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Ledare: Liv, frihet och personlig säkerhet

Text: Matthias Jakobsson, verksamhetsledare på FSS
I Förenta nationernas allmänna förklaring om mänskliga rättigheter, i artikel 3 står det ”Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”

I det världspolitiska läget vi befinner oss i är denna mänskliga rättighet hotad för allt flera personer. Alternativa sanningar används för att berättiga och normalisera brott mot mänskligheten. Det är inte endast auktoritära och totalitära stater som kränker mänskliga rättigheter. Enligt Modern Slave Registry i Storbritannien utnyttjas slavarbete i de flesta multinationella företag någonstans i företagets försörjningskedja. Samtidigt ger de en glansbild utåt av att vara ansvarsfulla stöttepelare i samhället.

Krig, naturkatastrofer och politiska oroligheter leder till flyktingströmmar, som i sin tur leder till att många blir utsatta för utnyttjande. Enligt forskning förekommer det i 90 procent av krigen människohandel och slaveri, endera under kriget eller som en följd av det. Speciellt utsatta är personer med funktionsnedsättning och i synnerhet kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Idag finns det cirka 40 miljoner slavar i världen, varav 10 miljoner är barn. 

Vad kan vi göra för att hjälpa personer med funktionsnedsättning i kris- och krigsdrabbade områden så att de ska få en möjlighet att återgå till ett tryggt liv? Vi kan stöda organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, för jämställdhet, mot fattigdom och mot korruption. Vi kan stöda organisationer som hjälper personer med funktionsnedsättning i kris- och krigsdrabbade länder.

Vi kan också göra val i vårt dagliga liv som främjar mänskliga rättigheter. Vi som konsumenter måste kräva mera transparens och ansvarstagande av dem som producerar vår mat, textilier och övrigt vi använder i vardagen. Med tanke på att ojämställdhet och flyktingströmmar ökar risken för människohandel och slaveri, är det viktigt att förebygga orsakerna till dessa. Enligt olika scenarion kan klimatförändring leda till att allt från 200 miljoner till 1,2 miljarder människor måste lämna sina hem under de följande 28 åren. Genom att minska på vårt koldioxidavtryck redan idag kan vi alltså förebygga att personer med funktionsnedsättning inte i samma utsträckning behöver utsättas för människohandel och slaveri.

Konsekvenserna av att inte agera nu har mänskligheten inte råd med.

”Idag blev jag blind”

Rekryteringsagenten Heidi Torn dolde länge sin synnedsättning. När hon bestämde sig för att berätta om den på sociala medier blev responsen enorm och positiv. 

Text: Helene Wallin
”Idag blev jag blind.” Så börjar 30-åriga rekryteringsagenten Heidi Torns inlägg på sociala medier som postades i januari. Hon berättar hur hon några månader efter sin födsel fick diagnosen Lebers sjukdom, och att det stod klart att hon aldrig skulle titta någon annan människa i ögonen eller skaffa körkort.

När Heidi Torn hade tagit sin tradenomexamen från Yrkeshögskolan Metropolia i Helsingfors, arbetade hon som konsult vid rekryteringsbyråer, och när coronapandemin kom blev hon företagare. Hon berättade inte för kunderna om sin synnedsättning. Dold av sina solglasögon – en rekryteringsagents personliga varumärke – och genom att jobba digitalt fick Heidi äntligen vara i första hand ett proffs och i andra hand funktionshindrad. Hon headhuntade, gjorde anställningsintervjuer och hjälpte människor att hitta sitt drömjobb.

– Det skulle ha varit lätt att fortsätta dölja synnedsättningen, men saker och ting blev komplicerade när jag skulle kommentera något visuellt under ett videomöte, eller tolka en smiley min dator inte kunde läsa. I längden var det utmattande. Man bär alltid med sig sin synnedsättning, det är inte som ett plagg man kan lämna hemma i garderoben.

Sedan Heidis inlägg, där hon berättar att hon är blind, lades ut på Linkedin i januari har det visats 530 000 gånger och fått 10 000 gilla-markeringar.

– Ett så stort stöd hade jag inte förväntat mig. Responsen har varit enorm. Människor har blivit nyfikna och ställt frågor om ämnet. Vissa har tackat mig och sagt att de behöver en synskadad företagare som förebild. Mycket stöd uteblir om man inte vågar gå ut med det som gör att man avviker från mängden – vad det sedan än är.
Tona ned blindheten
Att tona ned blindheten i arbetslivet har varit ett sätt att kasta ljus på det Heidi Torn kan och inte på hennes funktionshinder.

– Jag har aldrig skämts för att jag är blind, men många människor upplever blindhet som främmande och till och med skrämmande. Min synnedsättning har påverkat arbetsintervjuer, och jag ville inte för samma fördomars skull förlora kunder.

Heidi Torn betonar de goda sidorna från sin uppväxt. På grund av det lilla kodningsfelet i hennes kropp missade hon visserligen gymnastiklektionerna, och hoppade hopprep i förrådet medan hon lyssnade till hur de andra hade roligt i gymnastiksalen. Men samma stavar som inte ville samarbeta, gjorde också att hon började läsa platsannonser som 15-åring för att rekrytera en assistent. Det var då hon för första gången kom i kontakt med rekrytering, som senare skulle bli hennes drömjobb.

– Mitt företag erbjuder olika rekryteringstjänster, och hjälper människor att hitta nytt jobb. I framtiden hoppas jag kunna koncentrera mig på kreativa branscher. Förlag, skivbolag och liknande. Det bottnar nog i att jag själv är en väldigt kreativ person. Jag planerar brädspel, har skrivit klart ett bokmanus och skriver låtar. Jag håller just nu på att göra en demo jag ska skicka in till ett skivbolag.

Motivationen är det som avgör vilken kandidat hon föreslår för arbetsgivaren.

– Vissa saker kan man lära sig, men saknas motivationen blir det inte särskilt bra. Såklart ska man ha en kompetens också, men motivationen är det som gör att man sticker ut.
Hjälpmedel
Heidi Torn använder skärmläsningsprogram, punktdisplay, smartphone och låter datorn läsa upp text när hon jobbar. Att se dåligt är både en utmaning och en fördel i hennes yrke.

– De största utmaningarna är om cv:n är i sådan form att min assistent måste läsa den. Numera används även sociala medier i marknadsföringen, och de är inte särskilt tillgängliga.

Hon har bestämt sig för att göra sin ögonsjukdom till en styrka i arbetslivet.

– Motivation och meriter, går före utseende, vilket gör mig till en träffsäker och objektiv rekryterare. Bedömningen av kandidater blir mer jämlik. Jag vet hur rekryteringen kan göras tillgänglig.

Heidi Torn avslutar sitt inlägg om blindhet på sociala medier så här: ”Jag skulle gärna hålla denna hemlighet bakom solglasögonen, för genom att berätta om detta kommer jag att förlora kunder och min trovärdighet som expert. I många år har jag försökt agera så, att min ögonsjukdom inte syns utåt. Nu är den tiden förbi. Jag kan inte vara seende, men jag kan bestämma mig för att vara blind.”
Mer om Heidi Torn. Yrke: Rekryterare. Bor: Helsingfors. Familj: Föräldrar och en bror i S:t Mickel. Äter till frukost: Jag älskar frukostar med många rätter, men ofta hinner jag bara äta en smörgås. Drömresa: Jag har rest för att upptäcka mat, musik och historia, men det viktigaste är sällskapet. Förebild: En kvinna jag mötte på flygplanet, vars namn jag inte känner till. Favoritstycke: Beror på ögonblicket. När jag började som företagare lyssnade jag mycket på låten Pelkääks vai rakastaks. Hemsida: https://rekryagentti.fi/
Bildtext: Sjöjungfru i badkaret. Heidi Torn marknadsför sig på sociala medier med roliga fotografier.

Syntolkning: Heidi Torn ligger i ett badkar med en stor sjöjungfrustjärt. Hon skriver på sin laptop.
Bildtext: Heidi Torn, rekryteringsagent

Syntolkning: Heidi Torn har långt ljusbrunt hår och är 30 år gammal.

