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Ledare: Med positivt tänkande kommer man långt
Text: Paulina Hannus, styrelseledamot
När jag under mitt sista år i lågstadiet fick frågan om vad jag vill jobba med som stor, stod valet av yrke redan klart för mig. I en fiktiv berättelse skrev jag om hur jag skulle studera spanska, först på min hemort och därefter i en tolkskola i Sverige. 
I mina ljusa och positiva framtidsvisioner beaktades mina specialbehov och studiematerialet gjordes i tillgänglig form. Jag fick många vänner, reste till Kanarieöarna och lärde mig att tala flytande spanska. Men verkligheten har inte alls varit lika rosenskimrande.
Visserligen har jag fått ägna mig åt språkstudier och kan idag titulera mig filosofie magister med franska som huvudämne. Men samhällets och medmänskors fördomar om min blindhet och stillsamma natur har i hög grad bidragit till att min karriär som tolk aldrig riktigt tog fart. Eftersom jag inte är lika utåtriktad och pratsam som de övriga i min familj, fick jag ofta höra att jag saknar de sociala färdigheter som krävs för att jobba med människor.
Man menade också att mitt kroppsspråk inte alltid överensstämmer med mina ord. Bristen på ögonkontakt och det faktum att jag sänder motstridiga signaler kan lätt göra folk osäkra och förvirrade i mitt sällskap. Till en början kände jag mig illa berörd och misslyckad över att mitt drömyrke sålunda hade omintetgjorts. Men småningom har jag kommit till insikt om att positivt tänkande är något som kan hjälpa mig en bra bit på vägen till att förverkliga mig själv och leva ett fullvärdigt liv som människa.
Jag kan gå en kurs i retorik och bli bättre på att bemöta och samtala med människor. Men kanske en lugn och tystlåten person som jag utför sitt arbete noggrannare, har bättre koll på läget, är mera uthållig, koncentrerad och lyhörd än en livlig pratmakare. Jag kan bli mera medveten om mitt kroppsspråk, förklara för folk att rösten är viktigare för mig och be dem bortse från mina brister. Det går ju också bra att tolka på distans på WhatsApp, skype eller per telefon. 
Jag tror ännu på att oanade möjligheter kan öppnas för mig, så att jag en dag kan bevisa hur fel skeptikerna hade. 
Hästskötaren Bodil, Familjeterapeuten Eeva-Maija och sångpedagogen Riikka är alla goda exempel på blinda kvinnor som förverkligat sig själva och därigenom bevisat att ingenting är omöjligt bara man har motivation, envishet och viljestyrka. 
Så låt oss instämma i det kinesiska ordspråket: ”Det finns inga hinder på jorden en beslutsam människa inte kan övervinna”.
———
En scout är alltid redo
Text och foto: Sofia Stenlund
Päivi Vigg har ett stort samhällsintresse, talrika förtroendeuppdrag och ett förflutet som lokalpolitiker. Hon lever ett minst sagt aktivt liv. Hon är också starkt knuten till scoutverksamheten sedan tiotals år tillbaka.  
När hon berättar om den då sjuåriga Päivis glädje och naturintresse under den första scouttiden är entusiasmen påtaglig och levande. I dag, efter många kilometer längs vandringslederna bakom sig och många nätter under egenhändigt tillverkade vindskydd bakom sig, arbetar hon administrativt i den lokala scoutkårens styrelse. Eller som hon själv beskriver det, på sitt humoristiska och avväpnande sätt: 
– I dag går jag inte längre på läger med övernattning, om jag måste gå och uträtta mina behov på natten skulle jag väcka hela tältet, och om de inte vaknade när jag steg upp skulle jag riva ner hela tältet på vägen ut, skrattar hon gott. 
Den soliga junidag jag stämt träff med Päivi möts vi i samband med ett informationsbesök på ett konfirmandläger dit hon bjudits in för att berätta om sitt liv och sin vardag. 
– Jag har flera sådana uppdrag och tar gärna emot fler, förklarar Päivi. Jag är blind, men jag upplever inte att jag är sjuk. Jag har mycket att ge i form av till exempel frivilligarbete. Om det finns något som behöver göras och jag har lovat att göra det, då ser jag till att det blir gjort. 
Klippte av sig håret
Som liten väcktes Päivis intresse av att storebrodern bar med sig klassiska scoutingattribut och berättade spännande historier som involverade övernattning i sovsäck och tält. I Bjärnå, där Päivi växte upp och även bor än idag, lekte barn i olika åldrar tillsammans och de små fick vara med och bygga vindskydd av grankvistar och kasta beundrande blickar på de stora barnen som hanterade täljkniv. Så fort Päivi började ettan och kunde gå med i den lokala scoutkåren Pyhän Laurin Ritarit PLR rf, inledde hon sin scoutingkarriär med stor entusiasm.  
– Min stil var väl anpassad för scoutingen, jag klippte håret kort så att jag inte skulle behöva tvätta det under läger och vandringar och jag trivdes bäst i vandringskängor och joggingbyxor, berättar Päivi. 
Scoutverksamheten för barn består av regelbundna träffar i grupp. Under den första tiden i scouterna, som så kallad vargunge, handlar mycket av tiden om att lära sig att utföra olika saker med händerna. Så småningom tar man in frågor som berör eget ansvarstagande. Att hantera kniv och yxa hörde också till precis som att lära sig vilka växter som är ätliga och hur man packar sin egen vandringsryggsäck och tillreder mat på trangia. Och här, i frågor kring mat och ansvar, var Päivi Viggs situation lite annorlunda än de övriga scouternas. Hon fick diabetes som mycket liten, redan när hon var ett och ett halvt år. Att ha haft diagnosen så länge hon kan minnas gjorde den till en naturlig del av livet. 
– På lägren har jag alltid tagit hand om mitt ätande och insulinstickande själv, berättar Päivi i förbigående. Även om jag alltid fått mera mat och haft med mig fler mellanmål än de andra på grund av min diabetes har jag verkligen upplevt att jag har fått vara den jag verkligen är. 
När Päivi var i 20-årsåldern blev hon helt blind till följd av glaukom. Först miste hon synen på det ena ögat och sedan på det andra. I scoutingen – såväl som i övriga livet – är det självklart att hon fortfarande är Päivi, hon identifierar sig inte som Päivi, den blinda. Inom scoutingen finns begreppet sisuscouting, scouting för personer med funktionsnedsättning där verksamheten anpassas enligt deltagarnas speciella behov och möjligheter. Under en av scoutstorfesterna hon deltog i efter att hon mist synen berättar hon om hur någon frågade om deras sisuscout. 
– Jag blev bara förvånad, vi har ingen sisuscout, ända tills jag förstod att de menade mig, skrattar Päivi. 
Scoutingen som livsstil
Päivi har tidigare varit ordförande och är nu sekreterare för kåren i Bjärnå. Hon betonar att scoutingen påverkat många av hennes aktiva livsval än idag och ger exempel på ett ekologiskt synsätt i vardagen, att stänga av vattnet i duschen medan man schamponerar.  
Inte hade jag ju stannat i verksamheten om det inte hade varit så roligt, jag har verkligen skapat fina vänskapsband och underlättat mitt liv och mina beslut på olika sätt. Är du som synskadad det minsta intresserad av scoutingen uppmuntrar jag dig att ta kontakt med scoutkåren i din kommun! •
Fakta Päivi Vigg:
Ålder: 41 år
Hemort: född och bosatt i Bjärnå, en del av Salo stad
Familj: Mannen Pasi och barnen Onni och Oiva, 9 och 5 år
Karriär: Närvårdarexamen 2002, Arlainstitutet, numera Keskuspuiston Ammattiopisto. Specialisering i mental- och missbrukarvård samt äldreomsorg
Finlands första helt blinda närvårdare, vilket rönt medial uppmärksamhet
Intressen: Matlagning, familjeliv, scouting, olika förtroendeuppdrag i bland annat den lokala scoutkåren och synskadeföreningen samt inom församlingen och kommunen
———
Scout på 100 sätt
Text: Sofia Stenlund
Hej Sabina Fortelius, projektchef för 100 sätt att scouta! Berätta mer!
100 nya sätt att scouta är ett tvåårigt (2016-2018) nationell projekt som finansieras med medel från insamlingen Gemensamt Ansvar 2016. Inom ramarna för projektet gör vi delprojekt på nationell-, regional- och lokal nivå.
Bland annat har kårer runt om i landet samarbetat med mottagningscentraler eller invandrarorganisationer för att öppna upp och bjuda in personer som flyttat till Finland. PÅ förbundsnivå har vi tagit fram ett bildstödsmaterial med scouttema tillsammans med Folkhälsans Center för kompletterande kommunikation och pedagogik, vi har ordnat ett gemensamt läger med FDUV.
