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Ledare: Hjälp oss att göra sociala medier tillgängliga


Text: Helene Wallin

Vad skulle Gustav Vasa ha postat på Instagram eller Facebook? Kanske en bild av när han står i skidspåret från Sälen till Mora, eller en bild från dagen när regalskeppet Wasa sjösattes den 10 augusti 1628. Med olika tankelekar kan man fördjupa sig i historiska personer på ett engagerande och enkelt sätt.

Vi lever i en värld där det visuella har fått en stor betydelse. Bilder, foton och videon är en given del av sociala medier. Exemplet med Gustav Vasa är taget från ett undervisningsprojekt där man låter skolelever spela historiska personer, och skildra Gustav Vasas liv under temat ”Om sociala medier fanns då”. Elever lär sig både samarbete, kreativitet, att styra sig själva och får ny kunskap under projektets gång.

Det kan här vara bra att poängtera hur viktigt det är att man inte bara hemma, utan också i undervisningssituationer, där det används digitala medier, påminner barn om att det finns mottagare, som inte förstår vad inläggen kommunicerar, om vi inte lägger till en textbeskrivning till fotot som postats. Och att det på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin och andra webbverktyg finns en funktion som kallas alt-text som vi bör använda för att synskadade skall kunna ta del av berättelsen. Alt-text står alltså för alternativtext, och syftar på att alla foton ska ha en textbeskrivning, som ger de som inte kan se bilder en kort beskrivning av motivet.

En alt-text i ett inlägg om Gustav Vasa i ett skolprojekt kunde alltså lyda: Gustav har ett långt coolt skägg och mustasch, ett runt huvud, skarpa ögon, en liten rak näsa, rött hår och blåa ögon. Kroppen är rund och han bär kläder gjorda av vackra tyger. En svart basker sitter på huvudet.

I dagsläget slarvar människor med bildbeskrivningar på sociala medier. Det beror antagligen på att det saknas en rutin för att göra detta, och att vi människor lever i en värld där man ständigt är på väg, undviker att lägga ned mer tid på en sak än vad som är absolut nödvändigt. Å andra sidan börjar vi bli mer medvetna när vi kommunicerar med sociala medier, med betoning på att alla ska kunna ta del av information på lika villkor.

FSS har under det gångna temaåret ”Säg det med ord” fokuserat på syntolkning, och tillsammans med Näkövammaisten liitto bland annat lanserat en hemsida för verbala kartor. I samband med blindveckan 2022 kommer vi att lansera en nationell kampanj som på svenska går under namnet Min bild, på finska Minun kuvani, där vi försöker uppmuntra folk att använda alt-texten. Häng gärna med och berika världen med dina syntolkningar!