Forskarporträtt: Laga ögonen med friska ögon

I ett laboratorium i Oxford forskar Maria Kaukonen i hur man kan modifiera gener som förorsakar ögonsjukdomar. Att klara av att misslyckas är en viktig egenskap hos forskare, menar Maria Kaukonen.
Text: Helene Wallin Foto: Pixabay och Maria Kaukonen privat arkiv
Det är nästan femton grader varmt i Oxford. Tulpaner och krokus blommar och ute är det vår. I laboratoriet på ögonsjukhuset Oxford Eye Hospital sitter den finska genforskaren och veterinären Maria Kaukonen. Sjukhuset leds av professor Robert E. MacLaren – en brittisk ögonläkare som har gjort ett banbrytande arbete inom näthinnesjukdomar. Maria Kaukonen ingår i hans forskningsteam. Hon är veterinär i grunden men här koncentrerar hon sig på människor.

– Oxford Eye Hospital är världsledande i genterapibehandlingar. Avdelningarna är fyllda med barn och vuxna som får vård för olika ögonsjukdomar.

I laboratoriet, som ligger på sjukhusets översta våning, undersöker Maria Kaukonen hur man behandlar ögonsjukdomen retinis pigmentosa genom att lägga till eller förändra gener i ögats celler. Sjukdomen leder först till synfältsbortfall samt svårigheter att se i mörker, och senare till blindhet.

– Redan under studietiden var jag intresserad av genetik och ögonsjukdomar, säger hon.

Karriären började med en doktorsavhandling där hon kartlade tre ärftliga ögonsjukdomar som kan göra hundar blinda. Sjukdomarna var underutveckling av ögat eller mikroftalmi hos irish soft coated wheaten terrier, glaukom hos norsk älghund och retinitis pigmentosa hos dvärgschanuzer.
– Efter det kunde man ta fram tre gentester som kan användas när man ställer diagnoser och i hundavel.

Fortsatta studier visade att A-vitaminbrist kan leda till en underutveckling av ögat, samt att ögonsjukdomen går i arv om både mamman och valpen bär på anlagen.

– Så vitt jag vet visar studien för första gången en sådan här nedärvningsmodell för någon art. Det kan göra skillnad i framtida forskning.

Stor djurvän

Redan som tvååring bestämde Maria Kaukonen sig för att bli veterinär. Hon har alltid varit en stor djurvän.

– Som barn skötte jag alltid om hästar i stallet och rastade alla grannars hundar. När jag fyllde tolv fick jag min första hund. I skolan gillade jag naturvetenskaper, speciellt matematik och att lösa problem och förklara varför något sker. Valet stod mellan läkarlinjen och veterinärlinjen i gymnasiet, och jag valde att jobba med djur.

Idag är hon nöjd med att forskning är till nytta för båda, och bidrar till både hundars och människors välmående.

– Studier av arvsmassan hos hund och människa har visat att 95 procent av den är likadan. Många hundar drabbas av samma sorts ögonsjukdomar som människan, till exempel glaukom och retina atrofi.  Därför kan forskningsresultat från djur användas på människor.

Hjälpa människor och djur
Maria Kaukonen flyttade till England 2021 och ska stanna två år tack vare ett post doc-stipendium från stiftelsen Sigrid Jusélius. Hennes starkaste drivkraft som forskare är viljan att hjälpa människor och djur till ett bättre liv.

– I mitt nuvarande forskningsarbete försöker jag hjälpa vuxna och barn som har en genavvikelse som gör att de kommer att förlora synförmågan och antagligen bli helt blinda. Att hindra detta förlopp är den starkaste motivationen.

Det är inte alltid enkelt att forska. När det går snett måste man vrida och vända på resultatet, och fundera ut hur man ska göra annorlunda nästa gång, och gå vidare.

– Du måste stå ut med att misslyckas. Det är naturligt när vi ger oss in på områden vi inte har kunskap om sedan tidigare.

Om forskningen stampar på stället hjälper det också att gå tillbaka till alla hundar som Maria inte kunde hjälpa som veterinär.

– Hundarna hade många ögonsjukdomar som inte kunde behandlas och botas även om jag kunde ställa en diagnos. Det var frustrerande. Exempelvis ögontryckssjukdomen glaukom kan vara väldigt smärtsam. Ofta fick jag ge beskedet att hunden skulle bli blind till hundägaren. 

Geneterapin växer snabbt

Kommer man att kunna bota genetiska ögonsjukdomar i framtiden?

– Absolut. Det är jag helt övertygad om. På två år har det hänt ofantligt mycket på forskningsfronten. Varje vecka publiceras det något nytt som gör att vi kan utveckla genterapin vidare. Jag tror att det under vår livstid kommer att kunna erbjudas helt nya och annorlunda behandlingsmetoder i jämförelse med idag. Synförmågan är så otroligt viktig för människan, den påverkar det sociala livet, vår världsbild och möjligheterna att välja yrke.

Den första genterapin mot ögonsjukdom är redan ute på marknaden, Luxturna. Medicinen används för att bota RPE65-relaterad retinal dystrofi, en ärftlig ögonsjukdom som ofta leder till total blindhet.

– En ampull Luxturna kostar en halv miljon euro. Eftersom det är den första genterapin, har kostnaderna för att utveckla den varit väldigt höga. Därför är den så dyr. Det positiva är att den har banat väg för framtida mediciner.

Behandlingen ges som en engångsinjektion under näthinnan och förbättrar synförmågan genom att en fungerande RPE65-gen infogas i syncellerna. I kliniska studier fick 90 procent av deltagande patienter synförbättringar på en eller fler ljusnivåer, jämfört med kontrollgruppen. Redan efter 30 dagar förbättrades den funktionella synförmågan i gruppen som fick genterapi.

En annan innovation inom genterapin är den så kallade gensaxen, CRISPR-Cas9, som Maria Kaukonen använder för att behandla patientens öga med.
– Jag använder en version av gensaxen som modifierar punktmutationen som förorsakar ögonsjukdomen.

Egen forskningsgrupp
Maria Kaukonen har forskat i 15 olika ögonsjukdomar. Det har lett till ungefär tio gentester där man kan diagnostisera dem. Förutom forskning tycker hon om att undervisa, och har startat en kurs i klinisk genetik vid veterinärhögskolan i Helsingfors. Kursen leder hon på distans.

– Jag handleder också en doktorand.

I framtiden vill hon kunna fortsätta forska.

– Jag trivs i forskningsgemenskapen och har ett stort driv att reda ut saker och ting.  Jag skulle vilja ha en egen forskningsgrupp i Finland, där jag använder allt jag lärt mig här.

Maria Kaukonen njuter av sin vistelse i Oxford. Hon bor i ett viktorianskt stenhus från slutet av 1800-talet i centrum av Oxford med man och två barn. Huset är smalt och det drar från fönstren, men byggnaden är jättevacker och har en stor gård där barnen kan spela fotboll.

– Jag cyklar med lådcykel till jobbet och lämnar barnen på dagis och skolan. Vägen går genom en park där hundar får springa fritt, människor väjer för dem.  Jag älskar det för i Finland är hundarna alltid kopplade.
Bildtext: Forskaren Maria Kaukonen med munskydd i laboratoriet i Oxford Eye Hospital. Sjukhuset är världsledande inom forskning i hur man behandlar ögonsjukdomar med genterapi och stamceller.

Syntolkning: Maria Kaukonen har en vit labbrock och munskydd. Bakom henne ser man laboratoriet där hon forskar.

Bildtext: Biomedicinsk revolution. Den första genterapin mot ögonsjukdom behandlar retinal dystrofi.

Syntolkning: DNA-spiralen är uppbyggd av två kedjor.

Recension av appen Nordea mobile: Nordea Mobile är handkontrollen till din ekonomi

Om Nordea ID är nyckeln till ekonomisk kontroll, kan man säga att Nordea Mobile är handkontrollen som används för att styra den ekonomiska självständigheten.
Text: Fredrik Lindgren Illustration: pixabay
Att logga in på banken med Nordea Mobile är betydligt enklare än att logga in på banken via datorn. Allt som krävs är några tryck på mobilskärmen, förutsatt att man ämnar använda appen för att betala räkningar och flytta pengar mellan olika konton. Man slipper alltså en massa skärmläsarkommandon.

