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I vårvindarnas tid

Ledaren

Johanna Syrén
rehabiliteringSchef

Scorpions ljöd ofta ur högtalarna i mitt barn-
domshem. Knappast en av mina personliga 
favoriter, men än i dag väcker dessa låtar en 
nostalgisk känsla i mig. Här om dagen ljöd 
de bekanta orden ur radion. ”The future’s in 
the air, I can feel it everywhere. Blowing with 
the wind of change”. Sammankopplingen 
av vår med vindar och förändring är i sig 
inte unik inom musikbranschen. Tematiken 
är simpel men ändå väl värd att lyfta fram 
tycker jag. Längre dagar, mildare tempera-
turer och en ljudande fågelsång. Jag tror att 
det är fler än bara jag som upplever en ny 
energi i och med detta. Våren för med sig ett 
löfte om något nytt och det finns mycket att 
blicka fram emot.

Hur tar man den bäst tillvara då, den ny-
väckta inspirationen som vårvinden i bästa 
fall för med sig? Möjligheterna är många nu 
när de tjocka klädlagren och glashala vägar-
na är ett minne blott. Att ta sig ut i naturen för 
att njuta av både våren och motion är kan-
ske en av de bästa möjligheterna just den 
här årstiden! Samtidigt som kostnaderna 
och besväret hålls på minimal nivå är hälso-
effekterna stora såväl fysiskt som psykiskt. 
Är du så pass inspirerad att förändringen blir 
mer långvarig och regelbunden gör du dig 
själv en stor tjänst på sikt. Men hur är det 
då, om den ovannämnda hurtigheten inte vill 
infinna sig? Om skriverierna om förändring 
och nya möjligheter snarare förorsakar illa-

mående än iver? Lugn, det är helt okej det 
också. Knappast heller det är något du är 
ensam i. Var och en på sitt sätt, och lockar 
inte motionsspåret kanske man istället kan 
gå på kaffe med en god vän? Hälsoeffekter-
na av dylika stunder är även de riktigt goda!

Även förbundet känner av en liten bris av 
förändring så här på vårkanten. I skrivande 
stund planerar vi på rehabiliteringen som 
bäst parkurser till hösten. Efterfrågan på den-
na typ av kursverksamhet har varit stor och 
kurserna kommer att riktas till par där (minst) 
den ena partnern har en synnedsättning. Vi 
utkommer snart med mer info om dessa kur-
ser. I förra numret presenterades förbundets 
nyanställda socialpolitiskt sakkunniga, Oscar 
Ohlis. Även vi på rehabiliteringen blickar fram 
emot ett givande samarbete kring intresse-
bevakningsfrågor. Vidare fortsätter arbetet 
med en intern utveckling, ett arbete där vi 
gärna hör av såväl medlemmar, samarbets-
partners som övriga intressenter. Hur ser ni 
på förbundets rehabilitering framöver i takt 
med att de samhälleliga förändringarna runt 
om kring oss blir både fler och större i en allt 
snabbare takt? Vilket är behovet vi bör svara 
på - inte bara nu i vår, utan även på lång sikt? 
Vi strävar till ett behovsorienterat utveck-
lingsarbete och ser gärna att detta formas av 
idéer och tankar från ett brett fält. På detta 
sätt kan vi skapa en ändamålsenlig verksam-
het och erbjuda något för alla!
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Frivillig observatör går i 
ledarhundens kölvatten

TexT och foTo: Sören JonSSon

En följeslagare (på finska peesari) 
hjälper till att förbättra samspelet 
mellan föraren och ledarhunden. 

Marianne Tenhami promenerar väldigt 
mycket. Det blir lätt uppemot tio ki-
lometer per dag. Detta tack vare le-

darhunden Pekko som redan kan över tret-

tio rutter. I dag ska Marianne och Pekko lära 
sig en ny rutt i Mattby bussterminal. Till sin 
hjälp har de Viveca Mentzer-Ekholm som 
lånar ut sina ögon. 

Innan trion tar sig från metron till buss-
terminalen förklarar Mentzer-Ekholm rutten i 
grova drag. Därefter är det dags att röra på 
sig. Bussen går om fem minuter. 
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Tenhami och Pekko leder vägen. I deras 
kölvatten följer Mentzer-Ekholm som ger in-
struktioner genom att klappa på Tenhamis 
rygg – vänster, höger eller rakt fram. Tenhami 
hittar till rätt plattform och stiger på bussen.

Följeslagaren måste känna till området för 
att det ska gå bra. Trion stiger av bussen i 
Mentzer-Ekholms hemtrakter. Där fortsätter 
de att öva in den nya rutten. Under den halv-
timmeslånga vårpromenaden syntolkar Vi-
veca med jämna mellanrum hur omgivningen 
ser ut. Hon beskriver och berättar om viktiga 
landmärken och förvarnar när det kommer 
svåra partier. En erfaren följeslagare känner 
vilka svårigheter en ledarhund kan ha. Pekko 
är inte van att gå utanför stadsmiljö och gör 
därför ett fel vid ett övergångsställe.

Pekko är Marianne Tenhamis andra ledar-
hund. Hon fick honom för sju och ett halvt 
år sedan. 

– När man får en ny ledarhund är det väl-
digt viktigt att få hjälp. Frivilliga följeslagare är 
guld värda. En följeslagare hjälper till att styra 
samarbetet i rätt riktning, säger Tenhami. 

Tenhami jämför en ny ledarhund vid en ny-
utexaminerad yrkeskarl. Ledarhunden sak-
nar också arbetserfarenhet, men har mycket 
kunskap. Rutter ska läras in och kommandon 
ska tränas och finslipas. En ledarhund kan 
förstås alla grundkommandon redan. Dessa 
tränas in under utbildningen, men en förare 
har egna önskemål och egna behov. Efter ett 
tag blir föraren och hunden helt samspelta. 

– I början försäkrar man sig om att de 
viktigaste rutterna löper smidigt och säkert. 
Jag gick jättemycket med en följeslagare 
när jag fick Pekko. Efter ett drygt halvår 
med Pekko behövde jag allt mindre hjälp. I 
dagens läge anlitar jag följeslagare när jag 
ska gå på ett evenemang eller om jag vill 
öva in en ny rutt. 

Vem tar du alltså kontakt med om du vill 
lära dig en ny rutt?

– Jag har tre alternativ. Jag kan kontakta Le-
darhundsskolan som ger mig en utbildare eller 
en mobilityinstruktör. Eller så kontaktar jag en 
följeslagare som jag vet att känner till området. 

Hur tar du kontakt med en följeslagare?
– Alla ledarhundsförare har kontaktperso-

ner på Ledarhundsföreningen. Man kan be om 
kontaktuppgifter till en följeslagare via dem. 
Efter att man lärt känna en del följeslagare så 
är det bara att ta kontakt med dem direkt. 

Lön i upplevelser

Utan syn kan det vara svårt att förstå varför 
ledarhunden beter sig på ett visst sätt. Om 

SnaBBa rYCk. Det går undan när Marianne 
Tenhami promenerar. Viveca Menzer-Ekholm 
hade svårt att hänga med den första gången hon 
gick som följeslagare. 
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hunden distraheras kan följeslagaren berätta 
vad som händer.

– Idén med att vara följeslagare är att man 
följer med om hunden eller ledarhundsföra-
ren gör något fel. Mitt viktigaste uppdrag är 
att observera hurdant samspel föraren och le-
darhunden har. Jag studerar hur hunden beter 
sig i olika situationer. Om hunden gör något 
tokigt säger jag det till föraren. Föraren ger då 
kommando och rättar till felet. Jag berättar 
också om hunden gör något bra så att föra-
ren kan ge beröm. Som följeslagare ska jag 
aldrig säga något direkt till hunden. Det har 
många svårt med. Det kan kännas lättare att 
prata med hunden direkt, särskilt om man har 
haft hund själv, säger Viveca Mentzer-Ekholm. 

Följeslagaren hjälper alltid till på frivillig-
basis. Det får inte uppstå kostnader när man 
hjälper, men följeslagaren får inte heller nå-
gon lön för mödan.  

– Det är bara roligt att hjälpa till. Jag kom-
mer speciellt ihåg en resa till Riga som jag 
fick vara med på tack vare att jag hjälpte en 
ledarhundsförare. Att slå följe ger nya upple-
velser som är mera värt än pengar. 

Vem som helst kan bli en följeslagare. Det 
enda som krävs är vilja att ställa upp och vilja 
att röra på sig. Man behöver inget intyg eller 
någon utbildning. Man lär sig genom att gå 

med när en erfaren följeslagare jobbar. Ibland 
ordnar Ledarhundsföreningen utbildningstill-
fällen. 

Egna facktermer

Följeslagaren kan inte använda samma ord 
som föraren använder till ledarhunden. I så 
fall skulle ledarhunden bli väldigt förvirrad. I 
stället för att använda orden vänster, höger 
och rakt fram benämns riktning i relation till 
hunden eller vita käppen. Till exempel kan 
följeslagaren säga att föraren ska vända åt 
käppens håll – alltså åt höger. 

Men hunden är smart. Det tar inte länge 
förrän den lär sig ett nytt språk. Om man 
märker att hunden förstår kodorden är det 
bara att byta språk. 

– Nu kan Pekko också svenska. Min förra 
hund Ninni kunde alla riktningar och kom-
mandon på svenska, engelska och tyska. 
Det blir till slut en språkkris, säger Tenhami 
som bland annat jobbar som översättare. 

– Du får lära dig ryska, skämtar Mentzer-
Ekholm.

Därför är ljudlös kommunikation praktisk. 
Det finns faktiskt ett beröringsspråk som är 
utvecklat för dövblinda personer med ledar-
hund. •

i BLiCkfÅnGet.  
”Det skulle vara 
trevligt att få gå 
på staden utan att 
folk stirrar, men jag 
förstår att folk är 
intresserade. Jag 
tycker det är härligt 
när någon kommer 
fram till mig för att 
prata om något annat 
än min blindhet eller 
om ledarhunden” 
säger Marianne 
Tenhami. 
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Du har kanske hört talas om 
smarttelefoner men inte vågat 
överge din gamla Nokia på grund 
av att smarttelefonen saknar 
knappar? Frukta inte. Nu har en 
Android-telefonen med fysiska 
knappar kommit till Finland. Vad 
är haken? Priset. 