———
En ordningsmänniska som gillar latin och Harry Potter

Text: Helene Wallin
Hanna Vilmi var Synvinkels första omslagsflicka. När det första numret kom ut 1991 poserade hon bredvid sin barnvagn som tvååring. Här berättar hon om idrotten, latinet, Harry Potter och jobbet som avdelningssekreterare på Mejlans sjukhus.
Sneda vinklar, romerska pelare, en kristallkrona och utsikt över takåsarna. Här i en soffa i ett sekelsskifteshus i centrum av Helsingfors sitter 33-åriga Hanna Vilmi i en mysig tvåa.
– Jag och min tjejkompis har bott på många adresser i Helsingfors. Ibland har vi inte ens hunnit bo ett år i en lägenhet innan vi hittat ett nytt härligt boende. ’Hinner vi måntro komma på inflyttningsfest innan det är dags att flytta igen?’ citerar Hanna skrattande sina vänner.
Det blonda håret med rosa slingor är tvättat och fuktigt. Hanna Vilmi har alldeles nyss kommit hem från dagens träningspass. Hon tränar showdown, pingis för synskadade, och har vunnit VM i showdown två gånger och EM sex gånger. Hon är också Synvinkels första omslagsflicka, även om hon inte minns hjälpmedelsmässan 1991 där hon blev fotograferad som tvååring. Däremot kommer hon ihåg när hon som 12-åring blev intervjuad på nytt i tidningen av dåvarande redaktören Ingegerd Ekstrand. Då var hon en stor Harry Potter-fan och hade hållit på ett tag med showdown. 
– Harry Potters magiska värld försvinner aldrig ur mitt liv. Först läste jag böcker och när jag blev äldre spelade jag rollspel med Harry Potter-tema.
Sirius Black är fortfarande en av favoritkaraktärerna. Han är huvudperson i tredje boken.
– Sirius Black är annorlunda och rebellisk, en karaktär som ter sig som ond men visar sig vara god.
Och kanske Hanna Vilmi själv kan klassas som en rebell, för i hennes personlighet ryms många sidor och gränsöverskridande kompetenser. Hon är humanisten med en magisterexamen i latin och romersk litteratur, men också den målinriktade toppidrottaren och Harry Potter-fan. Till vardags är hon avdelningssekreterare på kirurgiska bäddavdelningen i Mejlans sjukhus.
– Visst är det en märklig kombination. Den röda tråden är att jag är mycket noggrann till min natur. Jag kan vara nästintill en pedant. Men utan ett sinne för ordning, logik och strukturer skulle jag inte kunna arbeta inom vården eller hålla på med latinsk grammatik. 
Med sporten är det annat. Här stiger tävlingsmänniskan i Hanna Vilmi fram. En som med tålamod och vilja jobbar för att ta revansch mot den hon en gång förlorat. Det kan ta ett år eller två innan hon knappar in avståndet, men hon ger inte upp innan hon nått sitt mål.
– Man behöver ha det här drivet om man vill bli framgångsrik. När jag som 9-åring började spela showdown tänkte jag förstås inte på att vinna, utan tyckte enbart att det var roligt. Men som vuxen räcker det inte att det är trevligt att röra på sig. När jag tränar behöver jag arbeta mot ett mål, en tävling, säger Hanna.
I höst ska hon delta i EM och en showdown-turnering där de 12 bästa spelarna i världen rankas. 
Varje match kommer att vara tuff.
– Polen är ett stort land med många bra spelare. I Litauen och Frankrike finns även bra spelare. Jag är väldigt nervös för alla matcher, särskilt internationella.
Hon tränar showdown en till två gånger i veckan med landslaget, och sprint fyra till fem gånger i veckan.
– En av mina främsta styrkor är att jag är erfaren. Som barn satt jag under bordet och lyssnade på bollarna medan andra spelade. Min dröm är att showdown ska räknas som en paraolympisk gren och att jag får tävla i Olympiaden, säger Hanna.
Jobbar på sjukhus 
Det var Hanna Vilmis kompis, som jobbar som rekryterare, som hittade jobbet som avdelningssekreterare på kirurgiska bäddavdelningen på Mejlans sjukhus i Helsingfors. Nu har hon varit där i två år och trivs med att vara spindeln i nätet.
– Jag samarbetar med sköterskor och läkare, skriver ut patienter och skickar dem till operationer, svarar i telefon och beställer blodprov. Om det uppstår ett problem frågar man alltid av sekreteraren och jag förväntas lösa det mesta.
Hanna har klarat sig bra på sitt jobb, trots att hon har sekundär glaukom, och nedsatt syn.
– Jag vill inte göra ett nummer av att jag ser dåligt, men ibland kan jag be mina kolleger lägga ett papper på ett visst ställe så att jag hittar det. Jag är pratsam och kommer överens med alla. Motgångar försöker jag lösa genom att hitta alternativa lösningar.
På jobbet använder hon förstoringsglaset som finns inbyggt i Windows. Ibland plockar hon diskret fram sina tjocka läsglasögon eller använder ett vanligt förstoringsglas.
Om Hanna Vilmi inte trivdes så bra med sitt jobb, kunde hon undervisa, forska eller påbörja en doktorsavhandling i latin.  
– Jag studerade vad som hände när latinet utvecklades till italienska i mitt examensarbete. Gick igenom en mängd medeltida köpebrev och testamenten från 700-talets Italien. Många italienska ord kom till genom att man skrev latinska ord fel.
Hanna kisar ut över takåsarna.
– Jag såg lite bättre som 12-åring, konstaterar hon avslutningsvis.
Tar en paus innan hon fortsätter: nu har synfältet blivit lite smalare.
– Det som kan göra mig lite nervös är om jag inte ser bussnumret, men jag kan löpträna utan hjälp. Jag trivs med livet, och är för det mesta på gott humör. 
Bildtext: Guldmedaljör. Hanna Vilmi har vunnit VM i showdown två gånger och tävlar även i sprint.
Syntolkning. Hanna Vilmi har det blonda håret med rosa slingor uppsatt i hästsvans. Hon bär en gul sommartopp. I bakgrunden ser man stammen av en gammal lind och en stenmur.
Bildtext: För 31 år sedan. Hanna Vilmi som 12-åring när hon blev intervjuad i Finlands Synskadade.