Låt mig förklara. När man öppnar Nordea Mobile anländer man till appens hemskärm. Högst uppe på hemskärmen finns fyra knappar. Jag använder själv två av dem regelbundet: knappen betala använder jag när jag vill betala åt andra personer, och knappen egen överföring när jag vill flytta pengar mellan mina egna bankkonton. 
Betala räkningar
Nu funderar du kanske varför det skulle vara värt att börja använda en app, när man enkelt kan sköta bankärenden via sin dator. Låt mig då svara på dina funderingar genom att presentera en funktion jag börjat använda, som har visat sig vara perfekt då jag skall betala räkningar på egen hand. Nordea Mobile har en skanna faktura-funktion, som är väldigt lätt att använda. Då man trycker på skanna faktura-knappen på skärmen aktiveras kameran. Med kamerans hjälp skall man sedan leta upp en streckkod som finns på räkningen. Funktionen ger ingen feedback på hur nära streckkoden man befinner sig, så det krävs lite övning, men så fort koden är skannad öppnas ett nytt fönster där all betalningsinformation är ifylld på sin rätta plats. Du har nu sluppit problemet med att fylla i all information manuellt.

På hemskärmen kan man även se sina kommande betalningar, samt hur mycket pengar man har på det konto som används då man gör inköp. Med ett tryck på skärmen kan man sedan få mera detaljerad information. Trycker man till exempel på bankkontot får man fram en lista på de senaste transaktionerna. Detta kan vara till hjälp då man vill hålla koll på sitt pengaflöde.
Våga testa
Jag har själv under en längre tid kunnat hålla koll på min egen ekonomi med hjälp av Nordea Mobile. Jag har ganska långt kunnat hålla mig till hemskärmens funktioner, men det finns en hel massa funktioner jag inte vågat testa än. Största delen av dessa funktioner är riktade till investerare, ett område jag inte vågat sätta mig in i än, men så mycket kan jag säga att det går att komma åt dessa funktioner med Voiceover.

Det enda problem jag stött på då jag använt appen är en bug som ibland dyker upp då Nordea skickar viktiga meddelanden om sina tjänster. Voiceover kommer åt meddelandet, men man kan dessvärre inte komma åt några andra funktioner i appen då meddelandet tagits emot. Denna bug är väldigt sällsynt och jag har själv kringgått den genom att helt enkelt starta om appen. Detta gör så att allt fungerar normalt igen.

Tillsammans med Nordea ID är Nordea Mobile ett av de bästa sätten för en synskadad att sköta sina bankärenden på egen hand. Det kan kännas skrämmande att börja använda appar som kräver ett stort ansvar, vilket är förståeligt, eftersom det nog skulle kräva minst tio sidor för att få koll på allt. Det jag med säkerhet kan säga är att när du väl har börjat använda dessa appar kommer du garanterat fråga dig själv hur du klarat dig utan dem.

Blindshell Classic 2 – ny talande knapptelefon

Text: Cristian Söderberg
Blindshell Classic 2 har kommit till Aviris-butikens sortiment och kan nu beställas därifrån. Telefonen är en efterträdare till Blindshell Classic, som funnits på marknaden i några år. 
Telefonens knappuppsättning har ändrats till det bättre och man har bytt ut den tunna fyrkantiga navigeringsknappen till en OK-knapp i mitten. Den förra var en aning svår att hantera. På den nya telefonen finns det istället avgränsade och taktila uppåt- och nedåtknappar för att navigera i menyer och man bekräftar sina val med en enskild rund knapp till vänster, som också används för att svara på samtal. Sifferknapparnas avstånd från varandra har ökats och det är därmed enklare att hitta de enskilda knapparna.
Enligt tillverkaren har högtalaren förbättrats och ger nu ifrån sig högre ljud. En av de sämre egenskaperna i förra versionen var just den låga ljudnivån till exempel på ringsignaler. Det är individuellt hur högt var och en uppfattar ljud men enligt mig tycker jag att den har ett högt ljud då den ringer. 
Volymknapparna finns på telefonens vänstra kant och på övre kanten finns kontakten för hörlurar samt en LED-lampa. På telefonens baksida finns SOS-knappen och kameralinsen. I underkanten finns kontakten för laddningskabeln.
Telefonens fysiska storlek är ungefär den samma som förut men en aning tjockare och storleken motsvarar de andra telefonernas storlek i denna klass. Telefonens skal kommer i två olika färger; röd och svart. Knapparnas bakgrundsfärg är svart och texten vit. En annan förbättring är att klockan syns i grundläget på telefonens skärm och siffrorna är i väldigt stort teckensnitt.
Med telefonen medföljer det en laddningsstation i vilken man kan placera hela telefonen för laddning istället för att koppla in USB-laddningskabeln i nedre kanten av telefonen. I telefonen kan man placera två micro-SIM-kort vid behov.
Telefonen lämpar sig för både svagsynta och personer med grav synnedsättning i och med att den har ett stort teckensnitt med bra kontrast samt inbyggd skärmläsare och talsyntes. Överlag är menyerna och hanteringen lika som förut men nu navigerar man sig uppifrån nedåt, alltså på motsvarande sätt som de äldre Nokia-telefonerna, Dororna eller Minivision.
Smarta egenskaper

Telefonen är inte en fullblodig smarttelefon men tillverkaren har en egen appbutik från vilken man kan ladda ned appar. Sortimentet av appar är givetvis inte lika stort som i Appstore eller Play Store och är beroende av vad tillverkaren själv inför för appar. Bland annat Whatsapp finns där men för svagsynta blir teckensnittet ganska litet då man använder den appen. Telefonen har en webbläsare samt e-postläsare och andra funktioner som till exempel FM och webbradio.
Blindshell Classic 2 har också röststyrning med vilken man kan ge röstkommandon till telefonen för att till exempel ringa upp personer i sin kontaktbok eller diktera textmeddelanden. Telefonen har en röstkommandoknapp på högra kanten av telefonen som används till att starta röststyrningsfunktionen. Pris: 449€ i Aviris-butiken.
Kärl som ger lust att laga mat

Text: Helene Wallin

Det är eftermiddag. Solen skiner in genom balkongfönstret. Emma Rasela står i sitt kök i Helsingfors och rör ihop plättsmeten när jag stiger in genom dörren.

– Vill du ha hallonsylt eller jordgubbssylt på plättarna? frågar hon.

Emma Rasela säljer Tupperwareprodukter sedan ett år tillbaka och ska visa hur man på ett enkelt sätt kan laga mat i mikron.

– Jag kan fortfarande bli förvånad över att det är så smidigt att laga mat på det här sättet.

Emmas mamma sålde Tupperware när hon var liten. 

– När min kompis bjöd in mig till  sitt tupperwareparty sade jag att vi redan har skåpen fulla med förvaringslådor. När jag väl kom dit förstod jag att sortimentet är mycket bredare än förr, och att det finns många nya sätt att använda Tupperware.

En av Emma Raselas favoritprodukter är en gryta som heter MicroPro Grill. Grytan kan användas till allt mellan himmel och jord, och idag ska hon laga plättar i den.
– Man kan köpa en silikonring man häller plättsmeten i så att de blir runda. Annars är det lätt hänt att plättarna går sönder när man steker dem i stekpannan.

Tupperware är ett företag som tillverkar produkter i huvudsak gjorda av plast. Den första produkt Emma köpte var EasyDelight. Den är liten och platt och perfekt att steka omeletter i.

– Jag brukar räkna med en minut per ägg i mikron. Gör jag omelett med knackkorv får de gå två minuter. Man får pröva sig fram.

Att laga mat i mikron har väckt Emmas lust till matlagning.

– Jag gör maträtter jag inte kunnat laga förr och testar nya recept. Plättar, omelett och brunsås till exempel.

Visst har det varit dyrt att köpa nya matlagningskärl, men hon tycker att det varit värt priset, eftersom Tupperware förenklar kockandet så mycket. Ett exempel är köttfärssåsen som är väldigt enkel att göra i en kanna.

– Särskilt för oss som har en synnedsättning är det här bra produkter.

Numera lägger Emma Rasela även ut filmer där hon lagar mat på sin facebooksida och recept.

– Jag vill inspirera andra att laga mat.

Köttbullar är hennes paradrätt, och den bjuder hon gärna gäster på. 