En smarttelefon är ett ypperligt hjälpme-
del för personer med synnedsättning. 
Telefonen kan bland annat fungera 

som Daisyspelare, bandspelare, e-bokläsa-
re, färgindikator, skanner och läs-teve.

Med en smarttelefon är det enkelt att hålla 
kontakt med vänner, barn och barnbarn. En 
smarttelefon eller en surfplatta kan ibland 
räcka till som den enda datorn i hemmet. 

Smarttelefon med knappar 
har kommit till Finland

TexT: criSTian Söderberg, Sören JonSSon, foTo: Sören JonSSon

knaPPar. Smartvision 2 har både pekskärm och knappar, ett välkommet tillägg på marknaden. 



En smarttelefon med talsyntes och fysiska knappar har 
länge varit på mångas önskelistor. 
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Med smarttelefon går det att betala räkning-
ar, köpa teaterbiljetter och läsa e-post.

Den som är ute efter en smarttelefon har 
egentligen två alternativ att välja mellan – 
antingen en Iphone eller en Android-telefon. 
Den vanligaste smarttelefonen för personer 
som använder talsyntes är Apples Iphone, 
men det finns också andra alternativ. Alter-
nativ som innebär att du inte behöver lära 
dig att använda pekskärm. 

Den nya telefonen går under namnet 
Smartvision 2 och är tillverkad av det fran-
ska företaget Kapsys. Telefonen kan i Fin-
land beställas av Polarprint. Den har både 
ett svenskt och ett finskt användargränssnitt. 

Telefonen är speciellt gjord för personer 
med synnedsättning och passar dem som 
inte kan tänka sig att använda pekskärm. Det 
är en hyfsat bra telefon. Den största nackde-
len är priset. Telefonen kostar nämligen över 
600 euro. 

Lätt att lära sig

I grund och botten är användargränssnittet 
en förenklad version av Android. Hemskär-
men består av de mest väsentliga funktio-
nerna; Kontakter, Telefon, SMS/MMS och 
Applikationer. I Applikationer finns de övriga 
funktionerna som till exempel Inställningar 
och andra appar. Användargränssnittet och 
användningen är egentligen ganska likt det 
som äldre Nokia-telefoner hade.

Man rör sig bland alternativen på samma 
sätt som i en Nokia C5 eller E52, d.v.s. ge-
nom att trycka nedåt eller uppåt på kanterna 

av den fyrkantiga meny-knappen. I den fyr-
kantiga Meny-knappens mitt finns OK-knap-
pen med vilken man utför eller bekräftar sa-
ker.

Talsyntesen läser upp allting som man 
aktiverar på skärmen. Man kan till exempel 
bläddra bland sina kontakter och få dem 
upplästa tills man hittar den kontakt man är 
ute efter.

En av fördelarna med telefonen är att den 
är lättanvänd. Det är lätt att komma igång 
med telefonen. Med träning är telefonen ka-
pabel till ganska mycket. 

Att ringa ett nummer kräver aningen fler 
knapptryck jämfört med en Nokia. Man mås-
te starta Telefon-appen och sedan trycka på 
”Slå nummer” -funktionen innan man kan 
mata in siffrorna.

Textinmatning fungerar på det klassiska 
viset genom att trycka ett antal gånger på 
sifferknapparna för att få fram rätt bokstav.

Man kan också använda telefonen med 
pekskärmsdisplayen och på så sätt blir an-
vändningen lika som med en Android-telefon 
med Talkback-skärmläsaren aktiverad vilket 
i sig liknar användningen av en Iphone.

Förstår inte dialekt

Smartvision 2 kommer också med röststyr-
ning. Röststyrningen är den samma som 
finns i de andra Android-telefonerna, men 
skillnaden är att det finns en dedikerad fy-
sisk knapp för röststyrningen på högra kan-
ten av telefonen. Detta innebär att man enk-
lare kommer åt röststyrningen jämfört med 
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andra Android-telefoner. Med röststyrningen 
kan man t.ex. ringa ett samtal genom att 
först trycka på röststyrningsknappen och 
sedan ge ett kommando: exempelvis ”Ring 
Cristian” för att ringa upp Cristian från Kon-
taktlistan.

Med dikteringsfunktionen kan man med 
sin egen röst diktera för telefonen vad som 
ska stå i ett textmeddelande som man vill 
skicka till någon. Dikteringsfunktionen är 
tillgänglig då en redigerbar ruta är aktive-
rad. Exempelvis i det skedet man skriver ett 
textmeddelande. Genom att trycka på röst-
styrningsknappen aktiveras dikteringen och 
man kan påbörja dikteringen. 

Telefonen har dock svårighet att för-
stå sig på dialekt.  För att dikteringen ska 
fungera måste man prata lite som en robot. 

Orden man dikterat sätts genast in i med-
delandet då telefonen tolkar att man slutat 
prata. På samma vis kan man också slå 
ett telefonnummer. Detta gör man genom 
att först aktivera ”Slå nummer”-funktionen 
och sedan diktera telefonnumret siffra för 
siffra.

Ett av alternativen

För synskadade personer som söker en 
smarttelefon är Iphone fortsättningsvis ett 
mycket bra alternativ. Kapsys Smartvision 
2 är ett välkommet tillägg på telefonmark-
naden. En smarttelefon med talsyntes och 
fysiska knappar har länge varit på mångas 
önskelistor. •



Ute i världen finns olika före-
språkare för ögongymnastik eller 
ögonyoga som hävdar att man på 
naturlig väg kan träna upp sin syn 
för att bli kvitt glasögon. Läkar-
vetenskapen förhåller sig dock 
skeptisk till metoderna. 

Kan man med hjälp av ögongymnastik 
påverka hur ögat ser? Eller kan man 
träna sig till bättre syn? Enligt före-

språkarna för så kallad naturlig synförbätt-
ring är det möjligt. De hävdar att man kan 

lägga glasögon på hyllan efter att man tagit i 
bruk deras ögonmotionsprogram. 

Riikka Karjanlahti arbetade tidigare inom 
den offentliga vården bland annat som dia-
betessköterska. När hon gick i grundskolan 
fick hon sina första glasögon och efter det 
använde hon dem varje dag. För tre år sedan 
hittade hon metoden som på naturlig väg ska 
förbättra synen. Hon berättar att hon med 
hjälp av den inte behövt använda glasögonen 
de senaste två åren. 

– Det finns alternativ till glasögon och ögo-
noperationer. Synen är något som man själv 
kan påverka, säger Karjanlahti. 
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Är synproblem möjliga att 
träna bort?

TexT: daniel beiJar, foTo: Pixabay, daniel beiJar

GLaSÖGon HJÄLPer. Ögonläkare är skeptisk till att ögongymnastik kan förbättra synen.  Det finns inga 
vetenskapliga belägg för metoderna.
  



Hon är numera egen företagare och 
har under våren gett ut sin bok om 
naturlig synförbättring ”Kirkas näkö, 
kirkas mieli”, den första boken i äm-
net utgiven i Finland, där hon pre-
senterar ett program för hur man tar 
hand om och tränar upp ögonen.

– Man kan fråga sig om vi tar hand om 
våra ögon på rätt sätt? Få förstår nämligen att 
göra det, säger Karjanlahti.

Hon jämför att ta hand om ögonen med 
tandhygien där vi är vana att sköta våra tänder 
för att de inte ska bildas karies. Därför borde 
man också enligt detta gymnastisera ögonen 
för att hålla dem i skick.

Glasögon eller operationer anser hon en-
dast erbjuder snabba lösningar på problemet. 

– Egentligen åtgärdar man inte synproble-
met med glasögon utan man gör bara ögonen 
slöare. Man borde därför se till orsakerna var-
för man ser dåligt.

Enligt de metoder som Karjanlahti före-
språkar beror dålig syn på svag och stel mus-
kulatur kring ögonen. 

– Ögonlinsens muskler kan vi inte göra nå-
got åt, men musklerna kring ögonen är myck-
et starka och de kan motioneras.

Orsaken till bland annat närsynthet ligger 
som bekant i att linsen i ögat bryter ljuset för 
kraftigt så att fokuspunkten faller framför nät-
hinnan. Avståndet mellan linsen och näthin-
nan blir i det fallet för långt.

Karjanlahti hävdar att genom att träna upp 
musklerna kring ögat kan man forma om ögat 
så att fokuseringspunkten hamnar på rätt stäl-
le på näthinnan. Starkare ögonmuskler skulle 
också enligt detta bidra till ett bättre blodflöde 
i och kring ögonen som kunde minska risken 
för andra ögonsjukdomar.

Ögonövningarna som hon demonstrerar 
går bland annat ut på att man tittar runt med 

pupillen genom att rulla ögonen flera varv 
först åt ena hållet och sedan åt det andra, bå-
de med ögonlocken öppen och stängd. 

En annan övning är att sätta handflatorna 
i kors framför ögonen en stund för att stänga 
ut allt ljus och låta musklerna slappna av. Det 
finns även olika fokuseringsövningar där man 
för ett finger framför ögonen medan man följer 
fingret med blicken.

Till övningspaketet hör också så kallade 
hålglasögon som ser ut som solglasögon men 
i stället för linser har de svart plast med små 
hål i. Hålglasögonen används för att avvänja 
sig från vanliga glasögon. Då man ser genom 
de små hålen ökas nämligen skärpedjupet, 
oavsett om man är närsynt eller långsynt, och 
man ser en klar men ljussvag bild varför de 
också fungerar som substitut för solglasög-
on. Hålglasögonen begränsar dock avsevärt 
synfältet och ska därför inte användas vid till 
exempel bilkörning. 

Karjanlahti rekommenderar övningspro-
grammet för alla typer av synnedsättning. En-
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SkÄrPa. Riikka Karjanlahti vill sälja sina 
tankar om naturlig synförbättring. Till 
övningsprogrammet hör hålglasögon som ska 
användas för att avvänja sig från vanliga glasögon.



dast i de fall där ögonsjukdomar förekommer 
bör en ögonläkare konsulteras innan.

Ett stressigt liv är enligt henne också en bi-
dragande orsak till sämre syn. 

– Eftersom långvarig stress påverkar krop-
pen negativt kan det därmed också inverka 
på synen. Till det allmänna välmåendet hör 
synen och mår man bra ser man också bättre. 

Själv upplever hon att ett mindre stressigt 
liv bidragit till att hennes syn förbättrats.