Vad är målsättningen med projektet?
Målsättningen med projektet är att förebygga marginalisering genom att erbjuda en givande fritidsverksamhet för möjligast många. Scouterna ger barn och unga ett utrymme att lära sig bland annat ledarskap och samarbete enligt principen learning by doing, dvs genom praktiska övningar och konkreta färdigheter. Genom projektet har vi haft möjlighet att testa på nya verksamhetsformer i liten skala och lära oss av erfarenheterna för framtiden.
Hur fungerar scoutingen för personer med funktionsnedsättning idag?
I dagsläget finns det mer och mindre organiserad verksamhet för personer med funktionsnedsättning. De regionala och språkliga skillnaderna är dessutom stora, på vissa finskspråkiga områden är verksamheten starkt etablerad. 
På svenskt håll finns det vissa lokalorganisationer, dvs. scoutkårer som uttryckligen har grupper för barn och unga med funktionsnedsättning. I ett lite större antal kårer finns det enstaka medlemmar som deltar med varierande grad av stöd.
Berätta mer om samarbetsprojektet scoutkompis!
Scoutkompisprojektet är ett projekt vars mål är att sänka på tröskeln för barn i behov av särskilt stöd att börja med scouting som hobby. Samtidigt vill vi ge de lokala scoutkårerna bättre förutsättningar och iver att ta emot medlemmar ur en allt bredare målgrupp.
All scoutverksamhet sker på frivillig grund och ofta är scoutledarna unga vuxna utan specialkunskap eller formell utbildning. Scoutkompismodellen grundar sig på tanken om att erbjuda kvalitativ verksamhet av lämplig utmaningsgrad för alla. Då ett barn i behov av särskilt stöd börjar i scouterna tilldelas hen en frivillig scoutkompis som följer med och finns till hands under scoutmötena. Projektet är ett samarbete mellan FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och SAMS. Verksamheten piloterades läsåret 2017-2018 och nu under våren har vi förberett oss för fortsatt verksamhet nästa höst.
Hur går man tillväga om man vill bli scout?
Scouterna är öppen för alla som delar vår värdegrund, t.ex. att respektera andra, vara ärlig och pålitlig, att främja vänskap över gränserna, skydda naturen och göra sitt bästa. Den som vill komma med kan gå in på http://www.scout.fi/join/search för att hitta kontaktuppgifter till den närmaste kåren. Alternativt kan du vända dej till förbundskansliet så hjälper personalen dej vidare till en kår nära dej. Veckoverksamhet arrangeras för scouter från 7 eller 8 år uppåt och det finns ingen övre åldersgräns för att vara med. •
———
Sommarkåseriet: Grannsämja eller ...?
Text: Gunilla Löfman, Foto: Pixabay
Den en gång så fina men nu ålderstigna och sönderfallande ekan förvandlades för några år sedan till vårt potatisland. Ekan fylldes med ilandfluten tång och i den stacks tjugo små potatisar ned. I sinom tid skördades skinande vita potatisar. 
I år fick jag för mig att det skulle var ett blomsterhav i ekan. När blomsterhandlaren spred ut sina alster invid kyrkmuren sällade jag mig till de andra tanterna som ville inhandla sommarfägring. Blommorna släpades ut till holmen och planterades. Jag beundrade blomsterprakten och tänkte att bara jag sköter plantorna väl kommer det här att bli jättefint. Men vad hände? Jo, följande morgon när solen sände sina varma strålar över planteringarna såg jag grannarna från skogen, fyra fjolårskalvar tillhörande släkten Vitsvanshjort njuta av ett grant morgonmål! Tänk att jag aldrig lär mig att det skulle vara mera ekonomiskt att plasta in några tioeuros sedlar och hänga upp dem i träden i stället för att ge pengarna till blomsterhandlaren. De inplastade sedlarna skulle antagligen gå att återanvända under flere års tid.
Grannarna Sädesärla saknar jag i år. I sextio år har släkten häckat på verandans mellantak. Som liten lärde jag mig att inte störa, att verandan tillhörde dem, inte oss. Också den sommar då familjen Ekorre huserade på kökets tak och ungarna Tim, Tom och Tina härjade på där uppe lyckades herr och fru Sädesärla föda upp sina småttingar. Finns det för många gamla bon där uppe så att det inte finns plats för flere? Eller blev det i år för hett under plåttaket? 
Det finns ett ställe som är svårt, ja nästan omöjligt att överlåta till en hyresgäst. Det är dasset. De stackars getingarna som envisas med att varje år fästa sitt bo vid samma takbjälke blir utan pardon vräkta. När fru Skrake för några år sedan hade hunnit lägga tre ägg i föregående års lämningar blev också hon vräkt. I år hittade hon ett smartare ställe under dassgolvet. Men så snart man rörde klinkan på dörren slank hon vilt skränande qvärk qvärk ut genom den lilla gluggen. Hon tog en sväng upp över berget innan hon styrde söderut ut över havet. 
Som den goda hyresvärd jag är försökte jag minimera antalet besök på dasset. I stället gällde det att då och då huka sig ned, men inte bland blåbärsriset! Där hotar ständigt de farligaste grannarna, medlemmar av familjen Fästing, att knipa sig fast i skinkorna. 
Skrakmammor kan lägga upp till tolv ägg. När ungarna kläckts bär det av raka spåret ned till havet. Det skulle ha varit en syn att få se fru Skrake leda en procession med tolv små krabater. Men vandringen togs knappast under dagens ljusaste timmar och knappast gick den längs stigen. Härom dagen simmade hon och barnen förbi längs stranden. Får hon behålla sina ungar eller förvandlas de till näring för familjen Havsörns avkomma? Trots att fru Skrake gjorde livet litet obekvämt saknar jag hennes qvärk qvärk. Jag får väl trösta mig med att snart pilar ungdomarna Sork in för att se om det finns godsaker under matbordet? Glad sommar!
———
Akupunktör gillar att storma fram på tandemcykel
Text: Sören Jonsson
På jobbet hjälper Carina Bjongbacka människor att bli av med bland annat stressrelaterade bekymmer. På fritiden kopplar hon själv av genom att cykla tandem.
Carina Bjongbacka jobbar med sitt drömyrke. Hon håller på med kinesisk akupunktur, medicinsk laser och massage. I sitt jobb märker hon av ett allt jäktigare arbetsliv.
– Folk jobbar sig sjuka vid datorn. En enda person ska hinna med så mycket arbete i dag. Så var det inte förr, säger Bjongbacka. 
Hon räknar upp några problem som hennes klienter vill ha hjälp med. 
– Utbrändhet, stress, migrän och magproblem. Dessutom lider många av de klassiska spänningsproblemen i nacke, rygg och axlar. 
Som tur finns det hjälp att få. Bjongbacka tycker att det bästa med jobbet är att få hjälpa andra. Hon mår nästan lika bra av det själv. 
– Att få jobba tillsammans med klienter är jätteviktigt för mig. Det är nog det bästa med mitt jobb. 
Bjongbacka är egenföretagare. Hennes mottagning är belägen i centrala Vasa, och hon har dessutom öppnat en sidomottagning i Närpes där hennes särbo bor. 
– Just nu är det inte någon brist på klienter, säger hon. 
Synskadan syns inte
När Carina Bjongbacka var 27 år fick hon som en personalförmån besöka ögonläkare. Efter några vändor till olika ögonspecialister fick hon till sin förvåning diagnosen retinitis pigmentosa – en ögonsjukdom som ganska ofta leder till blindhet.
– I dag ser jag ungefär 12–15 procent. Jag har tunnelseende, är nattblind och har blindfläckar i det lilla synfält som jag har kvar. 
Men det syns inte utåt att Bjongbacka har dålig syn. Speciellt inte på hennes mottagning där hon känner till var alla stolar, bord och föremål finns.
– Någon har frågat mig om jag har ont i foten för att jag går lite konstigt.  
På hennes förra jobb som sekreterare på stadens skolor blev hon dåligt behandlad. 
– En av mina chefer blev riktigt förbannad en gång när jag hade missat med några siffror. Han förstod inte att det berodde på synfelet, och jag fick inte det stöd jag behövde. En morgon såg jag inte längre markören på datorn, men jag skulle ändå jobba som förut. Det sista året var jättetungt. 
Därför skolade hon om sig till massör och senare akupunktör. 
– Jag blev erbjuden sjukpension, men jag ville verkligen inte pensionera mig vid 40-års åldern. Jag är glad att jag skolade om mig. Detta vill jag göra en lång tid framöver.
Fart ger frihetskänsla
På fritiden brukar Carina Bjongbacka cykla tandem. Hennes första kontakt med tandemcykling var dock ett bakslag. 