– Smaken är ganska lika som när man steker köttbullar i en stekpanna, men ytan brukar inte bli lika brunbränd. 
Recept för mikro och Tupperware
Köttfärssås: 400 g maletkött, en burk matgrädde, eller krossade tomater enligt smak och tycke. Värm maletköttet i kannan ungefär tre minuter. Lägg till grädde, eller tomatsås, eller vad som helst vätska du föredrar. Värm såsen 7-8 minuter beroende på mikrovågsugnen. 
Plättar: 2 ägg, 4 dl mölk, 3 dl vetemjöl, socker, smör eller olja. Rör ihop alla ingredienser utom smör. Smält smöret i mikrokannan och lägg till det i smeten. Ös med hjälp av sleven smeten i silikonringen som du placerat i Tupperwaregrytan och värm plätten ungefär sju minuter i mikron. 
Bildtext: Experimenterar i köket. Emma häller plättsmeten i en silikonform för att få den rund.

Syntolkning: Emma har rött mellanlångt hår och en svart luva. 
Bildtext: Lättlagat. Plättar med sylt är en av Emmas favoriter.

Syntolkning: På tallriken ligger en plätt med röd jordgubbssylt på.

Kolumn: Tillgänglighet tillämpas på vissa produkter och tjänster

Text: Oscar Ohlis, socialpolitiskt sakkunnig FSS
För drygt en månad sedan lämnade FSS in sitt utlåtande gällande regeringspropositionen på tillgänglighetsdirektivet. Det är viktigt att främja tillgängligheten för att alla ska ha lika möjligheter att delta i samhället. Detta mål stöds av Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv.

EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver att myndigheterna och den privata sektorn gör vissa produkter och tjänster tillgängliga. Direktivet ska genomföras nationellt i varje EU-land senast den 28 juni 2022. Detta innebär också ändringar i lagstiftningen i Finland.

Syftet med tillgänglighetsdirektivet är bland annat att öka tillgången på och främja fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster och göra produkter och tjänster mer tillgängliga och på så sätt göra samhället mer inkluderande och underlätta ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning.

Man kan också tala om digital tillgänglighet. Med digital tillgänglighet avses att webbplatserna och mobilapplikationerna planeras så att användarna, i synnerhet personer med funktionsnedsättning, kan använda dem på ett bättre sätt.

Tillgänglighetskraven förpliktar organisationer inom den offentliga förvaltningen samt den privata sektorn, det vill säga alla som producerar eller tillhandahåller en produkt eller tjänst som hör till direktivets tillämpningsområde.

Den nationella regleringen av de produkter och tjänster som omfattas av tillgänglighetsdirektivets tillämpningsområde hör till flera ministeriers ansvarsområde. I enlighet med statsrådets riktlinjer ansvarar social- och hälsovårdsministeriet för samordningen av genomförandet av direktivet och de övriga ministerierna deltar i beredningen i enlighet med sitt eget ansvarsområde.

Syftet är att genomföra kraven i tillgänglighetsdirektivet på nationell nivå.

Propositionen har beretts i en arbetsgrupp och social- och hälsovårdsministeriet har stått för samordningen. I arbetet deltar finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet, kommunikationsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet och miljöministeriet. Representanter för Handikappforum och Finlands näringsliv har bjudits in som sakkunniga.

I Finland finns det inte en heltäckande författning som täcker hela tillämpningsområdet för tillgänglighetsdirektivet.

Tillgänglighetsdirektivet tillämpas på vissa produkter och tjänster. Tillämpningsområdet omfattar produkter såsom datorer som är avsedda för konsumenter, självbetjäningsterminaler (t.ex. biljettautomater), smarttelefoner, digiboxar och läsplattor som är avsedda för e-böcker. Tillämpningsområdet omfattar i fråga om tjänster elektroniska kommunikationstjänster, transporttjänster, banktjänster för konsumenter, e-handel och program för läsning av e-böcker. Tillämpningsområdet omfattar dessutom svar på nödnumret.

Tillsynen av produkter som omfattas av tillgänglighetsdirektivet är marknadskontroll, på vilken bestämmelserna i marknadskontrollagen tillämpas. Flera av tjänsterna i tillgänglighetsdirektivet är digitala tjänster och således bestäms tillsynen i enlighet med bestämmelserna i lagen om digitala tjänster.

Vid tillsynen kan man ingripa i situationer med bristande överensstämmelse med tillgänglighetskraven och föreläggandet kan i sista hand förenas med vite. Den som använder en produkt eller tjänst kan meddela tillsynsmyndigheten om brister i tillgängligheten hos en produkt eller tjänst som omfattas av tillämpningsområdet. Tillsynsmyndigheten ska från fall till fall vidta tillräckliga åtgärder.

Tillgänglighetsdirektivets ekonomiska konsekvenser beräknas uppgå till ca 146 miljoner €. Största delen av detta (ca 70 miljoner €) hänför sig sannolikt till e-butiker och den andra betydande delen (cirka 40 miljoner €) kontinuerligt underhåll och fortbildning för alla aktörer, enligt uppskattningen.

Kostnaderna i fråga är de facto uppdelade på längre sikt. Om det är möjligt att uppfylla kraven genom utveckling och reparation, förblir investeringskostnaderna på kort sikt låga. När tillgängligheten kan beaktas som en del av det normala utvecklingsarbetet, fördelas kostnaderna över en längre tidsperiod. De fortlöpande kostnadernas andel kan sammanlagt tänkas vara cirka 5–10 miljoner euro på årsnivå inom de branscher som omfattas av utredningen.
Källa: STM