– Det är många saker som samverkar för 
att vi ska se bra. Ögonen och hjärnan fung-
erar tillsammans och är vi stressade och hjär-
nan tänker på något annat än de vi har framför 
ögonen leder det till att vi inte ser ordentlig. 

Den metod som Karjanlahti bygger sina 
övningar på togs fram av optikern William 
Bates i USA på 1920-talet. Bates ansåg att 
glasögon blir onödiga om man tränar ögonen 
rätt. Han föreslog övningar av olika karaktär 
för att träna upp synen, bland annat genom 
att utsätta ögonen för starkt solljus.

Bates metoder har inte vunnit gehör bland 
vetenskapen och klassificeras därför som al-
ternativ behandling. De rapporter som finns 
om personer som fått bättre seende på detta 
sätt förklaras med att det beror på tillfälliga 
stunder av klarare syn.

Karjanlahti är medveten om kritiken från 
medicinskt håll samt att det enligt henne inte 
finns viljan att vetenskapligt testa metoderna.

– Det kan ta mycket lång tid innan man når 
resultat. Man måste ha tålamod och göra öv-
ningarna regelbundet i upp till ett halvt års tid 
först. Resultaten är även olika från person till 
person. Vissa behöver inte använda glasögon 
efteråt medan andra kan använda glasögon 
med svagare styrka.

Till detta hör också att man bör leva ett 
tämligen stressfritt liv och inta en näringsrik 
kost för att behålla synskärpan.  •

Ögonläkare: 
Ögongymnastik 
förbättrar inte 
synen!

Ögonläkare Reijo Linnola är 
skeptisk till att ögongymnastiken 
som ska förbättra synen fungerar 
och framhåller att det inte finns 
några vetenskapliga belägg för 
metoderna.

– Närsynthet går inte att träna bort med öv-
ningar. Hur bra man ser beror på ögats ana-
tomi och att träna upp musklerna runt det har 
ingen betydelse.

Hur kan det komma sig att de finns de som 
upplever att de fått bättre syn?

– Tillfälligt kan man kanske se bättre. Det 
finns också till exempel linser som formar om 
ögonlinsens struktur så att man ser bättre ef-
teråt men effekten håller bara för ett par dagar. 

Finns det något tillfälle när ögongymnastik 
kunde rekommenderas?

– Vid skelning kan man träna upp muskel-
kraften i ögonen beroende på om skelningen 
är inåt eller utåt. Det kallas då ortoptiska öv-
ningar och det har jag sett goda resultat från 
när det gäller skelning men övningarna påver-
kar inte seendet i övrigt. 

Hålglasögonen, vad säger du om dem?
– Visst de fungerar, principen är den sam-

ma som i en kamera med långt skärpedjup. 
Men de förutsätter att man tittar genom hålen. 
Synvinkeln begränsas och man får vända hu-
vudet som en uggla för att se åt alla håll. Det 
är bättre att använda solglasögon.  •
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Under min synskadevandring har det 
hänt då och då att jag fått höra: ”Det 
verkar som om ni rätt ofta är osams 

inom FSS. Alla har ni ju synskador så ni bor-
de väl dra åt samma håll?” När jag var ny i 
gänget var jag svarslös. Nuförtiden har jag 
lust att svarar ungefär så här:

”Så du tycker att vi alla borde tänka och 
tycka lika på grund av att vi lever med olika 
synskador? Tror du att man förlorar sin per-
sonlighet när man får en synskada eller att man 
är utan personlighet om man föds utan syn? 
Nej, vet du, så är det inte. Vårt förbund är ett 
Svenskfinland i miniatyr. När vi blir medlemmar 
tar vi med oss alla våra åsikter om samhället vi 
lever i. Vi fortsätter rösta på olika politiska par-
tier. En del av oss går oftare i kyrkan än andra. 
Vi har gått i olika skolor och arbetat med olika 
saker – ifall vi haft turen att ha fått ett jobb. Så 
vi är nog som folk är mest.  

Och vet du, det kan till och med vara så 
att vi har våra interna partier också. En del är 
unga, de flesta är äldre. Vi är blinda, synsvaga 
och gravt synsvaga. En del växer upp med 
sin synskada. En del får problem med synen 
när de är mitt i livet och andra efter pensione-
ringen. Och tar vi med alla vanliga och dess-
utom alla märkvärdiga diagnoser som finns så 
kan man dra slutsatsen att vi var och en har 
ett eget parti. Eftersom varje synskada är unik, 
så är varje persons behov av rehabilitering, 
assistans, hjälpmedel och stöd också unika. 

FSS har lika många medlemmar som är över 
hundra år som de som är under trettio. Det gör 
att det är krävande att skapa verksamhet som 
gagnar varje enskild person. Vi satsar mycket 
på intressebevakning. Vi skulle satsa mycket 
mera på rehabilitering bara de som sitter på 
samhällets pengar skulle inse att varje slant 
som sätts på rehabilitering i det långa loppet 
skapar inbesparingar. 

Förresten, vad skulle det bli av vårt förbund 
ifall vi alla satt där och bara nickade utan att 
lyfta fram våra tankar och åsikter? Nog behö-
ver det också blåsa litet för att en organisation 
skall vara framgångsrik!”

Det är de friska vindarna fyllda med positiv 
kreativitet vi behöver! Ifall de onda, kalla och 
destruktiva vindarna kommer åt att vina gör vi 
vårt förbund illa. Ifall det är en finansiär som 
får uppfattningen att vi förtalar andra och går 
bakom ryggen på varandra är det illa för oss 
alla. För hur skall en finansiär kunna tro på för-
bundets styrkor och på att det är värt att satsa 
på oss och vår verksamhet om den möter in-
formation om att vi inte håller samman?

Jag tror på det att vi alla har rätt till våra 
egna funderingar. Samtidigt känns det viktigt 
att vi visar upp en enad front. Det kan vi göra 
också när vi fortsätter att debattera. Jag tror 
på att vi på olika sätt bryr oss om varandra. 
Jag vill också tro på att fastän debatten ibland 
kan gå upp i varv så både kan och vill vi sam-
tidigt respektera varandra. •

Kåseriet
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Debattera och respektera!
TexT: gunilla löfman
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Mot ett tillgängligt Finland
Fysisk tillgänglighet förbättras i 
sakta mak. På sex orter jobbar 
tjänstemän med tillgänglighet. 
Pirjo Tujula är en av dem. Hon ef-
terlyser tydligare krav och bättre 
samarbete. 

Helsingfors har systematiskt förbätt-
rat den fysisk tillgängligheten i 16 år. 
Projektet ”Helsingfors för alla” fick sin 

start tack vare en motion som Maija och Kal-
le Könkkölä gjorde till stadsfullmäktige. 

Pirjo Tujula är expert på fysisk tillgäng-
lighet. Hennes utbildning är trädgårdsagro-
nom, men hon har jobbat med dessa frågor 
ända sedan starten för sexton år sedan. Hon 
anser att tillgänglighet förbättras genom 
samarbete.

– Synskadade, rörelsehindrade, och hör-
selskadade har olika krav på den fysiska mil-
jön. Det är som bäddat för konflikt. Under det 
första mötet år 2002 var alla i luven på varan-
dra. Ingen ville ge efter på sina krav.

Utan kompromisser förblir gator och torg 
otillgängliga. Enligt Tujula är det a och o att 

TexT: Sören JonSSon, foTo: iSTocK

riktLinJer i Praktiken. Gator görs tillgängliga tack vare systematiskt arbete. Just nu börjar 
tillgänglighetsarbetet bära frukt.
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olika specialgrupper blir hörda och delaktiga 
när besluten fattas.

Hon har fått göra ett tålmodigt arbete. Ing-
et sker i en handvändning i stadsmaskineriet. 
I takt med att det byggs nytt blir också till-
gängligheten bättre. 

Attityder i förändring

Mycket har ändå hänt de senaste tio åren i 
Helsingfors. Ett exempel på när tillgänglig-
hetsarbetet bär frukt är bussarnas hållplats-
utrop som ska bli verklighet i år. 

– Helsingforsregionens trafik har lovat att 
de tar i bruk hållplatsutrop i bussar och spår-
vagnar i år. Det är en stor sak för oss. Mycket 
handlar om attityder från allmänheten. Till en 
början meddelade busschaufförer att håll-
platsutrop skulle störa dem. Men nu när vi 
har provåkt bussar med dessa utrop kunde 
chaufförerna konstatera att utropen inte alls 
stör dem. 

Hon och hennes kollegor på andra orter 
jobbar mycket med att förbättra attityder. En 
tillgänglig gata är till för alla. Inte bara för per-
soner med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsombudsmännen i Helsing-
fors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Vasa och Uleå-
borg har bildat ett nätverk. De träffas ett par 
gånger per år och har tät mejlkontakt med 
varandra. De delar med sig av erfarenheter 
och goda exempel.  

Finns inga färdiga lösningar

Det är många som har åsikter om tillgänglig-
het. 

– Jag får ofta höra att vi ska ta efter Bar-
celona eller någon annan sydeuropeisk stad 
som är funktionshindervänlig. Men vi kan inte 
kopiera lösningar därifrån. Vi har snö på vin-
tern! Ledstråk för synskadade håller till exem-
pel inte den finska vintern. 

Vad är enligt dig det som är mest utmanan-
de i arbetet? 

– Om vi håller oss till synskadade personer 
är det att jag inte får tydliga krav. En del säger 
en sak medan andra säger precis tvärtom. 
Det är utmanande att göra något som är bra 
för alla. 

Enligt Tujula behövs klara riktlinjer och pro-
duktförslag. 

– Det finns på millimetern föreskrivet hur 
en handikapptoalett ska byggas, men det 
finns inte beskrivet hur en ledfyr ska låta och 
se ut. För att vi ska kunna beakta synskadade 
personer så önskar jag klarare riktlinjer.

För att kunna bygga tillgängliga byggnader 
behövs riktlinjer, planritningar och produkter. 
Därför tar det ett tag innan ny teknik inkorpo-
reras i stadsplaneringen. Ett exempel är nå-
got som heter iBeacons. IBeacon är en liten 
teknisk dosa som möjliggör navigering inom-
hus med hjälp av smarttelefon.

– Ibland blir jag förvirrad. Jag har nu i tiotals 
år kämpat för att få taktila kartor till offentliga 
byggnader. Nu när de har kommit finns det 
synskadade som säger att de är onödiga. Hur 
vill ni ha det? frågar sig Tujula. 