Syntolkning: Hanna Vilmi bär t-shirt och står utomhus. Det blonda håret delas av en mittbena och hon håller händerna bakom ryggen, och ler in i kameran.
Bildtext: Avdelningssekreterare på Mejlans sjukhus. Hanna Vilmi trivs med att arbeta inom vården.
Syntolkning. Hanna Vilmi bär en kort svart kjol, gul topp med band över axlarna och har gympadojor. På bakgården till hennes hus finns trädgårdsbord- och stolar samt krukor med grönväxter och ett träd.
———

Disney+ – en nostalgitripp som slår allt

Text: Fredrik Lindgren
Du har säkert märkt att hösten har smugit sig på oss, vilket innebär att det snabbt blir mörkt och dystert om kvällarna. Då passar det bra att stanna inomhus och bekanta sig med alla de filmer och serier som de stora streamingtjänsterna har att erbjuda. Vi skall denna gång få stifta bekantskap med Disney+, som är en av de stora jättarna på marknaden.
Tekniskt strul drabbar oss alla
Jag kan säkert anses vara partisk, eftersom Disney alltid varit en stor del av mitt liv, men ni behöver inte vara oroliga. Jag har testat andra streamingtjänster, och kan säga att de flesta är tillgängliga för oss synskadade, även om vissa av dem inte är fullt utvecklade och därmed är svåra att hantera med skärmläsare.
Disney+, som är dagens samtalsämne, har tyvärr några problem, som andra konkurrenter lyckats åtgärda. Använder man till exempel en Mac Book kan det vara svårare att bläddra bland allt innehåll, medan det däremot fungerar felfritt med en Iphone. Jag har inte den kunskap som krävs för att förklara varför det är så, men det finns sätt att kringgå de tekniska hindren. Det skulle bara ta allt för länge att gå igenom dem här och nu. 
Barndomsminnen, fast bättre
Varför skulle då Disney+ vara ett så bra alternativ, om streamingtjänsten är så full av problem? Svaret på frågan är att Disney har satsat stort på att utveckla tillgängligheten på de filmer och serier som för tillfället finns på tjänsten. Syntolkning, som enkelt aktiveras genom språkinställningarna, finns nästan alltid tillgängligt då nya serier, eller filmer, dyker upp på tjänsten. Men det allra bästa är att Disney även har börjat satsa på att förbättra tillgänglig-
heten på gammalt material.
Då Disney+ lanserades i Finland fanns de gamla klassikerna med på tjänsten. Syntolkning var inte aktuellt då filmerna kom ut, så jag hade inte stora förhoppningar. Oj så fel jag hade. Jag har nu haft tjänsten två år och kan med glädje informera er att ett stort antal av de gamla klassikerna fått en kvalitetshöjare, som även inkluderar ett ljudspår med syntolkning. Jag har nu haft möjlighet att uppleva gamla barndomsminnen med helt nya ögon, eller öron, om man vill skoja till det lite.
Jag inser att många av läsarna kanske inte behärskar engelska, och måste tyvärr göra er besvikna. I skrivande stund finns det inga tecken på att syntolkning på andra språk är ett aktuellt projekt, men vem vet vad som händer under de kommande åren.
Bildtext: Musse Pigg. En känd Walt Disney-figur.
Syntolkning: Musse Pigg har ovala svarta ögon, en svart nos och svarta stora öron. Ansiktet är vitt. Han ler brett och mungiporna åker upp till öronen.

———
Veera vill ha ett rättvis värld 

Text: Helene Wallin
Hej, Veera Florica Rajala, du är ny socialpolitiskt ansvarig på FSS. Vem är du?
– Jag är jurist. Ända sedan jag var barn har jag varit tvungen att reflektera över hur jag ska få mina rättig-
heter förverkligade. Jag har en synnedsättning och ser bäst åt sidorna. Det att jag från unga år har varit tvungen att arbeta för att få förståelse för att jag ska kunna göra samma saker som seende människor, har bidragit till mitt yrkesval och samhällsintresse. 
Kan du ge något exempel?
– Varje morgon lämnar jag min dotter på förskolan. Efteråt tar jag spårvagnen till jobbet. Men eftersom trafikljusen på Hagnäs torg i Helsingfors saknar ljudsignaler är det en stor utmaning att ta sig till hållplatsen. Jag har ingen aning om det är grönt eller rött ljus när jag ska korsa gatan. En gång blev jag stående tjugo minuter vid trottoarkanten, ibland missar jag spårvagnen och blir försenad till jobbet. En taktik är att följa efter människor, men då finns alltid risken att de går mot rött ljus. Ofta slutar det med att jag tar en chans, riskerar livet och går. I Stockholm har man alltid ljudsignaler vid trafikljus, det finns tekniska lösningar, och jag tycker att man borde kunde införa detta i Helsingfors.  
Hur vill du jobba med intressebevakning för synskadade?
– Med en öppen diskussion med fokus på att förutsättningslöst hitta lösningar. Överhuvudtaget är samtalet viktigt. I höst kommer jag bland annat att följa utvecklingen kring funktionsservicelagstiftningen och välfärdsområden. Man får gärna följa mig och FSS på twitter och facebook där vi aktivt börjat bevaka intressepolitiska frågor, säger Veera.
Vad sysslade du med innan du blev anställd av FSS?
– Jag var anställd vid Näkövammaisten liitto, och bland annat strateg på Region Stockholm. Eftersom jag är mycket verbal trivs jag med att nätverka med organisationer.
Kan du syntolka dig?
– Jag har kastanjefärgat hår, chokladbruna ögon och ovalt ansikte. Mina rumänska gener har gett mig en smula mörkare pigment än snittet. Håret är axellångt och lockigt och jag är av medellängd. Jag klär mig för det mesta i färggranna klänningar, oftast med en grå eller svart kofta.
Berätta om din familj?
– Jag, min man och dotter bor i Helsingfors. Vi älskar att gå i skogen, göra cykelutflykter och musicera. Min ledarhund Palo hör också till familjen. Han är nyfiken, tålmodig, gosig och har blivit kompis med alla på Synvillan. Många gånger är han med mig på möten. Och som alla hundar vill han äta så mycket som helst. Han gillar även att sitta i solen.
Vad tycker du om att jobba i FSS?
– Jag tycker att det är jättetrevligt. Det finns en stor bredd i mina arbetsuppgifter. Jag tycker om att vara lite av en detektiv och fundera och analysera saker och ting. Arbetsuppgifterna passar mig.
Bildtext: Frihet att röra sig på stan. Veera Florica Rajala och ledarhunden Palo på centralstationen i Helsingfors.