– Jag fick testa på tandemcykling på en rehabiliteringskurs. Det var inte alls någonting för mig. Jag känner mig väldigt osäker när jag sitter bak på en vanlig tandemcykel. Det är obehagligt, usch. 
Därför blev hon förvånad och oförstående när hennes särbo Mats Hummelstedt fick idén att svetsa ihop två vanliga cyklar till en tandemcykel. Han villa göra en tandemcykel där man sitter bredvid varandra i stället för bakom varandra. 
– Jag trodde kanske inte riktigt på hans idé. Men det blev verkligen en succé.
Cykeln är i flitig användning. Paret tillbringar veckoslut, semestrar och kvällar på cykelsadeln.
– Man lär sig ganska snabbt att lita på den som har syn och huvudansvaret. Nu känner jag mig lugn när vi cyklar. En fördel med denna cykel är att vi när som helst kan stanna. Vi behöver inte åka framåt för att hålla balansen.
Hur kommer det sig att du fastnade för tandem trots den vingliga starten?
– Min särbo var med om en motorcykelolycka när han var 24 år. De var tvungna att amputera bort hans högra ben under knät. På grund av det här klarar han inte av att gå några längre sträckor. Men tack vare tandemcykeln har vi hittat en gemensam motionsform. Det är helt perfekt. 
Nu håller Hummelstedt på att svetsa ihop sin andra tandemcykel så att de kan ha en i Vasa och en i Närpes där han bor. 
– Jag känner mig fri när jag sitter på sadeln. När vi cyklar fram i häftig fart känns det som att jag skulle se mera än vad jag egentligen gör. Det är svårt att förklara, men det är en fin känsla. Jag känner mig rörlig och snabb igen, säger Bjongbacka. •
Bildtext: FORTSKAFFNINGSMEDEL. Carina Bjongbacka och Mats Hummelstedt tar sig fram på en helt unik tandemcykel där man sitter bredvid istället för bakom varandra. Foto: Privat.
———
Kolumn: Ökad sysselsättning kräver attitydförändringar
Text: Oscar Ohlis, Socialpolitiskt Sakkunnig på FSS
Arbetsmarknadens centralorganisationer samt social- och hälsoorganisationer och funktionshinderorganisationer har för första gången lovat att tillsammans hitta lösningar för att förbättra ställningen på arbetsmarknaden för partiellt arbetsföra personer. Redan tidigare har organisationerna undertecknat en deklaration där de förbinder sig att ta i bruk olika metoder för att göra det lättare för partiellt arbetsföra personer att få jobb eller fortsätta arbeta. Den har undertecknats av sammanlagt 14 organisationer samt social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och arbetsminister Jari Lindström.
Av de finländare som är i arbetsför ålder lider cirka 1,9 miljoner personer, dvs. över hälften, av någon långtidssjukdom eller skada. Av dem bedömer 600 000 personer att sjukdomen eller skadan påverkar deras arbete eller arbetsmöjligheter. De partiellt arbetsföra löper också en större risk än andra att bli arbetslösa.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kompletterar FN:s människorättsfördrag. Den befäster fulla och lika mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning, liksom även möjligheten att få dessa rättigheter och friheter tillgodosedda fullt ut utan diskriminering. Därför är detta initiativ välkommet då det följer konventionens principer. I teorin är tanken god, men hur ska man implementera idéerna i praktiken? Vem är partiell arbetsför och vilka arbetsuppgifter passar en person med nedsatt funktionsförmåga? Många tänker kanske att lätta jobb passar bäst för en person med en funktionsnedsättning. Att tänka så är fel. Personer med en funktionsnedsättning är inte en homogen grupp. Tvärtom. Att se alla som individer med olika möjligheter och färdigheter är det som borde vara utgångspunkten. Alla har en egen historia och olika styrkor.
I slutet av maj deltog jag i ett seminarium vars tema var ”Jämlikhet i arbetslivet”, med fokus på personer med en funktionsnedsättning. Samtliga föreläsare var eniga om att ju fler som sysselsätts, desto bättre. Både för samhället i sig och för individen. Vägen dit är dock väldigt lång och krokig. Största hindret på vägen är de negativa attityderna gentemot personer med en funktionsnedsättning. Enligt Minoritetsombudsmannen har 41 procent upplevt diskriminering i arbetslivet.
Statistiken talar klarspråk. En attitydförändring krävs. För att nå målet och för att flera personer ska komma in på arbetsmarknaden krävs tålamod och en ständig dialog för att öka förståelsen bland majoritetsbefolkningen. Utbildning är A och O för att minska diskrimineringen bland personer med en funktionsnedsättning. Det är dags att vi ser alla människor som individer. Människan är alltid en resurs och inte en belastning för samhället. •
———
Ungdomar fick smaka på kaffe med historisk krydda
Text: Ann-Sofie Grankulla, foto: Febe Mörk
Vårterminens sista ungdomsträff hölls 30.5 på restaurang Ädelbragd, vid Furirbostället, som finns vid slagfältet i Oravais. Vi hälsades välkomna av ”officer” Göran Backman (ordförande för Oravais Historiska Förening) och kocken Kenny Sundkvist. De bjöd oss på en alkoholfri välkomstsnaps med saltkringla och därefter fick vi en kort historielektion om krigshändelserna 1808–1809. Göran Backman beskrev sin uniform och vi fick också känna på den. Han berättade bland annat om officersbostället, soldattorpet, slagfältet med minnestoden och om hästarnas utrustning. Till sist bjöd han oss på en fin fanfar med sitt blåshorn. 
Därefter gick vi in i officersbostadens storstuga och satte oss vid fint dukade långbord. Kocken berättade om dukningen och vilka etikettsregler som gällde under 1800-talet, så att vi skulle kunna uppföra oss… Efter en fantastiskt god måltid under trevlig samvaro fick vi höra om hur man levde på 1800-talet. Sängarna var till exempel korta eftersom man sov halvsittande. Det skulle förhindra kroppsvätskorna från att blandas. 
Kvällen avslutades med kaffe, som vi kryddade med kardemumma för att förvilla eventuella spejare. Kungen hade nämligen på 1800-talet förbjudit folk från att samlas och dricka kaffe. Han var rädd för att blir avsatt eller utsatt för andra konspirationer.   
Så småningom var det dags att bryta upp, efter en mycket fin kväll med intressant historia och god mat i trevligt sällskap. •
———
Sinnenas arkeologi – leta fornfynd med hörseln
Text och foto: Börje Broberg
Man kan till och med höra om föremålet är av järn, mässing, silver eller någon annan metall. Olika metaller ger nämligen olika toner i detektorn.
Några västnyländska synskadade fick en unik möjlighet att delta i letandet efter fornfynd vid Raseborgs slottsruiner några dagar i maj. Att synskadade deltar i dylika letningar är något som Västra Nylands landskapsmuseichef Dan Lindholm säger är alldeles unikt, det var troligen första gången någonsin sådant ordnades, någonstans i världen. Och erfarenheterna var goda.
Innan det egentliga arbetet att leta föremål började hade gruppen tillbringat en dag i Ekenäs museicentrum Ekta för att lyssna till föredrag om Raseborgs slotts historia och om arkeologi, tillsammans med arkeologer, ledsagare, assistenter och metalletare. Tre dagar senare samlades alla på Slottsängen tillsammans med 30-40 får och lamm, som först var en aning skygga för folket men småningom blev allt djärvare och till slut försökte ta för sig ätbart från kaffeserveringen på Slottsängen.
Grupparbete
De fem deltagande synskadade fick som redskap var sin metalldetektor. De bildade fem grupper tillsammans med egen ledsagare och erfarna metalletare. Förutom arkeologerna förstås. Med var också ledarhunden Kukka och en grupp från företaget AML-palvelut som ställde upp som assistenter när det behövdes. Grupperna lärde metallernas olika ljudsignaler och att ju starkare ljudet är, desto närmare föremålet är detektorn. Rent praktiskt gick letandet till så, att man med svepande rörelser förde metalldetektorn över marken tills detektorn gav larm om metall i marken. Och visst fanns det metallföremål i jorden. 
Alla fynd noterades med en liten flagga som placerades på fyndplatsen. Snart såg ängen ut som ett färggrant hav av små flaggor som stack upp mellan grässtråna. En del av fynden grävdes upp medan alla deltagare med spänning följde med och försökte gissa vad för slags föremål det handlade om, som ängen hade gömt i många hundra år. Och variationen fynd blev stor: små metallstycken, söljor från bälten, gevärskulor, kanonkulor, isdubbar som någon tappat för länge sedan, och spikar. Föremålen gick runt i gruppen så alla kunde känna på dem. Sedan lades föremålen i plastpåsar i väntan på restaurering för att inte förstöras. Det som alla hoppades uppleva var förstås föremål av ädlare metaller, men tyvärr blev det inte så, kanske på grund av att någon olovligt senaste höst hade grävt upp fler hundra föremål och försvunnit med dem. 