Hur länge tar det för en stad att åtgärda ett 
tillgänglighetsproblem? 

– Mindre brådskande ärenden kan få vänta 
till nästa stora renovering. Om det utgör fara 
så rättar vi till felet omedelbart. Vårt rekord är 
två timmar från respons till åtgärd. I Munks-
näs fanns en grop i vägen som fylldes igen 
inom två timmar.

Tujulas råd till organisationer och handi-
kappråd är att vara ute i god tid. 

– Tillgänglighet handlar om små saker som 
har stor betydelse. När en byggnad håller på 
att byggas är det redan för sent att komma 
med krav. Kraven ska vara inne när byggna-
den planeras. Men om man är ute i god tid så 
kommer man att kunna påverka tillgänglighe-
ten. •
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”Den dag jag inte tillför 
något säger jag upp mig”

Hans Esberg tycker om att vara 
med där det händer. Han skulle 
aldrig ge upp arbetet på verksta-
den trots att det är stökigt och 
svårt för en som inte ser.   

När hans esberg var 19 år fick han veta 
att han troligtvis kommer att bli blind. 

– Det var som att dra mattan under 
fötterna. Jag visste att jag såg dåligt, men 
när jag fick diagnosen blev det definitivt. Jag 

var en mästare på att låtsas som att proble-
men inte fanns. Jag försökte dölja synska-
dan så gott det gick. Det var en skam för mig 
att jag inte ser lika bra som alla andra. Jag 
kände mig som en sämre människa. 

Esberg är hemma från Torneådalen i Sve-
rige, men flyttade till Jakobstad för kärleken. 
Han är mekaniker till utbildningen, men har 
också jobbat som slaktare.

– Jag jobbade här i flera månader innan 
jag berättade för min chef att jag har en 

TexT och foTo: Sören JonSSon

kneP. Hans Esberg har alltid haft svårt med mörker. Med en pannlampa på huvudet är det mycket enkelt att 
söka efter reservdelar i lagrets mörka lådor. 
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ögonsjukdom som kommer att göra mig 
blind. Chefen konstaterade att det inte så 
bra, men han var samtidigt förstående. Han 
konstaterade bara att vi får ta dagen som 
den kommer. Vi arbetar på mina villkor. 

Till en början jobbade Esberg som meka-
niker. Han skruvade, svetsade och byggde. 
Till arbetsuppgifterna hörde att reparera stora 
maskiner och att bygga i metall. Men allt ef-
tersom synen blivit sämre har hans arbets-
uppgifter förändrats. 

– I dag ansvarar jag för lagret. Jag ser till 
att det finns material till våra montörer. Jag 
skaffar reservdelar och håller ordning på la-
ger. Till mina uppgifter hör också att beställa 
in materialet till ett bra pris. Jag gör upp tids-
plan för när vi tar in våra maskiner på service. 

Trivs du med att vara borta från att svetsa 
och skruva?

– Ibland får jag känslan av att jag är en 
överloppsfigur. Men om ingen sköter lagret 
kostar det mycket tid och pengar för företa-
get. När jag har den inställningen har jag ett 
bra jobb som jag trivs med. 

Hans arbetskamrater är mycket förutse-
ende och vänliga. Om han behöver hjälp med 
att se något får han alltid den hjälp han behö-
ver. De plockar undan saker som står i vägen 
och är allmänt uppmuntrande. Det råder en 
grabbig men härlig stämning på verkstaden. 

– En verkstad är ju bland det värsta du 
kan tänka dig som synskadad. Det är smut-
sigt och det finns fruktansvärt många saker 
överallt. Saker byter plats och ligger i vägen. 
Men här inne i lagret försöker jag se till att 
var sak har sin plats. Det är något som alla 
ska utgå ifrån. 

Verkstaden är en ansträngande miljö att 
vistas på. Därför jobbar Esberg på sextio 
procent. 

– Det är väldigt påfrestande på psyket. 
Det händer mycket här. Men samtidigt trivs 
jag jätte bra på jobbet. Det var en succé att 

gå ner i arbetstid. Nu ser jag fram emot att få 
gå till jobbet. 

Hur viktigt är jobbet för dig?
– Jobbet är viktigt för mig. Jag känner att 

jag har en funktion i samhället och jag kän-
ner att jag gör nytta. Dessutom får jag um-
gås med kollegor, leverantörer och kunder. 

Jobbet ger honom en social gemenskap 
som han annars inte skulle ha. 

– Det kan verka idiotiskt att vara på en 
arbetsplats som är farlig, skitig och svår att 
vara på. Men jag tycker att det är roligt att få 
vara här. Jag har alltid tyckt om att vara med 
där det händer saker. Om någon bygger ett 
hus vill jag hjälpa till. Det är kul. Alternativet är 
ju att ge upp. Ska jag lägga mig ner och dö?

Men han vägrar att få någon specialbe-
handling. Han är på jobb, inte på dagis.

– Jag stannar här länge som jag kan tillfö-
ra något. Jag har sagt åt chefen att han ska 
säga till den dag då jag är en belastning och 
ingen tillgång. Då slutar jag på momangen. 

Du nämnde tidigare att du försökte döl-
ja din synskada. Har du kommit över denna 
känsla?

– Ja. Jag har bland annat tagit i bruk vita 
käppen för snart ett år sedan. Det kändes 
som ett stort steg att börja använda den. Jag 
insåg direkt vilken fördel det är med käppen. 
Tack vare den vita käppen är det mycket lätt-
are att röra sig bland folk. Tidigare har folk 
blivit sura på mig för att jag har gått in i dem. 
Nu är det inte ett lika stort problem längre. 
När någon går på mig är det mycket lättare 
för mig att konstatera vems fel det var. Det 
var ditt fel, inte mitt, säger Esberg och små-
ler stort. •

» Här inne i lagret försöker jag se till 
att var sak har sin plats. Det är 
något som alla ska utgå ifrån.



Sommarens politiska diskussioner har 
bland annat handlat om mångkulturalism 
och främlingsfientlighet. Diskussionerna 
har blottat en stor okunskap bland före-
språkare för ett enat land. Ytterst få län-
der består av endast ett slags folk, för 
det mesta har nationsgränser uppkommit 
som resultat av krig. Vi människor är in-
nerst inne lika.

Ett funktionshinder gör inte att alla 
funktioner är hindrade. För min del är 
synskadan inte min huvudsysselsättning, 
utan jag har många andra saker som är 
viktigare och som jag engagerar mig i. Att 
var normal betyder endast att man enligt 
vissa statistiska mätmetoder placeras i 
ett visst fält. Med samma mätmetod kan 
man även hävda att det är normalt att 
vara onormal.

För den skull vore det viktigt att sam-
hället skapar förutsättningar för accep-
tans av hela bredden av beteenden. 
Grundskolan har här en viktig funktion, 
som inte borde få prutas på. Inte ens i 
ekonomiskt kärva tider. Genom en trygg 
och mångsidig fostran kunde vi små-
ningom kanske nå ett samhälle där han-
dikapporganisationer inte längre behövs 
som intressebevakare. Det borde vara 
en självklarhet att alla människor ges lika 

möjligheter till en god tillvaro. Jämlikhet 
är inte att alla ska komma i mål samtidigt, 
utan att alla ska starta från samma linje.

För mig är även sommaren en fin års-
tid. Naturen bjuder på fina upplevelser 
och runt om i bygderna ordnas allehanda 
kultur- och idrottsevenemang. Jag besö-
ker rätt flitigt dessa evenemang och nju-
ter av att närturista. Det finns massor att 
uppleva inpå knutarna – var man än bor.

Jag brukar även planera hur jag vill för-
kovra mig under de övriga årstiderna. Vi i 
Finland är lyckligt lottade om vi bara kom-
mer oss för att nyttja samhällets tjänster. 
Bibliotek, arbetarinstitut eller öppna uni-
versitet bjuder på massor. Motionsfacili-
teter finns i allmänhet inom räckhåll och 
allehanda föreningar har omväxlande 
verksamhet. 

Jag tycker det är viktigt att vi synska-
dade aktivt rör oss i olika sammanhang. 
Vi ska inte nödvändigtvis framhäva vår 
situation, det väsentliga är att visa på det 
naturliga i att vara människa. Ifall vi behö-
ver hjälp med någonting finns i allmänhet 
hjälpande händer nära.

Det där med jämställdhet är nära be-
släktat med hjälpsamhet. Behandla an-
dra människor så som du själv vill bli be-
handlad.

Hjälp! Hur ska jag göra om 
jag inte kan använda IT? 

Tjänsterna digitaliseras i snabb takt. Re-
geringens mål är att göra de offent-
liga tjänsterna i första hand digitala. 

Förändringen orsakar bekymmer och rädslor 
hos många. Någon tänker: Måste jag använ-
da digitala tjänster, även om jag inte äger en 
dator och inte heller vill surfa på internet? Är 
jag fullständigt beroende av mina släkting-
ars och bekantas hjälp? En annan kanske 
grubblar: Jag skulle gärna använda digitala 
tjänster, men fungerar de verkligen tillsam-
mans med mina hjälpmedel? 

Mycket stöd bör erbjudas för användning 
av digitjänster.

Bekymren gällande digitalisering har ta-
gits på allvar inom statsförvaltningen. I Digi i 

vardagen-delegationen som leds av Finans-
ministeriet, lyfter medborgarorganisationer, 
forskare, och ministeriernas representanter 
fram faktorer, som måste tas i beaktande 
då det gäller digitaliseringen av tjänster. Att 
erbjuda ett tillräckligt digistöd har blivit ett 
centralt tema i diskussionsrådets arbete. 

En omfattande och brokig grupp finlän-
dare behöver digistöd på olika nivåer. En del 
har en egen dator eller någon annan mobil 
apparat, men de behöver vägledning och en 
gnutta stöd i användningen av digitjänster, 
som till exempel med att fylla i blanketter. 
Stöd kan fås av den som erbjuder tjänsten 
eller till exempel av medborgarrådgivningen. 
Kunder, som inte har egna apparater, kan 

utBLiCk
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använda digitjänster till exempel via biblio-
tekens service-punkter, där man också vid 
behov kan få vägledning. 

Därtill finns det många, som inte ännu an-
vänder digitjänster, men som skulle kunna 
använda dessa, om de fick ordentligt med 
vägledning eller regelbundet stöd för an-
vändningen, i hemmet eller vid någon servi-
cepunkt. 

