Infotillfälle för handikappföreningarna i Nykarleby 17.4.2012 kl. 16.30 – 18.00
Handikapprådet hade inbjudit handikappföreningarna i Nykarleby till ett informationstillfälle
i Ämbetshuset den 17.4.2012. Inbjudan hade gått ut till alla föreningar som fanns med på
listan över de som fått föreningsbidrag år 2011.
Närvarande på tillfället var 15 personer, representerande bl.a. reumaföreningen,
reumaföreningen Andningsför. Myastenia Gravis, hörselskadade, hjärtföreningen,
synskadade, diabetesföreningen, ryggföreningen samt handikapprådets medlemmar.
Dessutom var handikapprådets ordförande i Jakobstad också på plats.
Handikapprådets ordförande Anna Caldén hälsade alla välkomna och hoppades på en
givande diskussion och nya idéer.
Anna berättade först om handikapprådets roll som länk mellan kommunen och
handikapporganisationerna. Rådets instruktion lyfter bra fram vad handikapprådets
uppgifter är. Under mandatperioden har handikapprådet hittills tagit fram en
tillgänglighetsguide, ordnat flera informationstillfällen, gett utlåtande i olika ombyggnader
och renoveringar samt tagit initiativ och gjort framställningar i olika frågor.
Tre diskussionsämnen för dagen var:
-

-

Hur vi kan stöda varandra i våra verksamheter och föreningar, samt hur vi
tillsammans kan lösa de utmaningar som finns
o Utmaningar – hur få folk engagerade i föreningsverksamhet?
Hur kan vi stöda varandra?
Möjliga konkreta verktyg eller åtgärder för hur vi kan gå vidare?

Under den livliga diskussionen bollades många idéer och tankar. Nedan följer ett
sammandrag av dem.
-

Det är svårt att få stöd för idéer om gemensam föreningsverksamhet högre upp i
föreningshierarkin
Handikapprådet kommer gärna med på föreningsmöten, i mån av möjlighet
Handikapprådet har ett nära samarbete med Äldrerådet i Nykarleby, vi har många
gemensamma frågor som vi driver
Det är viktigt att vi också kan höra vad som sägs på våra möten, teleslingor kan
avhjälpa en hel del hinder
Handikapprådet har puffat på för att teleslingor skall anskaffas till Stjärnhallen och
Ämbetshusets sessionssal
Trottoarserveringar och diverse skyltar som placeras utanför butiker är ett problem
för synskadade, i synnerhet sommartid är de ett hinder för framkomligheten, kanske
mera ett problem i Jakobstad än i Nykarleby

-

-

-

-

-

-

Svårt att få ungdomen engagerad på frivillig väg i föreningsverksamheten, är det dags
för ett nytänkande?
Kunde mentorverksamhet med äldre medlemmar vara en idé?
Mindre föreningar på orten kunde samarbeta mera, med gemensamma föreläsare
o.s.v. Hellre det än att sända våra medlemsavgifter längre bort till någon
storförening.
Det blir ett stort problem i framtiden, då bl.a. penningmedel från Kulturfonden styrs
till de stora förbunden och inte hittar till de små föreningarna
Det är samma problem i de s.k. ”stora föreningarna”, t.ex. reumaföreningen, att få
nya medlemmar
Mentorverksamhet + de ungas kanaler, typ Facebook o.s.v. kunde vara en väg att få
med yngre personer
T.ex. tack vare en ny ung medlem i diabetesstyrelsen har en Facebookgrupp bildats
och fått många medlemmar på kort tid
Tips från föreningarna: Handikapprådet tar tag i informationssidan och ordnar med
informatörer till träffarna
För att en person skall engagera sig i en s.k. handikappföreningsverksamhet måste
nästan någon i ens närhet drabbas innan man börjar engagera sig
Ett tips till föreningarna: Bilda gärna olika Facebookgrupper för att på så sätt få flera
engagerade
Varför inte ordna en handikappdag i kommunen, t.ex. i Stjärnhallen? Kanske vi då får
med nytt folk i föreningarna? Alla har inte kanske möjlighet att delta i olika bussresor
eller evenemang som ordnas alltför långt borta.
Via kultursidan är det på gång att ordnas något för handikappade unga till hösten
På 80-talet ordnade handikapprådet rundvandringar i olika skolor, något för
politikerna att ta fasta på med besök i olika skolor
Men allt detta kostar ju pengar, hur gör ni??
Med små medel kan man åstadkomma ganska mycket, om viljan finns.
Bästa ambassadören är en handikappad som är med i verksamheten på ett eller
annat sätt
För att förebygga negativa attityder är information väldigt viktig, på många olika plan
I diabetesstyrelsen är vi i startgroparna för att börja informera i skolorna, men
Jakobstad har inte ännu givit klartecken
Handikapprådet har till sina möten bjudit in en sektor per möte som får presentera
sin verksamhet och planer för framtiden. Då får handikapprådet också bra möjlighet
att föra fram sina idéer och tankar.
Också handikapprådet i Jakobstad har folk från olika sektorer med på sina möten,
olika tillgänglighetsfrågor är ofta på tapeten, det finns arbete hur mycket som helst

-

-

-

Största problemet med att börja gå samman i föreningarna blir nog att man inte har
förståelse för varandras problem
Det är bra att handikapprådet lyder direkt under stadsstyrelsen
Något slags forum för handikappråden och föreningarna för att kunna stöda varandra
kunde vara en idé
En del föreningar har Jakobstadsnejdens, en del Nykarleby och Norra svenska
Österbottens är ännu en variant av föreningsnamnen, en brokig skara
Det behövs samarbete över kommungränserna i föreningarna, inom kommunerna är
det stora skillnader för de handikappade, mera samarbete bland kommunerna
behövs, dock inte kommunsammanslagningar
Det verkar vara hårdare klimat i Jakobstad för föreningarna

Efter diskussionen förevisade Gustav Julin en portabel teleslinga, som enkelt kan användas
av olika organisationer, som hjälp för de som har hörapparat.
Anna Caldén sammanfattade diskussionerna med att konstatera att det blev en bra
diskussion. Vi skall försöka ordna gemensamma informationstillfällen och med gemensamma
krafter skall vi komma vidare.
Ett sammandrag från dagens diskussion sänds ut till föreningarna och till handikapprådet i
Jakobstad.
Sammandraget sätts också ut på stadens hemsida, www.nykarleby.fi, under För
invånare/Allmän info/handikappservice.
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