De fem som antog utmaningen att leta fornfynd var Anders, Eivor, Kenneth, Maj-Len och Thea. De blev under letandets gång allt ivrigare metalletare och trots att terrängen för synskadade var allt annat än lätt, med högt gräs och förrädiska tuvor, så jobbade alla på och klarade det utan problem. Alla malörer kunde undvikas, utom det litet irriterande att man trampade i fårens  ”glidminor” som fanns överallt på ängen. Kenneths konstaterande att ängen nog inte var tänkt som en arbetsplats för synskadade följdes av ett förnöjt skratt.
Letandet efter arkeologiska fynd kallades ’’Sinnenas arkeologi”, och arrangörernas tanke var att synskadade kompenserar den nedsatta synförmågan med att andra sinnen förstärks. Då kan man starkare uppleva olika fenomen, till exempel det faktum att olika kulturlager i marken ger olika dofter som kan hjälpa i grävarbetet. Och känsligheten i händerna kan vara till nytta när man letar efter föremål i jorden. Den här första gången gällde det att använda hörseln, de övriga sinnena används möjligen vid ett annat tillfälle, men resultatet den här gången blev för deltagarna tre intressanta dagar som gärna får upprepas. •
Bildtext: I GOTT SÄLLSKAP. Med metalldetektorn i högsta hugg fick en handfull västnyländska synskadade en unik möjlighet att leta efter fornfynd kring Raseborgs slottsruiner.
———
Motgångar får människan att växa
Text: Henrika Jakobsson, foto: Aarne Ormio/Kyrkans bildbank
Det talas mycket om balans som nyckeln till välmående i vårt hektiska samhälle. Allting handlar om balans, både i arbetslivet och privat. Om balansen mellan utmaningar och återhämtning är rätt orkar vi bättre och presterar bättre.
Under SAMS sommardagar i Tammerfors talade biskop Björn Vikström om hur man genom motgångar kan växa som människa och samtidigt hitta balans och förtröstan. 
– Vi önskar oss alla ett tryggt och gott liv, men det är genom motgångarna vi växer som mest, sade Vikström.
Det hör till människans natur att känna sig obekväm med nya och utmanande situationer. Vi vill helst hålla oss till det invanda och bekanta. Trots det har vi en förmåga att känna oss uttråkade och understimulerade om våra liv inte innehåller en viss del utmaningar och motgångar. 
– Det är bra att komma ihåg att oroande och hoppfulla drömmar ofta går hand i hand. Det är många saker som kan påverka att vi inte känner balans och harmoni i våra liv. Det kan vara sjukdomar, arbetslöshet eller andra sorters problem i vardagen som gör att livet ibland känns hopplöst. Tredje sektorns föreningar jobbar i stort sett endast på grund av att det finns problem i samhället som behöver rättas till, sade Vikström.
Från familjen till staten
I den nordiska välfärdsmodellen  flyttas ansvaret över från individen till samhället. Välfärdsmodellen har en avigsida i att den till en viss grad slagit sönder bysamhällen och släktgemenskaper eftersom ansvaret för vår hälsa och välmående officiellt finns hos staten. 
I många katolska länder utgår man ännu från att det är släkten, vännerna och grannarna som sköter om de svaga och sjuka. I norden har man genom välfärdsmodellen velat befria de närstående från det här ansvaret. Det är på många sätt bra, men har också visat sig leda till stor ensamhet bland speciellt den äldre befolkningen i vårt land. 
Enligt biskop Björn Vikström kan vi fråga oss vem det är som förväntas ge oss tröst. I välfärdssamhället som vi har i dag ligger det största ansvaret hos staten, men också kyrkan har en stor roll i ett skapa en plats var man kan känna förtröstan. 
Det finns många ensamhushåll i Finland och det finns många människor som helt saknar sociala nätverk. Den nordiska välfärdsmodellen bygger på en hög beskattning. I en tid med knappare ekonomiska resurser fungerar den inte och då går vi tillbaka till ett mer ojämlikt samhälle, sade Vikström. 
Enligt biskop Björn Vikström kan vi alla bidra till att skapa en vänligare och mer hoppfull miljö runt oss. 
Det är viktigt att skapa en omgivning var det finns plats för förtröstan. Vi ska inte döma och kritisera varandra utan leva våra liv med så kallade öppna fönster. Vi är alla bara människor som gör misstag ibland. Man ska inte vara rädd för det okända utan vara nyfiken och utforskande, samtidigt som man så klart inte ska vara naiv och tro att allting enbart är gott. 
Enligt Vikström är det också viktigt att stöda och lyssna på varandra.
Genom andras historier lär man sig otroligt mycket. Man kan också bidra till att skapa utrymme för förtröstan genom att vara språkrör för dem som inte kan föra fram sitt budskap själva. Det känns alltid bättre när man pratar öppet och delar med sig av sina erfarenheter med andra, därför är det viktigt att våga berätta. •
Bildtext: VÄLMÅENDE. Biskop Björn Vikström talade under rubriken ”Från motgångar och hopplöshet till balans och förtröstan” under SAMS sommardagar i Tammerfors 5-6 juni.
———
Visioner efterlyses 
Text: Elias Vartio, Juridiskt ombud på SAMS
Jens Berg som snart är aktuell med de ”Tio finlandssvenska budorden”, bidrog på SAMS sommardagar med ett mycket analytiskt och insiktsfullt bidrag med rubriken ”Finlandssvenska ödesfrågor”. I Svenskfinland borde vi framför allt blir bättre på att hitta gemensamma lösningar och visioner för att trygga vår framtid - trots att vi idag lever i väldigt olika språkliga miljöer. Med en glimt i ögat menar han att Österbottningar och Nylänningar borde kunna hitta på även andra slags hållbara och framgångsrika lösningar, än att ha kära Åboland som kompromiss. T.ex. både Arcada och Novia skulle ha mycket att vinna genom att förena sina krafter i Svenskfinland, men hittills har ingen gemensam melodi hittats.
Trots det något kallare samhällsklimatet gentemot svenskan under denna regering, ska vi komma ihåg att vi trots allt är väldigt lyckligt lottade och att merparten av majoriteten stöder våra rättigheter. Ett sätt att göra svenskan åter mera aktuell och attraktiv kunde vara att helt enkelt att tänka om - istället för att vara en liten minoritet i Finland, kan vi vara en del av en stor skandinavisk språkgrupp i Norden som förstår varandra. Norden kommer i framtiden vara en allt viktigare arbetsmarknad och då kan kunskaper i svenska vara av avgörande betydelse. 
Nu talade ju Jens Berg om finlandssvenska ödesfrågor och regionalisering av intressepolitiken. Antagligen skulle vi inom funktionshinderområdet också ha mycket att vinna genom att lära oss av varandra och jobba mot gemensamma mål, som alla kan enas om. Både visioner och konstruktiv dialog efterlyses! •
———
Utblick: Med egna eller med lånade ord?
Text: Eija-Liisa Markkula, ordförande för Näkövammaisten Kulttuuripalvelu. Svensk översättning: Simon Kvarnström
Vet du vad kätsboks betyder utgående från hur ordet låter? Om inte, underlättar det om du ser dess språkdräkt catchbox? Det är ju en praktisk mikrofon, planerad av en finsk formgivare, som man kan kasta från en talare till en annan vid publiktillställningar! På finska skulle man kunna kalla det en kastmikrofon, men engelskan får den som använder ordet att verka bättre insatt i ämnet och som en central gruppmedlem. Användningen av engelskans ord ökar nuförtiden också på andra ställen än endast inom specialbranschers egna jargonger. 
I tjugosju år lärde jag ut engelska åt högstadieelever, som gärna uttalade sauna: sona. Jag förbjöd dem och befallde dem att lära alla kommande generationer för evigt och i alla situationer ordet sauna. De frågade varför, eftersom de hade hört att man utomlands och på TV säger sona. De frågade varför jag börjat undervisa i engelska, och inte i modersmål. Under årens lopp hann jag förklara för ungefär 2000 ungdomar i Esbo, att jag studerat och lärt ut språk för att för det första klara mig utomlands, och för det andra kunna berätta om oss finländare. Jag ville kunna vara en finländare med mina egna åsikter och värderingar, utan att påtvinga dessa på andra, men också för att kunna ta emot och förstå andra kulturer. Jag förklarade att jag vill, ifall då det är frågan om centralt finska fenomen som går över generationsgränserna, att orden i fråga låter som riktig finska –  åtminstone då orden kommer från en finländares mun utomlands! Förhoppningsvis förblir de sådana och transporteras som sådana vidare via andra talare. Jag förtydligade att engelska är den bästa av stafettpinnar då det gäller att exportera viktiga ämnen till andra kulturer. 