I AUTA-projektet som kombinerar stats-
förvaltningens, medborgarorganisationer-
nas, bibliotekens och företagens krafter har 
man via lokala försök, i samarbete mellan 
olika branscher utvecklat en verksamhets-
modell för givandet av personligt stöd för 
dem, som behöver personlig vägledning i 
användningen av nättjänster. Det praktiska 
arbetet för att organisera stöd fortsätter för-
modligen ännu länge framöver.

Lagen främjar digitjänsternas tillgänglig-
het. Utöver ett tillräckligt digistöd för nät-
tjänsterna, bör de vara enkla att använda och 
tillgängliga. Lagen gällande organiseringen 
av digitala tjänster, som träder i kraft nästa 
höst, innehåller EU:s webbtillgänglighetsdi-
rektivs krav och förbättrar tillgängligheten av 
offentliga webbtjänster. 

Lagen gäller de offentliga aktörernas 
webbtjänster och mobilapplikationer samt 
dessas innehåll. I praktiken bör tjänsterna 
fungera tillsammans med hjälpmedel, bil-
derna bör ha en textmotsvarighet och även 
tjänstens pdf- och Word-dokument bör vara 
tillgängliga. 

De som erbjuder tjänsten bör också på 
sin webbplats berätta, hur tillgänglig den är. 
Om någon del eller något innehåll i tjänsten 

inte är tillgänglig, måste detta berättas för 
användarna och en möjlighet att få motsva-
rande innehåll i något annat format bör er-
bjudas. 

Användarna bör även erbjudas en kanal, 
via vilken respons gällande brister de läg-
ger märke till gällande tillgänglighet kan fö-
ras fram. Den som erbjuder tjänsten måste 
svara på användarnas respons. Därtill kan 
användarna vid behov överklaga till tillsyns-
myndigheten, om tillgänglighetskraven inte 
följs eller uppfylls. 

Alla offentliga tjänster blir inte tillgängliga 
genast nästa höst. Det finns en övergångs-
period. De webbplatser som redan existe-
rar bör vara tillgängliga senast från och med 
23.9.2020 och mobilapplikationerna senast 
från och med 23.6.2021. Lagens krav befräm-
jar myndigheternas medvetenhet och förstå-
else för tillgänglighet. Vi alla medborgare kan 
befrämja tillgänglighet och hjälpa tjänsteleve-
rantörer genom att ge respons på tjänsternas 
förståelighet och användbarhet. •

KirSi ylänne och Johanna KoSKela
SaKKunniga på celia

I praktiken bör tjänsterna fungera tillsammans med hjälpmedel, 
bilderna bör ha en textmotsvarighet och även tjänstens pdf- och 
Word-dokument bör vara tillgängliga.
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Mononen längtar efter barn
TexT och foTo: Sören JonSSon

Bloggaren och matcoachen Minna Mo-
nonen, 27, längtar efter att få barn. 
Hon vet redan att hon vill ha fler än 

ett barn. 
– Jag vill bli mamma. Det har jag alltid ve-

tat. Redan i skolåldern hade jag denna läng-
tan, men nu när jag blivit vuxen har längtan 
vuxit sig starkare. Nu på senare tid vågar jag 
prata öppet om saken, säger Mononen. 

Mononen har inlett konstbefruktning på en 
privat klinik i Helsingfors. Enligt henne är det 
orättvist att hon måste betala för behandling-
en. Men hon sätter ingen prislapp på ett barn. 
Hon vill ha ett till vilket pris som helst. 

– Offentliga sektorn hjälper varken ensam-
stående föräldrar eller lesbiska par. Heteropar 
är i en särställning. Enligt mig är det diskrimi-
nering, hemskt och sorgligt, säger hon. 

ofriViLLiG BarnLÖSHet. Minna Mononen är besviken på den offentliga sektorn som bara hjälper 
heteropar att få barn på konstgjord väg. 
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Hon skriver öppet om sin barnlängtan på 
webben. Bloggen låter henne bearbeta sina 
känslor.

– Det är inte många andra som på egen 
hand försöker få barn. För att inte tala om 
ensamstående synskadade personer. Om 
det finns någon annan där ute som funderar 
på att inleda konstbefruktning vill jag erbju-
da kamratstöd. Jag vill vara öppen och ärlig. 
Därför delar jag med mig av mina känslor.

Hon vill också öka förståelsen för att skaf-
fa barn som ensamstående.

– Jag hoppas också att personer inom 
vården läser min synvinkel av vårdkedjan. 
Jag vill sprida information till andra som be-
finner sig i samma situation, säger hon.

Varför försöker du få barn på konstgjord 
väg?

– När jag var yngre föreställde jag ett liv 
med man, familj och barn. Men jag vill inte 
riskera att bli ofrivilligt barnlös. Om jag inte 
hittar en partner vill jag försöka själv. Enligt 
mig är det inte alls ett sämre alternativ.

Mononen inledde konstbefruktning hös-
ten 2016, men har inte ännu lyckats bli gra-
vid. 

– Det har varit en enorm besvikelse. I och 
med att jag har önskat ett barn så länge har 
jag byggt upp förväntningar. Varje ny besvi-
kelse är värre än den förra. 

Vad om du inte får något barn?
– Om jag inte lyckas kommer jag att be-

höva professionell hjälp och professionellt 
stöd. Men visst är det ju en möjlighet. Jag 
vill helst inte tänka på saken.

Vad har du mött för attityder från allmän-
heten?

– Många i min närhet stöder mig och tyck-
er att jag är modig. Men det finns också de 
som tycker att jag är självisk. Det finns de 
som tycker att barnet eller barnen borde få 
en manlig förebild. Dessutom har jag fått hö-

ra mycket elakheter om att jag som synska-
dad försöker skaffa barn. Personer har sagt 
att jag slösar bort skattebetalarnas pengar 
i och med att jag behöver assistent under 
småbarnsåren. 

Vad tänker du då?
– Jag bryr mig inte. Det ändrar inte mitt 

beslut. Jag orkar helt enkelt inte lägga energi 
på att diskutera min ensak med främmande 
människor. Jag tror inte att det hjälper att 
jag förklarar för dem hur jag känner det. De 
kommer ändå inte att förstå.

Finns det risk att barnet ärver ögonsjukdo-
men som du har?

– Läkaren som gav positivt besked för 
konstbefruktningen lät mig göra ett blod-
prov. Det är bara en halv procents sannolik-
het att barnet får min ögonsjukdom. 

Beslutsamhet kännetecknar

För fyra år sedan flyttade Mononen från Jo-
ensuu i norra Karelen till Helsingfors. 

– Jag tycker om att det är större umgäng-
eskretsar här. Det finns bättre möjlighet att 
studera och att få jobb. 

Hon har redan hittat flera bekanta i stor-
stan. Bland annat genom att ta kontakt via 
Facebook.

– Vänner och bekanta hade inte så stor 
tilltro till mig när jag flyttade. De sade att jag 
bara skulle packa upp det nödvändigaste i 
flytten. Men jag visste hela tiden att jag skul-
le klara mig själv.

Hon har haft några mellanår då hon jobba-
de med näringslära. Nu har hon bestämt sig 
för att söka in till psykologilinjen på Helsing-
fors universitet. Hon vill vara den som hjälper. 

–  Det skulle vara roligt att öppna en egen 
mottagning när jag blir färdig. Jag har svårt 
att lägga fingret på vad det är som har fått 
mig intresserad av psykologi. Jag är intres-
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serad av hur människors sinne fungerar; var-
för människor beter sig på det sätt som de 
gör. Det finns så många som behöver hjälp 
och stöd. Jag vill vara där för dem.

Storebror ser dig

När Mononen besluter sig för något står hon 
fast vid sitt beslut. Detta mod och denna in-
ställning lärde hon sig på en något udda plats. 

– Jag var med i teveserien Big Brother för 
sju år sedan. Det är mycket annorlunda att 
ha kameror som följer dig varje steg du tar. 
Jag har fått frågan om jag i efterhand ångrar 
att jag var med. Jag ångrar inte en sekund. 

Vad lärde du dig inne i huset?
– Det var socialt utvecklande att vara 

med. En sak som jag tog med mig från upp-
levelsen är att jag inte längre bryr mig om 
vad okända personer tycker och tänker om 
mig. Min familj, mina vänner och min släkt 
vet hurdan jag är. Jag vågar vara mig själv 
till fullo. 

 – Jag fick mod att fatta beslut. Jag upp-
täckte att jag klarar mig på egen hand. Jag 
fick självförtroende att fatta större beslut och 
gå framåt i livet. 

Oona ger vardagsmotion

Minna Mononens ledarhund Oona har redan 
blivit elva år. Tack vare hunden blir det myck-
et vardagsmotion. 

– Motion är jätteviktigt i mitt liv. Tack va-
re motion och uteliv håller jag mig pigg och 
hjärnan håller sig frisk. Jag orkar bättre i var-
dag när jag får röra på mig. 

Hon rekommenderar alla synskadade att 
röra på sig. 

– Jag har aldrig haft några problem att gå 
på gym eller på gymnastik i grupp. Jag an-
vänder inte själv assistent för motion, men 
om det känns tryggare att anlita assistent 
går det bra att anlita en sådan. Jag hoppas 
att alla hittar en motionsform som passar 
dem. •

» Jag fick mod att 
fatta beslut. Jag 
upptäckte att jag 
klarar mig på egen 
hand. Jag fick själv-
förtroende att fatta 
större beslut och 
gå framåt i livet.

dJurVÄn. De fyrbenta 
vännerna betyder mycket för 
Monenen. I lägenheten har hon 
två sociala katter och så har hon 
ledarhunden Oona.  
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Ebba Ålander arbetade som musiklära-
re vid Svenska Blindskolan/Svenska 
Skolan för Synskadade i 33 år.  Jag vill 

inleda minneskavalkaden med Ebbas egna 
ord. I skolans 125-års historik skrev hon om 
musiklivet i skolan.

”Musikintresset har under alla perioder 
varit stort. Tack vare Svenska blindskolför-
eningen har alla elever som önskat det kun-
nat få enskilda musiklektioner vid sidan av 
den obligatoriska musikundervisningen. 
Visserligen har det inte på länge funnits så 
mycket tid för systematiskt övande som på 
den ”gamla goda tiden,” eftersom lärostoffet 
utökats och de handikappkompenserande 
ämnena fått en alltmer framträdande plats. 
Men intresset har sträckt sig från piano till 
blockflöjt, gitarr, trummor och olika slags el-
instrument – dragspelet inte att förglömma. 
Violinen har också kunnat vara lockande, 
men stråkföringen har berett problem för de 
synskadade barnen. 