Livet började se krokigt ut

Hon började se krokigt, och förlorade synen. Från att ha varit hantverkare stickar Solveig Broman nu främst strumpor till sina tre barn, sju barnbarn och åtta barnbarnsbarn. Familjen är det viktigaste i hennes liv. 
Text och foto: Helene Wallin
Solveig Broman blev skickad till Sverige som krigsbarn. Året var 1943 och hon var sex år gammal. Tågresan startade från Helsingfors och gick via Haparanda till södra Sverige. Hemma lämnade hon en mamma som varje kväll täckte för fönstren så att deras hus i Lovisa inte skulle upptäckas av ryska bombplan. Solveig skulle till en familj nära Motala, medan hennes syster skulle till Gävle.
– Jag hade öroninflammation och det rann mängder av var från mitt öra under resan. Inflammationen hade jag haft länge. Mamma spolade örat regelbundet med vetesuperoxid, och ibland fick jag trycka en gul lök invirad i ett bomullstyg mot örat. Men det hjälpte ju inte. På den tiden var det inte tal om läkarbesök. På resan till Sverige var det min systers ansvar att spola mitt öra. Hon var åtta år. Läkarna ville skicka mig till sjukhus, men jag blev så olycklig att jag fick åka till min familj i stället och besöka läkare där. I tåget mot Motala fick jag en apelsin som tröst. Det var första gången jag såg en apelsin. Jag minns hur jag satt och vred och vände på den på tåget och stirrade på den. Det var nästan som julafton. 
Solveig Broman sitter i en fåtölj i Folkhälsans lägenhet i Borgå. I famnen har hon en ipad som hon är minst lika förtjust i som hon var i apelsinen den gången. Liksom apelsinen har ipaden öppnat nya dörrar. Dörrar hon trodde stängdes för gott i och med att hon förlorade synförmågan.
– Att köpa en padda är det bästa jag gjort. Tillsammans med smarttelefonen är den mitt fönster mot världen. Jag använder ipaden dagligen för att hålla mig à jour med vad som händer i samhället, spela spel, läsa tidningar och lyssna på nyheter från Yle Arenan.
Designade egna mönster
På soffbordet ligger en halvfärdig strumpa. Solveig Broman tror att hon har fallenheten för hantverket i generna.
– Jag var tio tolv år när jag stickade min första jumper. Jag stickade den i spetsstickning och den hade salmiakrutor. Inte helt enkelt som första projekt. Jag skulle aldrig ha klarat av att göra färdigt den själv, men vår granne hjälpte mig. Hon hade ett otroligt tålamod. Jag sprättade och hon visade och jag sprättade och hon visade. Till slut blev jumpern färdig. Numera stickar jag bara strumpor. Alla barn och barnbarn får yllesockor i julklapp.
Under småbarnsåren på 1960- och 70-talet drev Solveig barnklädbutiker i Lovisa och Lappträsk.
– När jag fick mitt tredje barn, avvecklade vi verksamheten. Jag visste inte om jag skulle vara mamma eller företagare och tiden räckte inte till.
När Solveig flyttade isär från sin man på 1990-talet behövde hon hitta ett heltidsjobb. Hon bestämde sig för att satsa på att försörja sig genom att sticka tröjor.
– Jag köpte en stickmaskin för fina trådar och började skapa mönster. 
Hon gjorde både vinterjumprar i ylle och sommartröjor i bomull. Mönstren programmerade hon själv in på stickmaskinen. Djur, tomtar och båtmönster blev favoritmotiv i hennes textilier. Tröjorna sålde hon i hantverkarboden vid Strömfors bruk, senare i Borgå.
– Det stora jobbet var att formge och programmera in mönster på maskinen. Men det var ganska lätt för mig. Det ger mycket att arbeta med händerna.
Samtidigt fortsatte Solveig att sjunga i kör. Körmusik är hennes stora intresse, och hon var bara 12 år när hon första gången sjöng i kör i skolan. Först var hon med i Lovisakören, sedan i Liljendalkören och tills sist i Liljendal församlings kör Refrängen.
– Ofta var jag trött när jag kom till körövningarna, men efter en stund var jag pigg som bara den. Vi var väldigt aktiva och gav många konserter. Jag har tyckt om att sjunga stora verk av kompositörer och kyrklig musik som till exempel verket Förklädd Gud, en lyrisk svit av Lars-Erik Larsson.
Blödningar tog synen
Solveig Broman är nittio procent synskadad och har kvar sin ledsyn. Allt började en dag med att hon mötte en bil som hade taket nedtryckt. Sedan mötte hon till sin fasa flera bilar med nedtryckt tak, och förstod att hon hade problem med synen. Hon sökte sig till ögonläkaren i Borgå och sade att hon såg krokigt, och blev opererad för grå starr. Det betydde inte att problemen var över. Hon hade små blödningar i ögonen, makuladegeneration, vilket gradvis skulle komma att försämra hennes syn.
– Jag hade det som milstolpe att klara mig till Refrängens tioårsjubileum, innan jag miste synen. Jag älskar ju att sjunga i kör. 
Solveig fick injektioner i ögat för att bromsa sjukdomsförloppet. Läkaren sade att vänstra ögat är utsatt.
– Jag var alltid lite spänd när jag såg nålen komma, men ögat är ju bedövat så man känner ingenting förutom en tyngd.
En stor blödning tog till slut synen i vänster öga. En kirurg försökte rädda ögat men det var för sent.
– De fem första dygnen efter operationen var jag tvungen att ha huvudet nedböjt. Jag sov på mage med ansiktet neråt.
Efter ett halvår hände samma sak med andra ögat.
– Jag vaknade mitt i natten och såg ingenting. Jag tryckte i blindo på kontakter i mobilen och kom fram till min son som kontaktade ögonkliniken. Ambulansen kom. Det var riktigt illa, det handlade om dagar för att rädda synen.
Operationen tog två timmar, och kirurgen sade att det berodde på att Solveig förutom inre blödningar hade hål på näthinnan.
– Efter operationen var jag tvungen att ligga på sidan och vända mig var trettionde minut. Äggklockan ringde varje halvtimme.
Efteråt satt Solveig Broman på sängkanten och funderade vad hennes liv skulle bli. Hon hade endast sin ledsyn kvar.
– Tillslut kom jag fram till att jag hade två vägar att välja. Den ena att tycka synd om mig själv, den andra att göra något åt situationen. Jag bestämde mig för den sista, och under hela den här tiden är det nästan magiskt hur saker och ting har ordnat sig. Jag har fått mycket bra rehabilitering från FSS, och bor på samma våning som tre andra synskadade. Mina barn ställer upp och jag har vänner. Jag behöver aldrig fråga mig vad jag ska göra imorgon. 
Många praktiska problem löste sig när Solveigs barnbarn lärde henne att prata med telefonen.  
– När jag köpte min mobil var det någon som sade att man kan prata med den, men länge var det som hebreiska för mig. En dag satt jag på sängkanten med mitt barnbarn som var 16 år. Det kändes tungt.  Jag frågade om hon kunde tala till sin telefon och det kunde hon. Därefter började hon programmera min mobil, och sade ’säg ring Emma’.  Jag sade ring Emma och då ringde det i hennes mobil. I den sekunden fick jag tillbaka mitt liv. Efter det köpte jag ipad. Jag tycker inte det var svårt att lära sig att använda ny teknik. Man måste bara vara envis.

Familjen största glädjen
Vi sitter i Solveig Bromans ljusa och luftiga vardagsrum. Det är en solig vinterdag. Familjen är det viktigaste i hennes liv, och det finns gott om plats för dem i sofforna när de kommer och hälsar på. 
– Jag har tre barn, sju barnbarn och åtta barnbarnsbarn.
Släkten brukar samlas hos Solveig på juldagen för att äta julgröt.
– I år var vi 26 personer, nästa jul blir vi 28. Vi ser alltid fram emot att träffas, för det är den enda gången på året vi alla är samlade på ett ställe. Ifjol var jag tvungen att boka av julgröten på grund av coronan, och då sade ett av barnbarnen ’nå dit for julgröten’. Att vara farmor och mormor är väldigt roligt. Jag är så tacksam för min familj.
Solveig minns när hon opererats och tittade på alla julkort hon fått. Nästan alla hade änglamotiv.
– Det ena julkortet var finare än det andra. Medan jag satt började O Helga Natt spela instrumentalt i tvn, och det blev så himmelskt att jag började gråta.  Jag var så skör efter alla operationer.  Jag tänker att jag har orkat med mina motgångar, för att jag inte ser bakåt så mycket. Jag ser framåt och går vidare, säger Solveig Broman.                  
Mer om Solveig Broman: Yrke: Banktjänsteman, företagare, kontorist, hantverkare och pensionär. Familj: Bland andra tre barn, sju barnbarn och åtta barnbarnsbarn. Bor: Borgå. Intressen: Hantverk och körsång. Lyssnar på just nu: Märta Tikkanens talböcker. Uppskattar hos andra: Ärlighet, hjälpsamhet, humor. Motto: Var dag är en gåva. Dold talang: Logisk enligt min dotter.

Bildtext: Inte rädd för teknik. Solveig Broman använder ett förstoringsglas när hon läser tidningsrubriker på ipaden.   
Syntolkning: Solveig Broman har en röd jumper, och kort hår och glasögon. Hon sitter i en fåtölj i sitt vardagsrum och ler in i kameran. I den ena handen håller hon ipaden och i den andra förstoringsglaset.
Bildtext: Solveig samlar på änglar. Den äldsta är nästan 100 år gammal.

Syntolkning: Solveig står bredvid ett vitrinskåp. På vitrinskåpets hyllor står det olika änglar. Hon visar en ganska stor ängel.
Bildtext: Barntröjor med sjömansmönster Solveig har stickat och designat.

Syntolkning: Fyra stickade sommarjumprar och tre mössor för barn som går i mörkblått och vitt. På en av jumprarna ser man ett skepp med segel, på de andra pojkar och flickor i sjömanskläder och katter.

Nu kan du lära dig använda mobilen på youtube

Nu kan du ta del av utbildning i hur man använder mobiler för synskadade på FSS youtube-kanal. Längre fram lovas fler videor.

Text: Helene Wallin

– Ring Lasse telefon. – Telefon Lasse. Ringer Lasse. Så låter det i den färskaste videon på FSS youtube-kanal. Videon innehåller tips om hur man använder den talande knapptelefonen Blindshell Classic 2, bland annat om hur man tar i bruk röststyrningen. Det är Cristian Söderberg, it-ansvarig på förbundet, som har gjort videon. I hans arbete ingår att hålla sig á jour med den tekniska utvecklingen inom IT-området för hjälpmedel till personer med olika grader av synnedsättning.

– Jag har börjat producera videor för youtube, parallellt med att jag medverkar i Medlemsbladet och träffar människor personligen. Det känns som en naturlig utveckling av den service FSS kan erbjuda till personer med synnedsättning just när det gäller teknik, säger Cristian Söderberg

Manuset som ligger till grund för utbildningsfilmen om knapptelefonen Blindshell Classic 2 är väl genomtänkt.