Det är artigt att använda engelska med en utländsk gäst, men ibland förundrar jag mig över att vi gärna diskuterar på engelska även med sådana personer som har varit i Finland flera år. Direkt lustigt låter det när en talare som tror sig vara civiliserad uttalar bildningsord via engelskan. Ett av de trendigaste är latinets ordspråk ad hoc, som ordagrant översatt betyder ”för ändamålet” och används oftast i bemärkelsen ”denna situation”. Uttalet av det har förvrängts till äd hook, vilket avslöjar att talaren inte vet att det i latin inte finns ett ä-uttal. Vi vet och säger ad hok. 
”Är det så här det har blivit!” undrade jag för mig själv då statsminister Sipilä talade engelska under Estlands och Finlands gemensamma officiella 100-fest i början av maj. Hela tillställningen förlöpte på engelska. Det kändes som om dessa å ena sidan goda grannar, å andra sidan nära broderfolk, skulle ha gjort något tv-program från Bryssel för övriga Europa. Inga bekanta gemensamma ord som fladdrar i öronen, inga bekanta och hemtrevliga språkrytmer. 
Engelskan är ett utmärkt och nödvändigt kommunikationsredskap med tanke på turism och skötandet av brokiga internationella ärenden, men då den börjar ta över människors modersmål – var språket vilket som helst –  är det fråga om en utveckling som behöver övervakas. För några år sedan kom det fram i en EU-finansierad undersökning, att inte nära på alla Europas minoritetsspråk, hade fått plats på skärmana i de digitala apparaternas grundtexter. •
———
”Man behöver inte kunna allt genast”
Text och foto: Camilla Blomstedt
För Annikki Peltonen, 78, har det alltid varit viktigt att lära sig nytt. Sin första utbildning fick hon i Blindskolan – senare kom hon själv att bli lärare där.
Annikki Peltonen  föddes 1940 i Laitila som familjens tredje barn. Gemensamt för henne och hennes två bröder var att de föddes blinda. Orsaken till det vet man inte, men hennes föräldrar anpassade sig och fick vardagen att fungera. När pappan var i kriget skötte mamman alldeles själv om hela hushållet och de tre små barnen.
– På den tiden fanns det inte utomstående instanser att vända sig till. Om mamma måste gå till byn gick det sällan att få en barnvakt till oss, så vi fick klara oss själva.
Det innebar ett stort ansvar redan som barn. Syskonskaran hjälpte till med hemsysslor. När pappa sågade träd kastade barnen in klabbarna i vedrummet. Man gjorde det man kunde. Samtidigt märkte Peltonen redan i barndomen att hon inte kan göra allt som alla andra.
– Min största dröm var att cykla, men det lyckades ju inte. Jag fick vänja mig vid att avstå från saker. Att gå hem till grannar och bekanta för att leka var även något jag inte klarade av. Det fanns inget sätt för mig att hitta till gården och att röra mig bland trafiken för att ta mig till rätt ställe.
Som 8-åring började Peltonen i Blindskolan i Helsingfors. Det blev en resa på 260 kilometer till en främmande ort. Hennes bröder hade börjat skolan några år tidigare, men eftersom det var strängt förbjudet för flickorna och pojkarna att vistas i varandras utrymmen fick hon inte så mycket stöd från sina äldre syskon.
– Det var en omskakande upplevelse. När skolan började på hösten fick jag nästa gång permission från internatet vid julen. Och att familjen på fem personer byttes ut till en sovsal med 18 flickor var en chock. Det var en stor omställning helt enkelt.
Under hela Peltonens skoltid fanns det knappt med personal på Blindskolan. För 60 synskadade elever, av vilka flera hade svåra sjukdomar så som epilepsi eller minnessvårigheter, fanns det tre sköterskor. Det blev alltså upp till skolkamraterna att ta hand om sig själva och varandra.
– Om någon fick ett epilepsianfall på natten var det elevernas uppgift att väcka en vuxen.
Annikki Peltonen minns mycket från sin tid som elev i Blindskolan. Många sorgliga minnen förknippas med sjuka skolkamrater eller till och med dödsfall. De bästa minnen tangerar glädjen av att lära sig nytt och att få fördjupa sig i favoritämnen. Bland de första ämnen för eleverna kom textilslöjd. Stundvis hade de uppemot 30 timmar textilslöjd i veckan, vilket gjorde att det blev mindre tid för läsämnen. Blindskolan satsade på undervisning i hantverk för att kunna erbjuda synskadade elever något att livnära sig på i framtiden.
Peltonen blev ivrig på handarbete. Det var inte lätt att lära sig att sticka, men när man väl hade lärt sig det gick det an. Att producera klädesplagg gick ändå långsamt, vilket inte gav förutsättningar för en stabil inkomst för framtiden. Snart kom ändå musiken in i bilden.
Det tråkiga var ändå att musikundervisningen kostade 900 mark per barn. Finland betalade krigsskadestånd och resurser var i allmänhet knappa. Det var utmanande för Annikkis föräldrar att stå för musiklektioner för alla tre barn, men tack vare en snäll lärare fick syskonskaran rabatt. Detta kan ha varit avgörande för hela hennes framtid.
Karriär inom musik
År 1958 sökte Annikki Peltonen in till Sibelius-Akademins linje för skolmusik. Hon blev antagen som den första synskadade eleven på avdelningen, och började även undervisa i Blindskolan vid sidan om studierna. Fyra år senare var hon färdig musiklärare. Hon fortsatt som lärare i Blindskolan med musik som huvudämne, men hon lärde även i andra ämnen, så som punktskrift och aritmetik.
– Jag lärde mig själv hur alla nya redskap och verktyg fungerade eftersom de gamla lärarna inte brydde sig om ny utrustning. Sedan lärde jag det vidare till eleverna. Det har varit en enorm fördel för mig i arbetslivet att jag alltid varit ivrig på att lära mig nytt.
I fel ordning
År 1972 flyttade Blindskolan från Helsingfors till Jyväskylä, och Annikki Peltonen beslöt sig för att gå ut mellanskolan, som det hette på 70-talet, eftersom hon aldrig hade fullbordat grundutbildningen innan hon inledde studierna vid Sibelius-Akademin.
Det krävdes ändå större ansträngning och mer självständigt arbete än för seende personer. Det var inte en självklarhet att skolböckerna fanns i punktskrift eller inläst format, så Peltonen var tvungen att skaffa en egen inläsare åt sig för att kunna lyssna på ljudbanden före tenterna.
– Allt var på eget ansvar och allt måste man göra själv, men jag hade också ett mål. Jag ville få ett tillräckligt bra betyg från mellanskolan för att kunna fortsätta till ett gymnasium.
Annikki nådde sitt mål, och med över nians medeltal tog hon sig till Käpylän iltakoulu, som nyligen hade startat ett kvällsgymnasium utan klasser. Där fick hon frågorna i punktskrift, och svaren skrev hon med skrivmaskin. 1973 tog hon studenten.
Livslångt lärande
Under de följande decennierna fungerade Peltonen som musiklärare på flera olika ställen med barn, unga och även seniorer. Yrkeslivet tog ändå slut lite tidigare än väntat då Annikki insjuknade i cancer och förtidspensionerades. Lyckligtvis tillfrisknade hon, och har även överkommit hjärtoperation och hjärninfarkt. Nu, dryga ett år efter infarkten, har Annikki börjat dödsstäda för att inte anhöriga ska ha så mycket saker att gå igenom när hon är borta. Det viktiga har hon istället skrivit ner i en bok.
Elämän oppikoulussa pisteillä ja ilman är en självbiografi blandat med historiska inslag från bland annat Blindskolan och hembyn Laitila. Den handlar mycket om vad Annikki gjort, men också vad hon lärt sig och vad det medfört.
– Jag ville göra ett testamente till nuvarande och kommande generationer om hur det har varit att växa upp, studera och leva som blind – både från elevens, men också lärarens, synvinkel.
Boken innehåller även smakprov av ett av Peltonens fritidsintressen, det vill säga korsord i punktskrift. Hon har gjort korsordshäften som är helt och hållet i punktskrift – där den största skillnaden mellan vanliga korsord och dessa är att lösningen och ledtrådarna är på olika papper.
Hur får man tag på sådana och finns de på svenska?
– Vetskapen om mina produktioner brukar gå från person till person och beställningar kommer sedan den vägen. Tyvärr finns de dock enbart på finska – delvis för att min svenska blivit så rostig då jag inte undervisat på svenska på så länge.
