organisationerna om bidrag av
Veikkaus för finansiering av nya projekt i maj och för
fortsatt verksamhet i november. I december får man
sedan veta vem som får fortsatt finansiering och för
vad. I år föreslår STEA att 362 miljoner delas ut till
886 organisationer fördelade på 2054 olika
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Slutseminarium
på Centrumbiblioteket Ode i
Helsingfors

understödsobjekt.

V

Mutual Trust projektets

årt stora

slutseminarium. Slut-

glädjeämne i årets

rapport och presentation

beslut är att

av material.

”Digistödperson -19”
beviljades stöd inom ramen
för sysselsättningsinitiativet
”Paikka auki”. Detta prak-

www.mutualtrust.fi
Digistödperson -19

tiskt taget i den omfattning

Också informations- och

som vi hade anhållit om. Det

intressebevakningsverksam-

betyder att Toni Ainamo

heten (SOS Aktuellt) fick det

med Jani Niemelä som

stöd som vi hade ansökt om.

mentor kommer att leda oss

Det tråkiga med det beslutet

upp i molnen för att i

är att det inte automatiskt

cyberrymden lära oss hur

fick förlängning vilket ställer

man avhandlar praktiska

stora krav på utredning och

problem här nere på jorden.

rapportering (URE) för år
2018.

17.3
Simsalö
vinterdag så
framt isläget det
då tillåter
www.skippernet.fi
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PAL-projektet blev också det

alla i beaktande utan

verksamhetsunderstöd.

en flopp, eller m.a.o. utan

påtryckning av

Orsaken är troligtvis att

finansiering. Det goda med

medborgarsamhället.

räddningsmyndigheterna

beslutet var att orsaken var
tydligt angiven så att en
uppdaterad version av
ansökningen kan lämnas in
på nytt i maj. Det tråkigaste
beslutet var att vår

Materialet som är indelat
enligt funktionsvariation
presenteras tillsammans med
slutrapporten på seminariet
som hålls på Ode.

själva förväntas göra det
arbete vi har gjort. Det är
synd att STEA inte förstår att
det är just precis det vi
försöker åstadkomma – och
att målgruppen som i

framgångssaga på

slutändan gynnas är de

räddningsfronten, Mutual

funktionshindrade själva.

Trust, nu är slut. Den

Daniel fortsätter...

grundläggande orsaken var
förmodligen den att
räddning av personer med
funktionshinder ansågs vara
en så självklar sak att
myndigheterna och
näringsidkarna efter ett
startskott från projektet
ansågs vara kapabla att ta

Arbetet blir nu på hälft och
riskeras falla i glömska.

Så som Ulf redan
konstaterade är Mutual
Trust-projektet nu inne på
sin slutraka. STEA:s förslag
till understödsobjekt för år
2019 blev en stor besvikelse
för oss – Mutual Trust
beviljades inte riktat

Slutseminarium den
20 mars i det nya
Centrumbiblioteket
Ode i Helsingfors.
Programmet är ännu öppet,
men projektets
räddningsguide hur man
räddar personer med olika
funktionsvariationer
publiceras och talarna
kommer att bestå av
personer som aktivt deltagit i
projektet: personer med
funktionsvariationer,
räddningsmyndigheter och
trafikidkare. Seminariet ska
understryka hur viktigt det

Simsalö vinterdag

är att samarbetet för att alla
räddas fortsätter – trots att
Mutual Trust går i grave

Utnämningar

God Jul!

Förtroendevalda
2019

SAMS
På Samarbetsförbundet kring

SOSTE Svenska

På Handikappforums

påverkansgruppen

höstmöte valdes Elias Vartio

funktionshinder rf:s

Sonja Londén har valts till

höstmöte den 14 november

vikarie för Maria Helsing-

återvaldes Anna Caldén till

Johansson efter Ulrika

styrelseordförande för tredje

Krook.

från SAMS till de svenskspråkigas representant i
styrelsen

året i följd.

Handikappförbundets styrelse 2019
Anna Caldén, Vasa, ordförande
Martin Relander Helsingfors, Akson rf.
Karl-Mikael Grimm. Helsingfors, Tröskeln rf,
Kortväxta rf.
Gun Ainamo, Esbo, Nylands cp-förening rf.
Tim Dahlberg Esbo, Skipper rf.
Olof Ekblom, Nylands muskelhandikappförening rf

Ersättare:
Harold Henriksson, Pargas, Tröskeln rf Åbo
Monica Dahlberg, Esbo, Nylands cpförening rf
Tiina Kumpuvuori Åbo, Åbo CP-förening rf.