– Manuset grundar sig på min erfarenhet av vad människor vill veta och behöver veta om en mobil. Jag vet vad som brukar vara svårt. En pedagogisk fördel med film är att man kan visa hur man ska trycka på knapparna samtidigt som man beskriver hur man gör.

Målgruppen för videorna är personer med nedsatt syn samt anhöriga och assistenter till personer som ser dåligt.

– Syntolkningen är invävd i manuset så att man skall kunna följa med oberoende om man ser eller inte.

Cristians framtidsplaner är att fortsätta att producera och publicera videor om de mobiler som finns på marknaden på youtube.

– Jag har fått feedback från medlemmar att de tyckt om videon.

Sökorden ”Förbundet Finlands Svenska Synskadade” på youtube leder till FSS egen kanal som man även kan prenumerera på.
Bildtext: Film. På FSS youtube-kanal får du hjälp med att ta ibruk mobiler.

Syntolkning: En hand håller upp telefonen Blindshell Classic 2.

För synskadade är solglasögon extra viktiga

Solglasögon skyddar dina ögon. Men det gäller att välja rätt glasögon. För synskadade har linsen stor betydelse.
Text: Pontus Anckar
Under våren och sommaren får vi njuta av extra mycket solljus. Även om det kan kännas skönt efter en lång och mörk vinter tar solens UV-strålning hårt på våra ögon. Ett sätt att njuta av solen och samtidigt skydda ögonen är att använda bra solglasögon. Men hur vet man vilka solglasögon som är bra?

– Ett minimikrav är att solglasögonen har ett CE-märke som visar att de skyddar från UV-strålning, säger Tuula Kääriäinen, optiker och ortoptist vid Näkövammaisten liitto.

Hon påpekar att CE-märket visar att glasögonen fyller de europeiska kvalitetskraven.

– Det är också bra om glasögonen är märkta med UV 100 eller UV 400. Det betyder att linserna filtrerar bort UV-strålningen helt och hållet.
Solljus
För synskadade är solglasögon extra viktiga. Det beror på att en ökad bländningskänslighet hör till de flesta ögonsjukdomar. Synen blir helt enkelt ännu sämre vid solljus. De som inte har en synskada köper ofta mörka, vanliga solglasögon. Men för en person med synskada är de vanliga solglasögonen oftast inte bra eftersom de inte släpper igenom tillräckligt med ljus. Därför är solglasögon med filter som släpper igenom mera ljus bättre. Filtret fungerar så att det släpper igenom ofarligt ljus men filtrerar bort det skadliga UV-ljuset. Filterglasögon skiljer sig också från vanliga solglasögon på det sättet att de går att använda inomhus.

Ljus är förstås helt nödvändigt för att vi ska kunna se, men vissa ljus kan i stora mängder vara skadliga för ögonen och på sikt bidra till olika ögonsjukdomar. Till de farliga ljusen hör solens UV-ljus.
– Det är bra för alla att skydda ögonen vid starkt solljus”, poängterar Tuula Kääriäinen.
Blått ljus
Många nya studier visar att det kan vara en idé att skydda sig mot det blåa ljus som kommer från till exempel dataskärmar och mobiltelefoner.

Den som stirrar mycket på datorer och mobiltelefoner kan till exempel skaffa glasögon med blåljusfilter som minskar det blåa ljus ögonen blir utsatta för. Synskadade behöver alltså solglasögon som släpper igenom mera ljus. Hurdana linser borde glasögonen ha?

– Om personens synskärpa är ordentligt nedsatt lönar det sig inte att välja för mörka linser. Den bästa linsfärgen hittar man genom att prova. Oftast känns bruna, gråa och gröngråa linser bäst.

Finns det olika solglasögon för olika synnedsättningar?

– Det finns inte linser som är anpassade till specifika synproblem. Det mest avgörande för vilka linser som passar bäst är hur bländningskänslig man är, det vill säga är man bara lite ljuskänslig, mycket ljuskänslig eller extremt ljuskänslig.

För många som är mycket ljuskänsliga kan linser med ett gulaktigt filter fungera allra bäst. Man behöver inte nödvändigtvis gå till en specialaffär för att hitta bra solglasögon för synskadade. Tuula Kääriäinen säger att så gott som alla optiker säljer solglasögon till personer med synnedsättning.

Hur är det med modet då? Hurdana solglasögon är inne just nu?

– Det senaste året var stora och spektakulära modeller inne, sådana som påminner om bland annat 1970-talet. Också Aviator-modeller, som många använde på 1980-talet, har varit inne. Även runda och kattliknande modeller har funnits i urvalet. För att inte tala om modeller som används i olika sportgrenar.

– Men om det behövs styrka i solglasögonens linser blir utbudet på bågar betydligt mindre.

Bildtext: Stort är inne. De stora solglasögonen på bilden hindrar ljuset från att komma in på sidorna. Det är extra viktigt för synskadade.

Syntolkning: En man med kort brunt hår bär stora solglasögon utomhus.


Aktuellt

Tillgängliga dagsnyheter

Janne Sjöström har en synnedsättning och läser dagsnyheterna via Vasabladets nya app. VBL samt ÖT:s och Sydins appar har nyligen fått ett nytt utseende och nya funktioner, som gjort dem mer tillgängliga.

– I och med att jag har lite synrester kvar kan jag läsa rubrikerna med förstoring och se på bilderna. Med appen fungerar allt nu smidigt. Det går lätt att ändra fontstorlek så det blir tillräckligt stort, och att ställa in färgkontraster, till exempel svart mot vitt eller vitt mot svart.

Alla reportage, insändare och notiser har även en egen uppläsningsknapp i appen som gör att en automatröst läser högt artikelns innehåll. Det fungerar mycket bra enligt Janne som berättar att det förut kunde bli dubbeluppläsning av till exempel bildtexter då han försökte läsa tidningen med surfplattans egen uppläsning. Finlands Svenska Taltidningsförening i samarbete med FSS har möjlighet att erbjuda finlandssvenska dagstidningarna helt kostnadsfritt år 2022. Läs mer om tidningsutbudet på FSS webbplats. 
Bekanta dig med målboll och boccia på Iris center

Måndagen den 25 april 2022 åker vi till Iris center till Helsingfors. Där ska vi bekanta oss med bollspelen målboll och boccia. Planen är att vi ska kunna starta upp lag och träna boccia och målboll i Nyland, som förutom idrottsgrenar är vanliga fritidsnöjen. Axel Sundholm, tränare i landslaget, berättar om målboll och Svenska synskadade i Västnyland introducerar oss i boccia. Folkhälsans väntjänst deltar med tanke på att eventuellt leda bocciagrupperna i framtiden. Alla är välkomna som lag eller enskilda spelare. Alla får spela.  Kontakta Jonas för att anmäla dig och få mer information på tfn 040 964 4672, Alexandra på tfn 040 778 6295, Astrid på tfn 040 026 9553. Sista anmälningsdag är tisdagen 12 april. Senare på eftermiddagen bekantar vi oss med Iris centret samt bland annat hjälpmedelsbutiken Aviris.
Information om FSS verksamhet
Vid ungefär samma tider som FSS fått besked från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA om att verksamhetsunderstödet för 2022 beviljats enligt ansökan är det dags att lämna in utvärderingsrapporten över föregående årets verksamhet. Vi har under vintern genomfört undersökningar bland våra medlemmar för att höra hur våra tjänster och verksamhet upplevs, vilka resultat de gett och hur vi kan utveckla vår verksamhet ytterligare. Denna feedback är inte bara värdefull för oss själva, utan även ytterst viktig då vi rapporterar till STEA hur verksamhetsbidrag används. Vi tackar ödmjukast alla personer som svarat på våra telefonundersökningar och andra enkäter under året som gått. Genom er feedback kan vi utveckla vårt arbete så att det gynnar personer med synnedsättning på möjligast bra sätt. Tack även för all spontant inkommen feedback – vi värdesätter att ni delar med er av era tankar.


Aktuellt i distrikten

Norra Österbottens Svenska Synskadade
Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls tisdagen 5.4 kl 18 på verksamhetscentret Fyren, Otto Malmsgatan 9 A 21 i Jakobstad. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden.

Välkommen på synrådgivning! Rehabiliteringsrådgivare Peter Koskinen finns på Fyren måndagen 4.4 kl 12–14 och svarar på frågor om syn och hjälpmedel. Handarbetsgruppen "Rätstickorna" med Agneta Cederberg träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12–14 på Fyren. Nästa gång blir 28.3, 11.4 och 25.4.