Av framtiden hoppas Annikki god hälsa och förmåga att göra saker som är viktiga för henne. Till det hör handarbete, att umgås med släkt och vänner, och att vara aktiv på datorn. Att hålla kontakt med omvärlden och bekanta på internet tillför mycket glädje. Att lära sig teknik har aldrig varit ett problem.
– Jag brukar säga att man inte behöver kunna allt genast, utan att man kan lära sig en sak i sänder och lite i taget. Det är inte ett problem att lära sig när man har ett öppet sinne och ställer sig själv frågan ’kunde detta vara något för mig?’•
Bildtexter:
LÄRDOM. Boken ”Elämän oppikoulussa pisteillä ja ilman” innehåller nyttiga tips och lärdomar både till seende och synskadade.
UPPKOPPLAD. För att upprätthålla sociala kontakter och följa med vad som händer i världen använder Annikki gärna datorn. Det är mycket trafik i e-postbrevlådan, med det är behändigt att gå igenom dem med hjälp av talsyntesen.
———
Aktuellt
———
Förändringar i personalen
Rehabiliteringschef Johanna Syrén och chefredaktör Sören Jonsson har tagit sig an nya utmaningar. Deras efterträdare presenteras i nästa nummer.
——
Möjligt att 3D-printa hornhinnor
I framtiden kan det vara möjligt att rädda synen genom att skriva ut hornhinnor. Forskare har för första gången lyckats skapa en artificiell hornhinna med en 3D-printer. Om hornhinnan skadas kan det leda till olika synskador eller blindhet. Synen kan återställas med hjälp av en hornhinnetransplantation – dock finns det inte tillräckligt med donatorer för att svara på efterfrågan. Forskare från Newcastle University lyckades skapa ett ”biobläck” av bland annat stamceller. Bläcket användes för att 3D printa hornhinnor, men forskningsarbetet är ännu i startgropen och de artificiella hornhinnorna är ännu inte anpassade för människor. I framtiden kan 3D-printningen av hornhinnor ändå skapa nya möjligheter inom synskadefältet. •
Källa: nyteknik.se, Stara.fi
——
Nu kommer hållplatsutropen!
HRT testade hållplatsutrop för första gången i passagerarbruk den 13.6. Målet är att expandera systemet ännu i sommar. 
Om utropen fungerar problemfritt, är det meningen att införa utropen i alla led- och Artic-spårvagnar ännu under sommaren. 
I de äldre Variotram-låggolvsvagnarna har utropssystemet ändå inte installerats, eftersom dessa vagnar helt och hållet tas ur bruk under den närmaste framtiden.
Hållplatsutropen innehåller den nästa hållplatsens namn på finska och svenska samt på engelska vid vissa centrala turistmål som kryssningsterminaler och flygplatsen. 
Specialgrupper har tillsammans med andra kunder varit med i utvecklingsarbetet av utropen och valt utropsrösten. Bland annat har det fokuserats på att volymen på utropen är passlig. 
Förutom i spårvagnarna kommer utropen senare att höras i alla HRT:s bussar. Först kommer utropen under hösten till linjerna 550 och 560 och efter det till de andra bussarna. 
Syftet med utropen är att förbättra kvaliteten på passagerarinformationen och att underlätta resandet. Hållplatsutropen förbättrar samtidigt resandets tillgänglighet. 
De flesta stora städer i Europa har redan tidigare tagit i bruk hållplatsutrop i sina färdmedel. I HRT:s trafik har utrop varit i bruk i lokaltågen och metron, men dessa baserar sig på ett annat system. 
HRT önskar respons på hållplatsutropen för framtida utveckling av dessa. •
Källa: sttinfo.fi
——
Stora och små insikter när förbundet besökte distrikten
Våren på förbundet har varit rask och kry. Vid sidan om den ordinarie verksamheten har mycket tid även lagts på verksamhetsutvärdering. Ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt deltagit i gruppdiskussionerna och intervjuerna.
För att utvärdera verksamhetens resultat och effekter på lång sikt ordnade förbundet gruppdiskussioner eller telefonintervjuer i alla distrikt. Resultaten av diskussionerna var kanske inte överraskande eller nya i sig, men det var viktigt att grundligt utreda medlemmarnas åsikter. Dessutom gav diskussionerna även mindre insikter i frågor som annars lätt blir förbisedda.
FSS rehabiliteringstjänster är väldigt omtyckta. Det som uppskattas mest med de individuella rehabiliteringstjänsterna är att man får hjälp med att hitta lämpliga hjälpmedel och får nyttig information. På rehabiliteringskurserna är kamratstödet viktigt. FSS rehabiliteringsrådgivare är omtyckta överallt!
FSS publikationer får också beröm. Många läser Finlands Synskadade från pärm till pärm, och informationen i tidningen upplevs nyttig. Att läsa om andra i samma eller liknande situation fungerar  också som kamratstöd. Medlemsbandet upplevs personlig, och många tycker att det är intressant att höra om vad som är på gång i andra och det egna distriktet. Medlemsbandet är en viktig och tidsaktuell kanal för information. Vissa respondenter efterlyser fler levande inslag. Några av deltagarna får punktskrifttidningar, och de läses delvis som träningsmaterial för att utveckla eller upprätthålla punktskriftskunskaperna, men även som ren underhållning.
De flesta har gått någon FSS kurs i IT-användning. Det råder för det mesta positiva attityder gentemot teknologi, men det finns även motsatta åsikter. Bland dem som redan använder sig av teknologi verkar det finnas ett intresse av att lära sig mera. Majoriteten föredrar individuell framför gruppundervisning då det gäller IT. Speciellt intressant upplevdes kurser i smarttelefoner och pekplattor.
Intresset för att lära sig punktskrift varierar en del. Vissa har inte haft tid eller intresse för att lära sig, medan de som kan punktskrift har mycket nytta av den i vardagen. Att lära sig det i grupp fungerar även som kamratstöd – och att presentera punktskriften i samband med rehabiliteringskurser upplevdes som ett bra koncept.
När vi under temat socialpolitik diskuterade de för synskadade största utmaningarna i samhället just nu nämndes färdtjänsten och tillgänglighetsfrågor som stora saker. Även vårdreformen verkar orsaka en del osäkerhet och oro. 
Sammanfattningsvis upplever många medlemmar  att FSS är till stor nytta i vardagen. Rehabiliteringstjänsterna hjälper individen att få och använda hjälpmedel eller skriva besvär till kommunen eller FPA. IT- och punktskriftskurserna möjliggör delaktighet och självständighet på internet. FSS publikationer ger information , kamratstöd och underhållning. Av det framtida bedrivandet av socialpolitiska frågor hoppas många på ett tillgängligare samhälle. 
Text: Camilla Blomstedt
——
Elbilar gör städerna tystare genom minskad bullernivå
Då elbilar blir allt vanligare minskar bullret i städerna, men inte i den utsträckning att bullerproblemet skulle försvinna. Enligt Outi Ampuja, ledande expert på Trafi, kan bullernivån i en livligt trafikerad stad minska med 1–2 decibel tack vare elbilarna. Cirka en miljon finländare bor på områden utsatta för buller – gränsen för buller i Finland är 55 decibel. Elbilarna är relativt tysta då man kör med låg hastighet, men elbilar är ingen lösning på bullerproblemet. 
Samtidigt är elbilarnas tystnad en risk. En fotgängare, speciellt med synnedsättning kan ha svårt att upptäcka en tyst elbil som långsamt närmar sig. Därför har man tillagt varningssignaler till elbilarna. 
Ampuja tycker att varningssignalerna inte är den bästa åtgärden, eftersom man i städerna strävar efter att minska på ljudföroreningar. Istället föreslår hon exempelvis inbyggda radarsystem för att automatiskt stoppa bilen.  •
Källa: yle.fi
——
Ljudböcker är bra för hjärnan
Enligt forskning kan en ljudbok med en lugn historia läst med lugn takt ha en lugnande inverkan på lyssnarens fysiologi. Pulsen blir långsammare och blodtrycket sjunker. 
Enligt hjärnforskare Minna Huotilainen lönar det sig att lyssna på en ljudbok exempelvis då man städar i hemmet. Att syssla med något smått samtidigt som man lyssnar påverkar positivt på intagningen av det man hör. Man kan lära sig överraskande saker då man lyssnar på en faktabok. Att lyssna på ljudböcker är ypperlig hjärngymnastik, menar Huotilainen. •
Källa: Ilta-Sanomat
——
Regeringen beslöt i slutet av maj att höja kraven på de kommersiella TV-aktörernas ljud- och textningstjänster. Beslutet träder i kraft 1.6.2018. 
