
Ger självbestämmande självständighet?

Välkommen på SAMS årliga organisationsseminarium för det sociala  
området. Årets seminarium ordnas 20-21 oktober i Tammerfors på hotell 
Scandic Tampere City (Hämeenkatu 1). 
Seminariet riktar sig till aktörer inom den sociala sektorn och i allmänhet 
till personer som är intresserade av sociala frågor. I seminariet ingår  
seminarieprogrammet, kost samt logi i dubbelrum. 

Anmälning och mer information: www.samsnet.fi 
Bindande anmälan senast 12.10.2015.  

Frågor och tilläggsinformation: 
Informatör Henrika Juslin: info@samsnet.fi, 050-5629164
Verksamhetsledare Nina af Hällström: 050-3683288

SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder 
är en intresseorganisation inom det finlandssvenska 
funktionshinderfältet. 

Mer info: www.samsnet.fi

SAMS organisationsseminarium 
inom det sociala området

Tid: 20-21 oktober 2015
Plats: Hotell Scandic Tampere City



TISDAG 20.10

12.00  Lunch
13.00  Välkomsthälsning – Tor Wernér, ordförande SAMS
13.15  Självbestämmande – en rättighet som tillhör alla – Jyrki Pinomaa, VD Aspa-stiftelsen
14.00  Att känna sig delaktig och ha makten över sitt liv – Midiya Zahir Hatam, projektkoordinator
14.45  Kaffe
15.15  Från ett förödande vulkanutbrott till en blomstrande by  – Inledning till grupparbetet,  
             Monica Björkell-Ruhl, styrelsemedlem SAMS
17.00  Hur garantera de svagas rättigheter i ekonomiskt trängda tider – Li Andersson, riksdagsledamot
19.00  Jubileumscocktail och middag
21.00  ”The Gators” underhåller i baren 

ONSDAG 21.10
08.00  Frukost
9.00  Hur kan vi förbättra minoriteters ställning i Finland - Eva Biaudet, riksdagsledamot 
9.45  Konst och välmående, kraftgivande fotografering - berättelser från Österbotten - Monica Björk
10.30  Paus 
11.00  Våga falla!  – Thomas Lundin, artist
12.15  Avslutande kommentar
12.30  Lunch
13.00  Hemfärd 

VI FÖRELÄSER PÅ SEMINARIET

Jyrki Pinomaa
Jyrki Pinomaa är VD för Aspa-stiftelsen 
sedan år 2013. Han har länge varit aktiv 
inom funktionshinderfältet och jobbat 
med funktionshinderfrågor. 

Midiya Zahir Hatam 
 
Midiya Zahir Hatam är från Ekenäs, är gift och 
har en son på snart tre år. Hon varit politisk 
aktiv ganska länge och suttit i Raseborgs full-
mäktige i fyraår. Till yrke är hon merkonom. Är 
ursprungligen från Irakiska Kurdistan och kom 
till Finland som kvotflykting som 9 år gammal.

Li Andersson
Li Andersson är en finlandssvensk politiker ak-
tiv i Vänsterförbundet. Hon är ordförande för 
ungdomsförbundet Vänsterunga och har bland 
annat profilerat sig genom en kampanj för ba-
sinkomst. År 2015 blev hon invald i riksdagen.

Eva Biaudet
Eva Biaudet är Finlands tidigare minoritets-
ombudsman, diskrimineringsombudsman och 
minister, nuvarande riksdagsledamot (SFP). 
Under Finlands ordförandeskap i EU 1999 blev 
hon den första ministern i EU:s historia att 
leda ett ministerrådsmöte på svenska.

Monica Björk
Monica Björk är egenföretagare och konstte-
rapeut. Hon möter i sitt arbete mänskor med 
funktionshinder. Själv har hon nedsatt syn och 
är aktiv med skapande i olika former. Hon är 
en av ledarna i kursen Egen kraft i fotoform. 

Arrangörerna förbehåller sig rätten 
till ändringar i programmet

Thomas Lundin
Thomas Lundin är en finlandssvensk TV-pro-
gramledare, sångare och scenartist. Vid sidan 
av jobbet som programledare är Lundin vis-
sångare och musikalartist, med hela Norden 
som arbetsfält.

Monica Björkell-Ruhl
Monica är närståendevårdare åt sin son, profes-
sionell coach och föreläsare. Hon engagerar sig 
i frågor kring barn med specialbehov och deras 
familjer, och mental hälsa.