Klubbtimmarna har gjort det möjligt att ha 
en skolkör när intresset har funnits för det. 
Två popgrupper har vi också haft. Vår strä-

van har varit att ge varje elev möjlighet att 
enligt sina egna förutsättningar delta i sko-
lans musikliv, samt att maximalt tillvarata 
elevernas skapande förmåga.”

Att resultatet var gott vet alla som deltagit 
i skolans festligheter. När den samlade kören 
(elever, lärare och personal) sjöng Hosianna 
under Adventstiden konstaterade försam-
lingsprästen att han föredrog att komma till 
vår skola framom de stora skolorna i områ-
det, eftersom musiken klingade så mycket 
bättre hos oss.

Eleverna hade fått en så god musikunder-
visning att solosångare, pianister, orkestrar-
na och kören uppträdde i olika sammanhang 
i radion, på den stora Lucia-festen i Finlan-
diahuset, allt tack vare Ebbas entusiasm. 

Ebbas glada skratt gladde oss i lärarrum-
met, i matsalen, i korridorerna, överallt där 
hon gick fram. Jag hade förmånen att arbeta 
med Ebba i 23 år. Under den tiden klingade 
musiken underbart och tack vare Svenska 
Blindskolföreningen kunde vi skaffa alla de 
instrument Ebba och eleverna ville ha. Tack 
Ebba! •

In memoriam:

Till minne av Ebba Ålander

TexT: Solveig SJöSTedT (reKTor emeriTa)

Till minne av Ebba Ålander



Lyckad transplantation inger 
hopp för personer med 
makuladegeneration
Inom kort tid har två lyck-
ade stamcells-baserade 
behandlingar gjorts på för-
sökspersoner. 

Det sker framsteg när 
det gäller behandling 
av åldersförändringar 

i gula fläcken. Två oberoende 
forskarteam har lyckats trans-
plantera stamceller till ögats 
näthinna. 

Åldersrelaterad makulade-
generation är en ögonsjukdom 
som drabbar synskärpan. Till 
följd av makuladegeneration 
blir det svårt eller omöjligt att 
läsa. Sjukdomen beror på att 
ett lager celler, som finns un-
der tapparna och stavarna, 
förstörs. Detta lager kallas för 
epitellager och förser synceller 
med näring. Nu har forskare 
lyckats bygga upp ett nytt epi-
tel av stamceller och opererat 
in det i ögat. Stamceller är fos-
terceller som kan utvecklas till 
vilka celler som helst. 

Ett brittiskt team behand-
lade två patienter som led av 

den våta varianten av ögon-
sjukdomen. Enligt BBC som 
har pratat med den ena pa-
tienten, en man i 86-års ål-
dern, gav behandlingen bety-
dande förbättringar. 

– Jag kunde inte se någon-
ting med mitt öga, men nu 
kan jag läsa tidningen, säger 
mannen till BBC. 

Till näst ska åtta patienter 
opereras i London. 

I den andra studien be-
handlades fyra patienter som 
lider av den torra varianten 
som i dagens läge inte kan be-
handlas. Syftet med studien 
var i första hand inte att ge 
förbättrad synförmåga utan 
att undersöka hur väl patien-
terna tolererade implantatet.

Ingen av de fyra patienter-
na drabbades av avstötning 
eller andra allvarliga kompli-
kationer. En av patienterna 
fick dessutom tillbaka viss 
synskärpa.

Enligt Anders Kvanta, över-
läkare och adjungerad profes-

sor vid Sankt Eriks ögonsjuk-
hus i Stockholm, är det för 
tidigt att säga något om hur ef-
fektiv behandlingen är. Det är 
enligt honom många faktorer 
som påverkar synskärpan. 

– Det är banbrytande re-
sultat som är väldigt intres-
santa. Även om metoden än 
så länge är experimentell och 
väldigt kostsam så är det ett 
steg på vägen fram till cellte-
rapibehandlingar mot maku-
ladegeneration, säger Anders 
Kvanta till Dagens Medicin. 

Också Hannu Uusitalo, 
professor vid Tammerfors uni-
versitet, beskriver forsknings-
resultaten som en stor bedrift. 
I Finland kan det ännu ta tid 
innan man gör kliniska försök 
på människor.

– I det hänseendet är den-
na forskningen ett betydande 
steg framåt för oss alla, säger 
han till Yle. •
Källa: Dagens Medicin, Yle, 
BBC

Den brittiska studien publi-
cerades i den vetenskapliga 
journalen Nature Biotechnolo-
gy och den amerikanska i Sci-
ence Translational Medicine

AKTUELLT
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Ny stor punktdisplay

Tänk dig en e-bokläsare i 
punktskrift. Det är precis vad 
det engelska företaget Bris-
tol Braille har gjort. De hål-
ler på att lansera en punkt-
skriftskärm med nio rader. 
I mars i år släpptes de allra 
sista prototyperna innan det 
är dags för produktion.

Deras punkts-
display Cannute  
riktar sig särskilt till 
musikanter, matematiker eller 
poeter som behöver läsa flera 
rader punktskriftsnoter på en 
och samma gång. 

Priset är inte ännu fast-
slaget, men enligt preliminä-

ra uppskattningar på deras 
webbplats skulle det röra sig 
om drygt tusen pund, det vill 
säga 1150 euro.

Punktskärmen kan visa 
360 tecken på nio rader. •

Diskriminering 
sker också i 
arbetslivet

Diskrimineringsombudsman-
nen har överlämnat sin första 
berättelse till riksdagen. Be-
rättelsen ger en översikt över 
jämlikheten i Finland.

Diskrimineringsombuds-
mannen vill ändra diskrimi-
neringslagen så att likabe-
handling inom arbetslivet 
förbättras.

– Den som upplevt diskri-
minering i arbetslivet skulle 
ha rätt att klaga till diskrimi-
neringsombudsmannen, skri-
ver myndigheten i sitt press-
meddelande.

Anmälningarna till diskri-
mineringsombudsmannen 
har årligen ökat märkbart. De 
vanligaste diskrimineringsan-
mälningarna är anmälningar 
kopplade till funktionsned-
sättning och ursprung. •

Apple föreslår 
nya emojis

Apple vill ha nya emoji-figurer 
för att bättre representera 
människor med funktions-
nedsättning. Apple förslår 
tretton nya figurer, bland an-
nar en ledarhund, hörappa-
rat, och personer som går 
med vit käpp. 

Om Unicode Consortium 
godkänner Apples förslag 
kommer användare att få 
dessa nya emoji-figurerna i 
sina apparater någon gång 
under 2019. •

Intelligent 
dator tar jobb 
som ögonläkare

Det amerikanska livsmedels-
verket FDA har godkänt att 
man använder artificiell intel-
ligens till att analysera dia-
betspatienters ögonbottens-
fotografier. Bilder som tagits 
med en ögonbottenskamera 
analyseras automatiskt utan 
mänsklig inblandning. Om 
datorprogrammet upptäcker 
förändringar i ögonbottnen 
skickar den ett meddelande 
till en ögonläkare som kallar 
in patienten för vidare under-
sökning. 

Under testskedet fick pro-
grammet analysera 900 per-
soners ögonfotografier och 
programmet hittade retinopa-
tipatienter med 87 procents 
noggrannhet. •
Källa: Tivi. 
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foTo: emoJiPedia/aPPle

foTo: briSTol braille



Norra  
Österbottens 
Svenska  
Synskadade

Mimoselgruppen för damer 
med Ann-Mari Ekstrand, sam-
las onsdagen 2.5  kl. 13–15 
på Fyren (jämna veckor). Vi 
får besök av Dress Like Marie. 
Josefin Stagnäs-Sandberg 
förevisar vårens mode från 
och med kl. 12. Tillfället är 
öppet för alla mellan kl. 12–13.

Handarbetsgruppen ”Rät-
stickorna” träffas i regel varan-
nan måndag (ojämna veckor) 
kl. 12–14 på Fyren med Agneta 
Cederberg som ledare. Vårens 
sista träff hålls 7.5.

Karagruppen träffas freda-
gen 18.5 kl. 12.30 på Fyren, 
för att diskutera och förbättra 
världen samt dricka kaffe med 
dopp.

Vattengymnastiken på Öst-
anlid i samarbete med Folk-
hälsan hålls onsdagar, grupp 1 
kl 11.45 och grupp 2 kl. 12.30. 
Vårterminen avslutas 25.4.

I samband med vatten-
gympan har medlemmarna 

möjlighet att träna i gymmet 
på Östanlid mellan kl. 11–12. 
Sista gången i vår 25.4.

Vi ordnar en friluftsdag vid 
Hästöskata i Kronoby, onsda-
gen 23.5. Vi inleder dagen kl 
10 med en historisk guidning 
av Håkan Vikström, lunch ca  
kl. 11.30, på eftermiddagen blir 
det naturstig och uteaktiviteter 
samt eftermiddagskaffe med 
dopp. Subventionerat pris för 
lunch och eftermiddagskaffe 
är 15 euro.  Vi anlitar färdtjänst 
och egna bilar.

Dagträffsgruppen i Karleby 
har vårterminens sista träff 
tisdagen 12.6 vid restaurang 
Marinas i Terjärv. Den som 
vill kan äta lunch från kl. 12, 
dagträffs programmet hålls  
kl. 13–15.

Våravslutning hålls pre-
liminärt tisdagen 19.6 hos 
Maila och Svante Ekstrand 
i Forsby. Mera information 
om verksamheten i med-
lemsbandet och förenings-
spalten i ÖT på lördagar eller 
på www.fss.fi under länken 
distriktsföreningar och Norra 
Österbotten. Anmälan om del-
tagande till olika evenemang 
görs till distr.sekr. Ann-Sofie 

Grankulla, tfn 7234 880 eller  
050-3795 658 eller via e-post: 
noss@multi.fi 

Svenska  
Synskadade  
i Mellersta Nyland

Måndagsträffar
• 21.5 Reidar Wasenius 

håller sista gången minnesträ-
ning. Observera! Vi håller träf-
fen på Hörnan klockan 15.00-
17.00. Vi börjar med kaffe, och 
Reidar börjar 15.30. Anmäl dig 
till kansliet senast 17.5.