Förutom YLE måste nu också andra nationella aktörer, som beviljats programkoncession och som når många olika målgrupper (t.ex. MTV3 och Nelonen), anpassa sig till kraven på ljud- och textningstjänsterna. Statsrådet ändrar direktiven gällande television- och radioverksamhet för att de bättra skulle möta informationssamhällets förändringar. Ljud- och texttjänsternas andel av programmen är på YLE 100 procent och hos andra aktörer som betjänar många olika målgrupper 75 procent, då det för dessa aktörer tidigare var 50 procent. Ljud och textning behövs inte läggas till musikevenemang eller sportevenemang som sänds i direktsändning. 
Åtgärderna ska förbättra syn- och hörselskadades förutsättningar till en mångfaldig kommunikation och information. Även äldre personer har nytta av ljud- och texttjänsterna. •
Källa: Komm.ministeriet
——
Nu kan du ansöka om EU:s funktionshinderkort

Med funktionshinderkortet kan personer med funktionsnedsättning påvisa sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent till exempel när de reser kollektivt eller deltar i idrotts- eller kulturevenemang. I Finland finns det redan över 85 besöksmål där du kan utnyttja funktionshinderkortet. Kortet kostar 10 euro och är i testbruk i tre år. 
Så här ansöker du:
1. Kontrollera att du har ett giltigt beslut som berättigar dig att ansöka om funktionshinderkortet. Om ditt beslut inte har gjorts på Folkpensionsanstalten måste du skicka en kopia av beslutet till Fpa.
2.  Om du har ett synskadekort räcker det med att du bifogar ett foto eller en kopia av synskadekortet till din ansökan.
3. Du behöver en e-postadress för att beställa funktionshinderkortet. Om du inte har en egen kan du använda en närståendes eller stödpersons e-postadress. Observera att du kan registrera endast en e-postadress i systemet.
4. Du behöver ett ansiktsfotografi i elektroniskt jpeg-format.
5. Fyll i Fpa:s blankett ’Rätt till att beställa EU:s Funktionshinderkort’ på Fpa:s webbsidor www.kela.fi/web/sv/blanketter med texten FPA-kort och Handikappbidrag. Du kan även få blanketten i pappersform från Fpa.
6. Skicka blanketten till Fpa antingen elektroniskt eller per post. 
7. Slutför ansökan på nätet själv eller med hjälp av en stödperson. När Fpa har sparat dina uppgifter i systemet, får du en länk till den e-postadress som du har uppgett. Via länken kan du slutföra ansökan. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är korrekta i kortets beställningstjänst och lägg till det elektroniska fotografiet. Om du önskar, kan du lägga till symboler som visar på behov av hjälp samt en QR-kod med mer information om dina behov.
8. Betala Funktionshinderkortet i nättjänsten. Kortet kostar 10 euro.
9. Det färdiga kortet får du hem med posten, och kortet är giltigt fram till år 2028.
Mera information och anvisningar får du från Fpa. •
Källa: fpa.fi, vammaiskortti.fi
——
VR vill ge bättre service
VR satsar på bemötande av kunder med funktionsnedsättning. 
I år har VR startat en nätkurs för sin kundtjänstpersonal med syftet att förbättra kundupplevelsen av bemötandet för kunder med funktionsnedsättning. 
Olika kundgrupper har även varit med i utvecklingen av nya, tillgängligare biljettautomater. 
Vid träffpunkten vid Helsingfors järnvägsstation finns en ljudfyr. Träffpunkten finns vid början av spår 11.
VR har även tagit i bruk EU:s funktionshinderkort. Kortet med A-märke kan visas upp för att bevisa att man har rätt till en kostnadsfri ledsagarbiljett på fjärr- och lokaltågen.
Under hösten kommer VR att delta i Mutual Trust – projektet för att förbättra funktionsnedsatta kunders, räddningsverkets, och färdmedlens räddningssamarbete. Under början av året färdigställdes en elektronisk kurs i samarbete med olika organisationer där VR:s personal utbildas i att bemöta personer med funktionsnedsättning. •
Källa: VR:s samarbetsmöte, matkaviikko.fi
———
Aktuellt i distrikten
———
Norra Österbottens Svenska Synskadade
Vi har förhandsbokat biljetter onsdag 4.7 kl. 19 till sommarteatern ”Den eviga sommaren” som spelas på Kuddnäs med anledning av Topelius 200-års jubileum. Syntolkning av Gun-Britt Westerlund. Biljettpris med grupprabatt 20 euro per pers. Vi samlas senast kl. 18.30.
Kansliet är semesterstängt 9.7–12.8. Vid brådskande ärenden kan ni kontakta ordförande Ann-Britt Mattbäck, tfn 050-300 1111.
Efter sommarpausen inleder vi höstens verksamhet med föreningsträff 11.9. Mimosel gruppen för damer träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl. 13–15 på Fyren med Ann-Mari Ekstrand. Höstens första träff blir 19.9.
Även konditionsträningen på gym och vattengympa vid Östanlid startar 19.9. Gym kl. 11–12 och vattengympa; grupp 1 kl. 11.45 och grupp 2 kl. 12.30.
Handarbetsgruppen ”Rätstickorna” träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12–14 på Fyren med Agneta Cederberg. Nästa träff hålls 24.9.
Anmälan om deltagande till ovanstående evenemang görs till distr.sekr. Ann-Sofie Grankulla, tfn 7234 880 eller 050-3795 658 eller via e-post: noss@multi.fi  Mera information om verksamheten i medlemsbandet och föreningsspalten i ÖT på lördagar eller på www.fss.fi/noss. Styrelsen samt Ann-Sofie och Nina önskar alla läsare, medlemmar, distriktsföreningar och FSS en solig och avkopplande sommar! Njut av sommarens ljuvliga dofter, grönska och ljud!
——
Svenska Synskadade i Mellersta Nyland 
Torsdagen den 19.7 gör vi en utfärd till Nådendal där vi besöker Gullranda och Nådendals klosterkyrka. Vi har egen buss och en guide med som berättar om Nådendal. Vi startar från Kiasma klockan 10.15 och återvänder klockan 20.00. Deltagaravgiften för föreningens medlemmar är 40 euro per person.
Föreningen ordnar sommarläger i Vichtis 28–30.8. Vi bor på Enä-Seppä kursgård som är belägen vid en insjö. Programmet är mångsidigt och givande och alla hittar något de tycker om. Vi kommer att besöka Olkkala herrgård, Vichtis kyrka och kyrkoby. Dessutom besöker vi Hennola gård var det finns ollika sorters husdjur. Vi badar bastu, balja och tar oss ett dopp i sjön. Trevlig samvaro är ju självskrivet. 
Deltagaravgiften för föreningarnas medlemmar är 100 euro per person och bindande anmälningar senast 8.8 till kansliet. Sommarlägret och de övriga utfärderna ordnas i  samarbete med svenska synskadade i östra Nyland. Välkommen med på utfärderna och sommarlägret!
Må Bra-dag för synskadade och anhöriga ordnas måndagen 17.9.2018 kl. 10.30–15.00 på Folkhälsanhuset i Esbo, Hagalund.  Under dagen blir det både föreläsning och motion. Anmälan till kansliet 0400-269553.
Kansliets kontaktuppgifter: Telefon: 0400 269 553, kansliet@ssmn.fi Verksamhetscentret: Parisgränden 2 A 3, 00560 Helsingfors
——
Svenska Synskadade i Västnyland
Sommaren har kommit och vi håller en liten paus i aktiviteterna, förutom sommarteater i juli och sommarkonsert i augusti. Och syntolkad fotboll. Men det finns några saker att tänka på mot slutet av sommaren och som vi kommer att presentera närmare när datum är klara.
Vi har möjlighet till en guidad presentation av konstutställningen i Ekenäs museicenter Ek-Ta i augusti. Konstverken kommer från Albert de la Chapelles privata samling. Utställningen avslutas den sista augusti. 
Om det finns intresse kan vi också i början av hösten besöka kolmilan i Snappertuna och följa med både när den byggs upp och tänds och när den en tid senare rivs och kolen tas ut. 
Vi kan också se fram emot en ny friluftsdag tillsammans med Folkhälsan och Patrik Berghäll, en dag i september.    
Höstens program i föreningen presenteras vid höstens första månadsmöte lördagen den 8 september då också rehabiliteringsrådgivare Britta Nyberg är på plats. Fram till dess har du också möjlighet att komma med förslag till nya aktiviteter i föreningen.
Svenska synskadade i Västnyland hade glädjen att mottaga ett oväntat och välkommet bidrag. Lions Club Ekenäs i Ekenäs överlämnade i samband med vid sitt vårjippo Toa-släppett en check till SSVN och till diabetesföreningen i Västnyland för att stödja föreningarnas verksamhet. Toasläppet är en del av Liosklubbens aktiviteter för att samla in medel för sin hjälpverksamhet. Svenska synskadade i Västnyland tackar för stödet.