Kom med ut och njut av att motionera tillsammans i fin natur! Motionsgruppen ”Hurtbullarna” samlas vid "Lockanberget" i Jakobstad varje tisdag kl 10. I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11–12 och vattengympa grupp 1 kl 11.45 och grupp 2 kl 12.30. Använd munskydd!

Punktskriftsgruppen med Leif Nybohm träffas på onsdagar kl 9 på Fyren.”Till punkt och pricka” – punktskrift för nybörjare hålls på Fyren med Maja Renvall-Höglund som ledare. Mera info av Maja, tfn 0400 707 040. Mimosel gruppen samlas varannan vecka (jämna veckor) på torsdagar kl 13–15 med Sol-Britt Björkgren som ledare. Kommande träffar 7.4, 21.4 och 5.5.

I samarbete med Folkhälsan ordnas Trivselcafé-träffar för seniorer med nedsatt syn. Medverkande är Harriet Jossfolk-Furu från Folkhälsan och Peter Koskinen.  Anmälan till Peter Koskinen tfn 050 471 2763 eller Ann-Sofie tfn 044 723 4888. Vårens träffar hålls 21.4 i Kronoby och 25.5 i Karleby. Mera info på ÖT:s minneslista.

Nästa Karaträff blir 28.4 kl 12.30 på Fyren.

Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar, som hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa lunchträff hålls 29.4. Anmälan och info av Ann-Sofie.

Följ med annonseringen om verksamheten på www.fss.fi/noss, Medlemsbandet och ÖT:s minneslista på lördagar. Mera info av Ann-Sofie Grankulla, tfn 044 723 4888 eller e-post: noss@multi.fi . Man kan även ringa föreningens ordförande Bengt Ahlvik, tfn 0500 778 694 (under vardagar) eller via e-post: bengt.ahlvik@gmail.com. Rehabiliteringsrådgivare Peter Koskinen nås på tfn 050 471 2763 (måndag-torsdag) eller via e-post: peter.koskinen@fss.fi. Välkomna med på våra aktiviteter! Hälsar NÖSS
Svenska Synskadade i Östnyland
Verksamhetscentret Kajutan, Ågatan 33 E 1, 06100 Borgå. Tfn 040 968 0351 tisdagar 9-13.00. E-post: distrikt.kajutan@gmail.com. FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli. Tfn 040 511 3345. E-post ann-catrin.tylli@fss.fi. IT-stöd i Östra Nyland, Cristian Söderberg. Tfn 050 462 6283. E-post cristian.soderberg@fss.fi. Ordförande Jonas Lindström. Tfn 040 964 4672. E-post jonas07880@gmail.com.
Svenska Synskadade i Mellersta Nyland
Från och med mars månad har föreningen igen kunnat bjuda sina medlemmar på måndagsträffar, varannan måndag. Måndag 11 april klockan 13-15 på Parisgränden 2 A 1, Helsingfors. Programmet är musik med anknytning till påsken. Christian Holmqvist presenterar musiken och vi får ta del av den via CD-inspelningar. Det lovas också kaffe med tilltugg. Obligatorisk deltagaranmälan för alla senast 5 april till kansliets telefon eller e-post.
Årsmöte
Medlemmarna i Svenska synskadade i mellersta Nyland rf kallas till årsmöte måndagen den 25 april klockan 13 i Folkhälsans Seniorhus på Mannerheimvägen 97, Helsingfors, i musiksalen. Stadgeenliga ärenden behandlas, dvs. bland annat föreningens bokslut och årsberättelse 2021. Efter mötet bjuder föreningen på sopplunch i Folkhälsans matsal. De medlemmar som önskar delta i lunchen bör anmäla sig till föreningens kansli senast tisdagen den 19 april.

Måndag 9 maj klockan 13-15 på Parisgränden 2 A 1. Då blir det skojig och intressant frågesport med Monica Andersson samt kaffeservering. Deltagaranmälan tas emot till och med 3 maj. Grupperna Styrka och balans samt Vattengymnastik fortsätter som förut på torsdagar respektive fredagar i Folkhälsans regi.

Kontaktuppgifter: Föreningens distriktssekreterare Astrid Söderlund är säkrast anträffbar må–on klockan 10-13. Tfn 0400 269 553 eller per e-post: kansliet@ssmn.fi. Besöksadress: Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors.

Svenska Synskadade i Västnyland
Lyan café 7.4 kl. 15-17. Drop-in.

Månadsmöte 9.4 kl. 13 på Lyan. Anmälan senast 4.4. Samtransport ordnas. Frågesport 20.4 kl.18 på Lyan med Börje Broberg.

Lappvik frontmuseum och bunkerbesök 23.4. Föreningen ordnar en dagsutflykt till Lappvik i historiens tecken med guidning både på museet, museigården och i bunkern Irma. Ärtsoppa och pannkaka till lunch. Dagsprogrammet är mellan cirka 10-15, samtransport ordnas. Anmälan senast 11.4
Målbolls resa 25.4. Kolla annonsen för mera information. Herrklubben 27.4 kl. 15 på Lyan med Börje Broberg. 
Må bra-dag.5.5. Välkommen med på Västnylands Må bra-dag som ordnas i samarbete med Folkhälsan! Program mellan 10-15 med lunch emellan, anmäl senast 27.4. Lyans månadscafé i samarbete med Må bra-dagen.

Våravslutning 14.5. Hjärtligt välkomna på våravslutning på Lyan klockan 13 (inte på Gullö som tidigare meddelats). Pigge och Ika Svenskberg uppträder och samtransport ordnas. Anmälan senast 9.5. Frågor och anmälan går till Alexandra på tfn 040 778 6295, ssvn@brev.fi.

Är du intresserad att pröva boccia? Thea Lindholm är dragare och kan meddela tidtabellen, eller svarar på frågor på 040 587 5140.
Vasa Svenska Synskadade
Punktskriftskursen fortsätter varje onsdag kl. 10-13.30 med Ritva Hagelberg och Börje Kukkonen som ledare. Är du intresserad av att lära dig ett nytt språk, tveka inte utan anmäl dig gärna, det finns plats för ytterligare elever hälsar ledarna. Du kan även hoppa på tåget lite senare, all undervisning är individuell. Sista undervisningstillfället är onsdag 11.5.2022.

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, i samarbete med Folkhälsan, fortsätter under våren på tisdag 29.3, 26.4 och 24.5 kl. 13-15.15 på Lyktan med Carina Blom som ledare, tfn 044 788 1026.

Kursen Rörelse-Styrka -Balans i samarbete med Folkhälsan, fortsätter varannan tisdag kl. 10-11 på Lyktan med Malin Knip som ledare, tfn 044 788 1081. Målet med träningen är att upprätthålla och stärka rörelseförmågan och balansen. Följande datum är 5.4, 19.4, 3.5 och 17.5. Välkomna med hälsar Malin!

Vattengymnastiken i samarbete med Folkhälsans förbund fortsätter varje torsdag kl. 17-17.45 i Folkhälsans hus i Smedsby fram till och med torsdag 12.5.2022. Ny ledare är Rickard Byggmästars, tfn 040 413 0609. Kontakta kansliet om du har frågor.

Quinnoträff ordnas på Lyktan tisdag 5.4 kl. 13 med guiden Ulla Grönvall-Streng från Jakobstad som talar över det intressanta ämnet ”Våra presidenters gemåler”. Carina Bjongbacka ger också en kort info om Nordiska Kvinnokommittén, hon är FSS representant och nyss hemkommen från Island. Kaffe och gemenskap runt kaffeborden! Välkommen med alla damer till en trevlig eftermiddag! Anmäl dig senast måndag 4.4 före kl. 14.

ANNONS: Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. bjuder in alla medlemmar till föreningens årsmöte som hålls på Lyktan torsdag 21.4 kl. 13. Sedvanliga möteshandlingar samt kaffe med tilltugg. Anmälning senast tisdag 19.4 före kl. 14. Styrelsen.

Medlemsträff ordnas på Lyktan, tisdag 10.5 kl. 13 med rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman. Hon förevisar det senaste som finns på marknaden gällande hjälpmedel. Det finns även tillfälle att ställa frågor till henne om du har något som du funderar över. Kaffe och gemenskap runt kaffeborden. Anmäl dig senast torsdag 5.5 före kl. 14. Välkomna till Lyktan!