• 28.5 Lunch på Hörnan. 
Sista lunchen före sommar-
lovet på Hörnan. Efter lun-
chen önskemål för höstens 
program, och ros och ris över 
vårens händelser. Anmäl dig 
senast 24.5 till kansliet.

Verksamhet och kurser
• Torsdag 19.5. Musikstund 

på Hörnan. Temat för musik-
stunden kommer att infor-
meras på Medlemsbandet. 
Anmäl dig till musikstunden 
senast 18.5 till kansliet.

AKTUELLT i  disTriKTEn
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• 26–27.5 friluftsveckoslut 
på Kaisankoti. Föreningen 
ordnar ett friluftsveckoslut på 
Kaisankoti i Esbo 26–27.5. Vi 
har bokat tio dubbelrum och 
fyra enkelrum. Deltagaravgif-
ten för föreningens medlem-
mar är 40 euro per person. 

Malin Grönros medverkar 
och drar olika utomhusaktivi-
teter. Bindande anmälningar 
till kansliet senast 3.5. Pro-
grammet hittar du under ”Syn-
skadade i Östnyland”.

• 6.6 onsdag utfärd till 
Kotka. Vi gör en gemensam 
utfärd till Kotka och Abborfors 
med Östis. Deltagaravgiften 
för föreningens medlemmar är 
40 euro per person. Bindande 
anmälningar senast den 15.5 
till kansliet. Programmet hittar 
du under ”Synskadade i Öst-
nyland”.

• 13.6 Onsdag. Vi åker till 
Borgå med J.L Runeberg. 
Båten far från slottskajen vid 
salutorget klockan 10.00, så 
vi träffas klockan 9.30. Båt-
resan tar 3,5 timmar, och i 
Borgå är vi 13.30. Vi dricker 
eftermiddagskaffe på Kaju-
tan, och vår  buss åker till-
baka till Helsingfors klockan 
16.00. 

Priset för utfärden är inte 
ännu fastslagen av styrelsen, 
så information kommer på 
Medlemsbandet nr 8-2018. 
Sista anmälningsdagen är 
15.5 till kansliet.

Upprop!
Intresserar det dig att gå på 

en Argentinsk tangokurs? Ifall 
du är intresserad, ordnar vi en 
sådan kurs på hösten här på 
Hörnan. Anmäl ditt intresse till 
kansliet senast 30.5. För att 
kursen skall ordnas behövs 
minst 6 deltagare. Kursen kos-
tar 30 euro per person.

• 12.12 klockan 19.00
Vi har bokat biljetter till 

musikalen Chess på Svenska 
teatern. Biljetterna kostar 42 
euro per stycke. Sista anmäl-
ningsdagen 31.5 till kansliet.

Kontaktuppgifter
Telefon: 0400 269  553, 

kansliet@ssmn.fi
Verksamhetscentret: Paris-

gränden 2 A 3, 00560 Helsing-
fors 

Svenska  
Synskadade  
i Västnyland

Våren har kommit och det är 
på sin plats att tänka på aktivi-
teter utomhus

Måndagen den 7 maj hål-
ler vi friluftsdag vid Kvarnträs-
ket i Tenala. Studerande vid 
Folkhälsans vildmarksguide-
utbildning ordnar program för 
oss under dagen och vi skall 
också sätta oss ner och njuta 
av grillat och annat gott under 
dagen. Klockslagen kommer 

senare, men räkna med att vi 
samlas vid Kvarnträsk redan 
på förmiddagen, klockan 10 
eller 11 för att sedan fortsätta 
ca tre timmar. Anmäl dig till 
Börje Broberg på telefon 044 
5410 679. Då får du också 
närmare information om pro-
grammet.

Maj månadsmöte håller vi 
lördagen den 12 maj klockan 
13.00 i Lyan, Prästängsga-
tan 12 i Ekenäs. Torolf Grünn, 
som är stödjande medlem i 
föreningen, berättar minnen. 
Det blir också information om 
aktuella frågor och föreningen 
dukar upp speciella delikates-
ser till kaffet. Transporterna 
ordnas som vanligt, från Ingå 
via Karis och från Hangö via 
Lappvik. Anmäl dig till Birgitta, 
telefon 044 336 8060, senast 
torsdagen den 10 maj.

Söndagen den 8 juli besö-
ker vi Raseborgs sommar-
teater och sommarens pjäs 
West Side Story. Teatern bör-
jar klockan 16.00 och den 
kommer att syntolkas för den 
som så önskar. Vi har redan 
reserverat biljetter och väntar 
på anmälningar av medlem-
marna. Du kan göra det när 
som helst till Börje Broberg på 
telefon 044 5410 679.  

Den 5 augusti åker vi till 
Pargas för en dag med musik. 
Klockan 16.00 är det konsert 
vid Qvidja slott med solisterna 
Essi Luttinen och Sören Lill-
kung. Jazzmusikern Severi 
Pyysalo har komponerat tex-
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ter av Kauko Röyhkä och 
Claes Andersson. Före det 
besöker vi Tammiluoto vingård 
för en måltid och kan bekanta 
oss med gårdens specialiteter. 
Det blir alltså en heldag med 
start 9.15 i Ingå och resa via 
Ekenäs och Kimito till Åbo och 
vidare till Pargas. Mera infor-
mation kommer senare.

Sedan till våra aktiviteter i 
maj: Läsecirken håller paus 
och fortsätter sina träffar på 
hösten.

Balanskursen har övningar 
på torsdagar klockan 14.00 i 
Seniorahuset, Prästängsgatan 
14 i Ekenäs, ingång från går-
den.

Bocciaspelarna spelar i 
Seminarieskolans gymnastik-
sal på fredagar klockan 14.00.

Kastgruppen tränar med 
slungboll och turbospjut var-
annan fredag klockan 12.30. 
Nästa gång fredag 4 maj. Plat-
sen bestäms senare.

Herrklubben träffas torsda-
gen den 17 maj klockan 15 i 
Lyan.

Och när fotbollen inleds för 
Ekenäs IF så finns vi på plats 
under lagets hemmamatcher. 
Matcherna syntolkas. Hör 
mera om tidtabeller med Börje 
Broberg.

Den telefon som har funnits 
i Lyan är tagen ur bruk. Sekre-
terarens telefon 044 5410 679 
är den nummer du ska slå om 
du har ärende till föreningen. 
Du når också föreningen per 
e-post ssvn@brev.fi. 

Svenska  
Synskadade  
i Östnyland

Svenska Synskadade i Öst-
nylands fredagsträff den 27.4 
och 25.5 är en kaffestund med 
medlemmarna och vår rehabi-
literingsrådgivare Ann-Catrin 
Tylli kl. 10–11.30 på Kajutan, 
Ågatan 33 E, Borgå.

Svenska Synskadade i Öst-
nylands fredagsträff den 4.5 
och 1.6 är en punktskriftskurs 
med Paulina Hannus fyra euro 
per gång. Kl. 10–11.30 på 
Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå.

Svenska Synskadade i Öst-
nyland har tillsammans med 
finska föreningen en IT-dag på 
Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå, 
med IT-ansvarsperson Cristian 
Söderberg den 17.5 kl. 13–16.

Svenska Synskadade i Öst-
nylands friluftsdagar tillsam-
mans med Svenska Synska-
dade i mellersta Nyland är lör-
dagen den 26–27.5. Vi startar 
kl. 9.00 från Borgå turisthåll-
plats, Fredsgatan 20 med Jim-
log Ab. Kl 9.20 Box fd Shell, kl 
9.25 Söderkulla och kl 10.15 
Kiasma vid Mannerheimplat-
sen. Kl 11.00 är vi framme på 
Hyvinvointikartano Kaisan-
koti, Bodomvägen 37 Esbo. Kl 
12.30 lunch, kl 13.30 ute akti-
viteter med Malin Grönros, kl 
14.30 kaffe. Kl 15.00 ute akti-

viteter fortsätter, vi upplever 
naturens dofter, former och 
ljud naturstig. Malin Grönros 
medverkar. Kl 17.30 Middag, 
kl 20.30 kvällsbit. Mellan mid-
dagen och kvällsbiten fri sam-
varo. De som vill bada bastu, 
simma eller ta någon form av 
behandling, har möjlighet till 
det. Bihandlingarna betalar 
var och en själv. 

Söndagens program är 
enligt följande: kl 8.00 mor-
gonmål, kl 10.00 ute aktivi-
teter, kl 12.00 lunch, kl 14.00 
avslutningskaffe. Kl 15.00 
startar Jimlog Abs buss. Kl 
15.30 i Kiasma vid Manner-
heimplatsen, kl 16.00 Söder-
kulla, kl 16.05 Box fd Shell 
och kl 16.30 Borgå turisthåll-
plats. Anmälning senast 6.5 
och  pris info av Jonas tfn 040 
964 4672.  

Svenska Synskadade i Öst-
nylands Sommarutfärd till-
sammans med Svenska Syn-
skadade i mellersta Nyland 
är onsdagen den 6.6. Vi far 
till Langinkoski, Sapokka vat-
tenpark och Strömforsbruks 
område. Start kl 9.15 från 
Fredsgatan 20, Borgå turist-
hållplats och från Lovisa kl 
9.45 Neste Ankkurituuli, Väs-
tersvängen 3. Kl 10.30 på 
Langinkoski sommarcafé, 
avnjuter vi morgonkaffe/-te 
med salt tilltugg. Kl 11.00 
Langinkoski kejserliga fiske-
stuga. En svenskspråkig guide 
avhämtar gruppen från caféet 
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och tillsammans förflyttar vi 
oss till muséet. Fiskestugan 
från år 1889 är ett unikt objekt 
i världen. Kejsare Alexander 
III:s fiskestuga är den enda åt 
kejsarfamiljen byggda bygg-
naden som bevarats ytterom 
Rysslands gränser. För alla 
dem som är vana med kej-
serlig glans, guld och silver 
är det en speciell njutning att 
se hur anspråkslöst kejsar-
familjen ville tillbringa sin tid i 
Storfurstendömet Finland. Vid 
stugan träffar vi också en roll-
guide, t.ex. Maria Feodorovna. 
Kejsarinnan gillar gäster och 
presenterar gärna sitt rike.  
Eller Kejsarens adjutant och 
självaste Kejsaren, som också 
hör till Langinkoski-folket. 
Båda känner huset som sina 
egna fickor. Rollguidningen 
går på finska, huvudguiden 
kan översätta berättelsen till 
svenska. Kl 12.00 startar vi 
från Langinkoski och fortsät-
ter utfärden till Kotka centrum, 
dit även guiden följer med. 
På den guidade stadsrundtu-
ren får vi bekanta oss med de 
viktigaste sevärdheterna och 
höra berättelser om historia 
och nutid i Kotka. Till rundtu-
ren hör ett besök i Finlands 
mest prisbelönta grönområde, 
Sapokka vattenpark. Vattnet, 
som är det dominanta ele-
mentet i parken, framställs på 
flera olika sätt: som släta och 
lugna vattenytor, som bäckar, 
dammar och som massiva 
vattenfall. Parken är planerad 