Om du har ärende till föreningen går det bra att ringa sekreteraren på telefon 044 5410 679 eller skriva till e-postadressen ssvn@brev.fi 
Vi i föreningen önskar dig en varm och skön sommar.
——
Svenska Synskadade i Östnyland
Svenska Synskadade i Östnylands telefontid till Kajutan mobilnummer 019 581 115 ändras från och med 5.6 till tisdagar och fredagar kl. 9–10.
Svenska Synskadade i Östnyland ger som förslag till sommarteatrar Postbacken söndagen den 15.7 kl. 18 som visar den fartfyllda farsen Charleys tant. Regi Jermo Grundström. Bindande anmälan och närmare info ger Jonas Lindström tfn 040 964 4672, senast 29.6.    Lurens sommarteater söndagen den 29.7 kl. 15 på Astrid Lindgrens klassiker Ronja Rövardotter. Regi av Tobias Zilliacus. Bindande anmälan och närmare info ger Jonas Lindström tfn 040 964 4672, senast 20.7.
Svenska Synskadade i Östnylands utfärd till Nådendal tillsammans med Svenska Synskadade i Mellersta Nyland är torsdagen den 19.7. Start kl. 9.00 Borgå turisthållplats, Fredsgatan 20. Jimlog Ab buss. Matpaket i bussen. Kl. 9.20 Box fd Shell, kl. 9.25 Söderkulla och kl. 10.15 Kiasma vid Mannerheimplatsen. Kl 11.30 Salo Piihovi. Kl 12.30 Ravintola Trappi lunch. Kl 14 startar Jimlogs buss. Ulla-Britt Mattssons två timmars guidning börjar. Kl 14.15 besök i Gullranda trädgård. Kl 15.15 Jimlog Ab buss startar till Nådendal gamla klosterkyrka och kl. 16 Ulla-Britts guidning avslutas. Fritid i Gamla stan att shoppa eller njuta av en glassportion på något cafe. Kl 17.30 Jimlog Ab buss hemfärden startar. Kl 18.30 Salo Piihovi, Ruoksmaentie 1, kl. 20 Kiasma vid Mannerheimplatsen, kl. 20.30 Söderkulla, kl. 20.35 Box fd Shell och kl. 21.00 Borgå turisthållplats, Fredsgatan 20. Info och bindande anmälning senast måndagen den 9.7  till Jonas tfn 040 964 4672.
Svenska Synskadade i Östnylands läger till Enä-Seppä kursgård i Vichtis 28–30.8 tillsammans med Svenska Synskadade i Mellersta Nyland. Mera info i MB13 och av Jonas. Sista bindande anmälningsdag är 13.8 till Jonas tfn 040 964 4672.
Svenska Synskadade i Östnylands första efter sommaren fredagsträff den 24.8 är en kaffestund kl. 10–11.30 med medlemmarna och rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå
Svenska Synskadade i Östnylands fredagsträff den 7.9 är en punktskriftskurs med Paulina Hannus 4€/gång kl. 10–11.30 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå.
Svenska Synskadade i Östnyland har sommarstängt från 22.6–9.8. Ha en riktigt skön sommar, önskar styrelsen.
——
Vasa Svenska Synskadade
Obs nya telefontider. Styrelsen beslöt vid sitt styrelsemöte 11.6.2018 att telefontiden till Lyktan ändras från nuvarande tid kl. 9–14, till att gälla måndag–torsdag klockan 10–12. Övriga tider, vänligen kontakta ordförande Leif Karp, tfn 050-542 0286.  De nya tiderna börjar gälla från och med 1.7.2018.
Sommarutflykt med teater.
Onsdag 4.7 gör vi en heldagsutflykt till Nykarleby. Vi besöker Zakarias Topelius barndomshem och startar med en guidning i det nyrenoverade Kuddnäs kl.15. Därefter middag med bordsservering på Juthbacka Hotell kl.17. Kl.18.30 bänkar vi oss vid Kuddnäs för att ta del av pjäsen ”Den eviga sommaren” tillsammans med vännerna från NÖSS. Syntolkning. 
Dagen, inklusive guidning, middag, teater och buss, kostar endast 30€/person. Sista anmälningsdag är 25.6 före kl.14. 
Bussen startar i Närpes (om intresse finns) enligt följande tidtabell:
Närpes, busstation		kl.12.05 - Norrnäs, Strandvägen 12.20 - Korsnäs, kommungård 12.35 - Petalax, Prölle park 12.50 - Malax, Neste	13.00 -  Solf Service 13.10 - Tölby busshållplats 13.15 - Vasa, Lyktan	 13.30 - Vasa, Prisma 13.40 - Smedsby, Pellasbacken 13.50 - Kvevlax, backen 14.00 - Kaitsor, riksåttan busshållpl. 14.20 -  Oravais, ABC 14.30 - Nykarleby, Kuddnäs 15.00. Välkomna med på en trevlig utflyktsdag till Nordens Betlehem!
Medlemsträffar på Lyktan.
Torsdag 23.8 kl.13 hålls medlemsträff på Lyktan med rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman. Hon informerar om den planerade ”parkursen” på Norrvalla, 31.10-2.11 samt förevisar och berättar om nya hjälpmedel. 
Anmäl er senast måndag 20.8 mellan klockan 10–12. (OBS ny telefontid!)
Torsdag 20.9 kl.13 kommer Helena Höglund-Rusk och berättar om ”Mathantverk – från början till slut” – hur använder vi höstens skörd på bästa sätt. Lotteri till förmån för föreningen. Gåvor mottas tacksamt på förhand eller samma dag om du har färskvaror!
Sista anmälningsdag måndag 17.9 mellan kl.10–12.
Friluftsdag vid Meteorian i Söderfjärden.
Onsdag 12.9 kl.13 besöker vi Meterorian i Söderfjärden. Guidning och möjligen fågelskådning (om tranorna har anlänt). Därefter åker vi med buss till Café Cirkas på Stundars i Solf för att avnjuta eftermiddagskaffe med dopp. Pris för dagen är 10€/medlem.Anmäl dig senast 6.9 mellan kl.10–12.
Resa till Kroatien, hösten 2018.
OBS! Just nu är resan till Kroatien 2–10.10.2018 fullbokad. Kontakta kansliet om du är intresserad. Väntelista. Från och med 20.6 är resan bindande och då bör de som anmält sig bekräfta sitt deltagande till kansliet! 
Styrelsen och Febe önskar alla läsare en riktigt skön, varm och vilsam sommar!
Alla anmälningar görs till distriktssekreterare Febe Mörk på tfn 045-321 3320 
(må-to kl.10–12) eller per e-post: vasasynskadade@gmail.com
Febe håller sin sommarledighet 2.7–10.8 och då är kansliet och Lyktan stängd!
——
Åbolands Synskadade
Sommarupplevelse - Qvidja picnic konsert och besök på Vingården Tammiluoto söndagen den 5 augusti tillsammans med Mellis, Västis och Östis distriktföreningarna.
”Severi Pyysalo, som firade sin 50 års dag i december, är en viktig del av Finlands jazzhistoria. Den levande legenden, hemma från Pargas, fortsätter sitt jubileumsår med en urpremiär av beställningsverket ”Naturstigen” på Qvidja söndagen den 5 augusti. För texten står Kauko Röyhkä och Claes Andersson”.
Pris cirka 75 euro/person (slutligt pris meddelas senare) vilket inkluderar transporter med buss och mini taxibuss, guidning i bussen och vid slottskapellet, lunch och kaffe vid Tammiluoto vingård, biljett till konserten och picnic korg.Kolla med eventuella lediga biljetter från Håkan på tfn 0400 151 322 eller synskadade@gmail.com
Åbolands Synskadade r.f. önskar alla egna och andra distriktsmedlemmar samt FSS personal en riktigt Skön och relaxande sommar.
Kontaktuppgifter till föreningen är,
Ordförande Birgitta Storbacka telefon 0405 867 179
Styrelseledamot Margareta Söderholm telefon 0405 236 396
Distriktskoordinator Håkan Ström telefon 0400 151 322 tisdag till torsdag klockan 10.00 till 16.00
Med vänlig hälsning till alla från styrelsen.
——
Ålands Synskadade
Kommande aktiviteter är våra månadsträffar, som alltid är andra måndagen i månaden.
Har du frågor angående hjälpmedel för synskadade? Ring ögonpolikliniken tel. 535339 och tala med Mia Karlsson.
Välkommen som medlem i Ålands Synskadade r.f. antingen som ordinarie eller som stödjande medlem. 
Som ordinarie medlem krävs läkarintyg. Kontakta då ögonpolikliniken på tel. 535339 och tala med Maj Karlsson.

———