Anmälningarna till vår resa till Kalmar/Öland 14 - 19.6.2022, strömmar in i jämn takt. Vill du komma med anmäl dig så fort som möjligt för att säkra din plats i bussen! Resan bjuds ut till alla medlemmar inom FSS och alla ordinarie medlemmar sponsoreras med 100€/person med bidrag från Stiftelsen Svenska Blindgården. OBS! Eftersom VSS fått ytterligare bidrag för resan sponsoreras medlemmarna i VSS med ännu en liten summa! Närmare info och anmälan senast 12.5 till kansliet. Program fås från kansliet (se även Synvinkel nr 1).

Synrådgivning på Lyktan ordnas med besök av rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman under våren 2022 enligt följande datum: Tisdag 19.4 kl. 13-15 och 10.5 i samband med medlemsträffen. Välkommen att träffa Ulla-Britt om du har frågor gällande synen, hjälpmedel eller bara annars! Ingen anmälan behövs.

Vår lägenhet på Tegelbruksgatan 47 A 3 är ledig att hyras från och med 1.5.2022. Lägenheten består av 1 rum och kokvrå på 30 m2, fräsch med nya fönster och ny spis (hösten 2021), nästan nytt badrum med plats för en tvättmaskin. Lägenheten finns på andra våningen, ingen hiss. Lugnt område. Hyra är 480€ + vatten. Bilplats med värmestolpe. Mera info från kansliet, måndag-torsdag kl. 9-14.

Kontaktinformation: Verksamhetsledare Febe Mörk har vinterledigt under påskveckan. Kansliet är stängt 8.4 – 18.4. Alla anmälningar och förfrågningar görs till verksamhetsledare Febe Mörk på tfn 045 321 3320 (må-to kl. 9-14) eller per e-post: vasasynskadade@gmail.com. Du hittar även info om oss på http://www.fss.fi/sv/distriktsforeningar/vasa samt på vår facebooksida: https://www.facebook.com/vasasynskadade. Har du föreningsärenden utöver kanslitiden, kontakta ordförande Kerstin Lillbåsk, tfn 050 369 5997 eller per e-post: kerstinl@tawi.fi. Vår rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman kan nås på tfn 050 561 2950, måndag-torsdag, eller per e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi. Ulla-Britt gör även hembesök, så kontakta henne. Taltidningsstödpersonerna Siv-Britt Häggman (för VBL) tfn 050 341 7293 eller per e-post: siv-britt.haggman@agrolink.fi och Tommy Nickull (för SYDIN) tfn 040 506 5580, tommy.nickull@pp.inet.fi. Har du problem med VICTOR READER, kontakta någon av dem så hjälper dom dig! IT-stödperson för VSS är Tom Lillas, tfn 050 521 7356 eller lillastom@gmail.com. Rehabiliteringshandledare Birgitta Rinta-Jouppi på Vasa Centralsjukhus nås på tfn 0400 792 428 eller 06 213 2428, birgitta.rinta-jouppi@vshp.fi.
Ålands synskadade
Allsång tillsammans – onsdag 30 mars klockan 18 till 19.30 på Ankaret i Strandnäs, Johannebovägen 7. Kaffe och kaka serveras av glad serveringspersonal. Allsångsledare med instrument är Kjell Brändström och Börje Troberg. Självklart är det fritt fram att önska en favoritsång och ta med sig vänner och bekanta!

Månadsträff måndagen den 11 april klockan 14 på Ankaret, underhållning står på programmet. IT-dag 21 april klockan 10-14 med drop-in på Handicampen, Skarpansvägen 30. Vårt IT-stöd byter lokal för att öka tillgängligheten. På drop in-tillfället har alla Ålands handikappförbunds medlemsföreningars medlemmar möjlighet att få hjälp med till exempel telefon, bärbara datorn eller ”paddan”. Kom ihåg att it-stödet inte är någon ”it-guru” som kan lösa allt men ofta är det rätt enkla problem som gör den digitala vardagen svår. Blir kön lång – då kör vi en dag till med bokade tider senare i år!

Ålands synskadade håller vårmöte onsdagen 27 april klockan 18.00 på Ankaret. Kallelse skickas ut i april, övriga möteshandlingar begärs från kansliet.

Finlands Röda Kors och frivilliga räddningstjänsten genomför en storövning lördagen den 7 maj och söker efter figuranter. En figurant är en person som får en roll att spela under övningen till exempel skadad, försvunnen eller dylikt. Röda korset utlovar att de bjuder på en innehållsrik och givande dag! Arrangören står för mat, transport och fika hela dagen. Röda korset arbetar med PGI det vill säga fokus på skydd, genus och integration och vill gärna ha personer från olika delar av samhället så att övningen blir så verklighetstrogen som möjligt. Övningen pågår hela lördagen och innebär en del transport.  Självklart får eventuella följeslagare också komma med. Det skulle vara super om vår förening kunde bidra till övningen – så tveka inte att anmäla dig och dina nära till kansliet eller direkt till Olof Collin som är beredskapschef för Ålands distrikt senast en vecka innan. Olof nås på telefon 040 675 8455 eller via mejl olof.collin@redcross.fi.

Vårutflykten är planerad till 9 maj, med reservation för datumet. Planen är att vi åker till Stallhagen för att underhållas och äta gott.

Kontaktinformation: Verksamhetsledare, Charlotta Solax, arbetar måndag till torsdag. Mobil: 0457 343 8950, e-post: kansli@syn.ax. IT-stöd (och taltidning). Björn Lindfors, arbetar tisdag till torsdag. Mobil: 040 680 0950, e-post: it@syn.ax. Besöksadress till Ankaret: Johannebovägen 7, 22100 Mariehamn. Öppet måndag – torsdag klockan 10-15.
Åbolands synskadade
Nu är Åbolands synskadade rf igen igång med program för våren-sommaren 2022. Medlemsträffar kommer att äga rum i Åbo, Pargas och på Kimitoön. Både ordinarie och stödjande medlemmar är välkomna för att umgås och diskutera. Vi hoppas ni tränar nu och då med motionsprogrammet! Vi börjar i Åbo den 23 mars kl 15.00-17.00 i Gillesgården i lokal Loftet, 3:e våningen, hiss finns vid ingång genom ytterdörren. På plats är Kristoffer Willberg FSS  taltidningsstödperson, ställ frågor om du är osäker  på din spelares funktioner.

Föreningen gästas också av lokalpolitikern Kjell Wennström som kommer att prata om service på svenska i Åbo. Får du till exempel svar på svenska i myndighetsärenden, vad talar hemvårdaren för språk och hur är det då du besöker det stora sjukhuset ÅUCS?  Servering. Anmäl gärna 21.3.

I Pargas hålls Prat om Mat i kansliet varannan tisdag kl 12.30 ojämn vecka. Vårmötet med sedvanliga mötesförhandlingar hålls i Pargas den 26 april kl 17.00, föreningen gästas av riksdagsledamoten Sandra Bergqvist som talar om tillgänglighet och jämlikhet i staden. Platsen är SENIORSTUGAN, Elmgrenvägen 1 ( Parsbybacken). Kl 17.00-19.00. Servering. Anmäl senast 22.4 för bröd och eventuell glutenintolerans.

Kimitoön besöks den 11 maj , Café Sågbacken tar emot kl 15-17.00. Vi får höra om verksamheten och serveras kaffe med salt och sött. Sågbackens verksamhetsenhet är i Kårkulla samkommuns regi. Anmäl dej senast 6 .5.

En skärgårdsutfärd ordnas den 9 juni, i år till den västra delen av Åbolands skärgård. Programmet finslipas nu. Det blir heldagsresa med pauser för kaffe och mat och besök till trevliga platser. Gör en förhandsanmälan senast  den 4 april OM  för bussbeställning mm. Kostnader för resa och guidning ca 20 euro samt måltiden. Deltagandet bekräftas i mitten av maj. Transporter av olika slag ordnas vid behov. Anmälningar och frågor till Harold (ordf) 050 5166 520 eller kansliet tisdagar 040 0151 322 eller Amie ( sekr) privat 045 2582 630 efter kl 12.00.