så att där finns blommande 
växter under hela växtperio-
den. Kl. 13.30 buffélunch på 
den förtjusande restaurangen 
Meriniemi i Sapokka. Byggna-
den är byggd i enlighet med 
en villastil som var populär i 
slutet av 1800-talet. Meriniemi 
som plats är också mycket 
intressant. Den befinner sig 
bredvid scenen för sjöslagen, 
på Pookinmäki norra strand, 
från vilken konung Gustav III 
följde med stridsgången till 
havs. Kl 14.45 startar bussen 
från restaurangen. Kl 15.30 
börjar Marjut Ståhls svensk-
språkiga rollguidning i bussen, 
kalasvärdinna Amanda har fått 
höra ett och annat i herrgårdar 
hus och hem! Kl. 16.15 Fell-
manni, Laxpaj, bulle, peppar-
kakor, hemöl, saft, te, kaffe. 
Kl. 17.00 Start från Fellmanni. 
Vi är kl. 17.20 i Neste Ankku-
rituuli, Lovisa och i Borgå på 
Fredsgatans turisthållplats kl 
18. Anmälning senast den 6.5 
och pris info till Jonas tfn 040 
964 4672.

Vasa  
Svenska  
Synskadade

OBS! De som anmält sig till 
FSS vårmöte i Tammerfors, 
lördag 5.5 ombeds komma 
till tågstationen till kl. 6.30, då 
delar Febe ut tågbiljetterna. 
Tåget avgår kl. 6.50!

Febe Mörk är ledig måndag 
30.4 och då är både Lyktan 
och kansliet stängt.

Vattengymnastik i samar-
bete med Folkhälsan, avslutas 
denna vår söndag 6.5.2018. 
Ledare är Fanny Mangström, 
tfn 0500-688 820.  

Punktskrift avslutar sina 
vårens kurser tisdag 8.5. 
Lärare har varit Margareta 
Öster och Ritva Hagelberg. 
Punktskriften fortsätter sen 
hösten 2018! Välkomna med! 

TRIVSELCAFÉ – Aktivt 
Seniorliv i samarbete med 
Folkhälsan, hålls ännu två 
gånger under våren, nämli-
gen onsdag 9.5 och 23.5 kl. 
13–15.15 på Lyktan. Ledare 
är Carina Blom och Maj-Britt 
Aspö. – Välkomna med!

TRIVSELCAFÉ – Aktivt 
Seniorliv i Närpes i samarbete 
med Folkhälsan, hålls ännu 
två gånger under våren. Föl-
jande gång är måndag 30.4 
kl. 13–15.15 i Folkhälsanhuset 
i Närpes i Aktivitetsrummet 
med Carina Blom som ledare, 
tfn 044-788 1026. Sista tillfäl-
let blir måndag 28.5 då vi har 
en trevlig våravslutning!

Varmt välkomna alla syn-
skadade och anhöriga/närstå-
ende i Närpesnejden!

Trivselkvällar på Lyktan. 
Onsdag 25.4 och onsdag 23.5 
kl. 18–20, träffas vi på Lyk-
tan för att bara umgås, prata, 
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skratta, spela spel och bara 
vara tillsammans. För serve-
ringens skull behövs också 
anmälan till dessa kvällar, 
senast måndagen i samma 
vecka!

Karaträff ordnas onsdag 9.5 
på Båtmuséet i Malax. Hallå 
alla män i VSS! Kom med på 
en trevlig utflykt till Åminne i 
Malax! Start kl. 10 från Lyk-
tan med en gemensam taxi. 
Guidning på muséet och där-
efter lunch på närliggande 
restaurang i Åminne. VSS bju-
der både på skjuts och lunch. 
Anmäl dig senast måndag 3.5 
före kl. 14.

Qvinnoträff ordnas tors-
dag 17.5 ”Fot-Sko-vård” Kl. 
11 samlas vi på Lyktan för 
att lyssna till fotvårdsspecia-
listerna Ann-Katrine Burman 
och Britt-Susann Enlund. De 
ger info om vad som är viktigt 
när man väljer en bra sko och 
allmän fotvård. Därefter åker vi 
i en gemensam bil till Vallonia 
för lunch ca kl. 12.30. Dagen 
avslutas med besök på Sko-
Extra (ifall man vill införskaffa 
bekväma sandaler/skor till 
våren) 

VSS bjuder på både lunch 
och skjuts. För lunch och 
transport bör anmälan vara 
Febe tillhanda senast onsdag 
9.5 före kl. 14. Välkomna med 
alla Quinns!

Medlemsträff i maj/juni. På 
grund av olika omständighe-

ter är det ännu inte klart när 
medlemsträffen ordnas. Följ 
med på medlemsbandet och 
i föreningsspalten i ortens tid-
ningar!

Insamling till fadderbarnen 
i Afrika. Föreningen tar tack-
samt emot avlagda glasögon, 
vita käppar, förstoringsglas 
och övriga hjälpmedel som 
du inte längre använder. Varje 
år skickar vi sånt som vi fått 
in till våra fadderbarn i Afrika 
genom föreningen Schoolkids 
Light. Kontakta kansliet om du 
har något som du vill skänka 
till dem som inget har!

Resa till Dalmatien, Kroatien 
2–10.10.2018

I samarbete med Oravais 
Trafik Ab, fortsätter plane-
ringen av resan till Kroatien 
2-10.10.2018. Resan är öppen 
för alla medlemmar i Förbun-
det Finlands Svenska Syn-
skadade. Vi flyger med Finnair 
både från Vasa och Helsing-
fors under bekväma dagtider. 
Se det utförliga programmet i 
FS nr 2 sid 31, eller kontakta 
kansliet om du vill ha ett eget 
så postas det till dig i önskat 
forum! Vi har utbildade all-
männa ledsagare som efter 
behov kommer med på resan. 
Så fast du är ensam, tveka 
inte, utan anmäl dig till en fin 
upplevelse med likasinnade 
vänner! Välkomna med. 

Dessa prisuppgifter har vi 
fått från Oravais Trafik Ab:

Resans pris: 
 1.355 € / person (vid minimi 

25 deltagare)
1.285 € / person (vid minimi 

30 deltagare)
1.198 € / person (vid minimi 

40 deltagare)
Tillägg för enkelrum: 165 €
I priset ingår:
+ Flygbiljetter med Finnair 

tur/retur
+ Busstransporter enligt 

programmet
+ Logi i delat dubbelrum
+ 8 frukost, 7 middag, 1 

kvällsbit
+ Utflykter och inträden 

enligt programmet
+ Överraskningsprogram
+ Lokalguidens tjänster
I priset ingår inte:
- Resenärsförsäkring
- Övriga måltider samt mål-

tidsdrycker
OBS! Priset är beroende 

av antalet deltagare i resan 
samt om vi får de bidrag som 
vi ansökt om från olika stiftel-
ser och fonder. (I skrivande 
stund 12.4 har vi tyvärr ännu 
inte fått info från alla som vi 
sökt bidrag från!) Så vänligen 
ta kontakt med Febe Mörk för 
närmare prisuppgifter, mån-
dag – torsdag kl. 9–14 på tfn 
045-321 3320.

Bindande anmälan senast 
20.6!

Kontaktinformation:
Distriktssekreterare Febe 

Mörk är anträffbar på verk-
samhetscentret Lyktan, mån-
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Skriv till FS
Insändare, kommentarer, tips eller frågor? Skriv till Finlands Synskadade på adressen  
Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors,  
eller e-post soren.jonsson@fss.fi.

dag–torsdag kl. 9–14 på tele-
fon 045-321 3320 och på 
vasasynskadade@gmail.com.

Har du ärende till fören-
ingen utöver kanslitiden, 
kan du kontakta ordförande 
eller någon annan i styrel-
sen. Ordförande är Leif Karp. 
Du når honom på telefon  
050-542 0286 eller per e-post: 
leif.karp@netikka.fi

Åbolands  
Synskadade

Kommande aktiviteter
West Side Story på Rase-

borgs Sommarteater 
Söndag 8 juli klockan 16.00.
West Side Story är en 

modern Romeo och Julia saga 
som visades första gången på 
Broadway 1957.

För regin svarar Sixten 
Lundberg. Musiken är skriven 
av Leonard Bernstein, tol-
kad av kapellmästare Patricia 
Borgman med orkester.

Priset för vuxna är 70 euro 
för hörsel-/synskadade med-

lemmar och 80 euro för icke 
medlemmar. I priset, som är 
billigare för barn, ingår: Teater-
biljett, kaffe med bröd i pau-
sen, lunch före teatern och 
busstransport från Åbo, Par-
gas och Kimito.

Förhandsanmä ln ingar 
senast 10.6.

Kontaktuppgifter
Ordförande Birgitta Stor-

backa 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, 
samt vårmötet den 21 april.

Veckoaktiviteter
Borstbindning måndagar 

kl. 11.30–14.30
Simning fredagar kl. 14–15

Har du frågor angående 
hjälpmedel för synskadade? 
Ring ögonpolikliniken tel. 
535339 och tala med Mia 
Karlsson.

Välkommen som med-
lem 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.

Organisationssekreteraren 
är sjukskriven fr.o.m. den 14 
mars, vikarie Jonathan är på 
plats. 
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Finlands synskadade passar alla

Fast synen blir sämre finns det alltid en version av Finlands Synskadade som du 
kan läsa. Organisationstidningen ges ut i flera olika format: som tryckt tidning i 
storstil, som inläst taltidning på CD eller direkt till din Daisyspelare. Tidningen 
ges ut i punktskrift och på webben i pdf- och rtf-format. 

Du kan göra ändringar i din prenumeration genom att ringa kanslitet på telefon-
nummer 09-6962 300, eller genom att skicka e-post till kansliet@fss.fi.  