Syntolkning: Veera står i entréhallen till järnvägsstationen i Helsingfors. Den gräddgula ledarhunden och labradoren Palo har sin sele på och sitter bredvid henne. Palo tittar upp på Vera. Hennes ryggsäck är lila och hon bär en grå lång jacka som är knyten med ett skärp runt midjan. Vid kragen skymtar en duk fram. Vera ler och det bruna lockiga håret är lite fuktigt av regnet som överraskade på vägen.

———
Det behövs fler synpedagoger

De nordiska synskadeorganisationerna hade en gemensam konferens i Helsingfors, där de drog upp gemensamma linjer för en bättre synrehabilitering. Utmaningarna när det gäller rehabilitering är detsamma i Norden framgick det under konferensen. Något alla organisationer kräver är utbildade synpedagoger.
– Jag tycker att det vore bra med en prislapp på hur mycket nedsatt syn kostar samhället när man förhandlar om pengar med politikerna. Det kostar mer att inte ha en bra rehabilitering, än att ha en bra rehabilitering, menade ordförande Niklas Mattsson från Synskadades riksförbund i Sverige.
Det norska systemet där synskadeförbunden tar mer ansvar för rehabiliteringen diskuterades. I Norge blir den som har fått en stroke eller hjärnskada automatiskt synundersökt.
– Hälften av personerna som drabbats av stroke får problem med synen. Människor kan gå med en synskada i flera år utan att de vet om det.
Från FSS deltog rehabiliteringschef Johanna Meriläinen och it-ansvariga Cristian Söderman, som höll en föreläsning om appen Be my eyes.
– Positivt hos oss som finlandssvensk organisation, är att vi är en mindre grupp som kan ge personlig service, och följa med en person från barn till vuxenlivet, sade Johanna Meriläinen.

———


Celia byter namn till tillgänglighetsbiblioteket

I höst kommer lagen som berör biblioteket Celia att förnyas. Förslaget innebär i stort två förändringar för synskadades del. Dels att namnet ändras till tillgänglighetsbiblioteket Celia. På detta sätt vill man lyfta fram att inte bara synskadade, utan även personer med andra lässvårigheter, kan låna böcker därifrån.
Den andra förändringen berör hur man registrerar sig som låntagare. Idag behöver man anmäla sig till Celia-biblioteket direkt. I framtiden räcker det med egen anmälan via ett kommunalt bibliotek. 
Även i fortsättningen är Celias verksamhet riktad till personer som har ett behov av tillgängligt material för att kunna ta del av läromedel eller annan litteratur.
———


Att hitta sin sport

Text: Helene Wallin

En möjlighet att pröva på olika idrotter. Motionsdagarna i Solvalla gav deltagarna en chans att utmana sig själva, testa nya sporter och inspireras till att hitta sin sport. 
– Jag älskar att prova på nya grejer. Förra vintern förlorade jag en stor del av min muskelmassa på grund av sjukdom. Nu vill jag komma i form igen och här kan jag inspireras, säger Lena Kumlin, som deltar i en FSS-kurs för första gången och har testat vandring, frisbeegolf och pilbågsskytte. Hon har 50 procent av sin syn kvar.
Motionsdagarna hölls på Solvalla i Esbo i slutet av augusti. Dagarna riktade sig till personer med synnedsättning som ville prova på olika aktiviteter och hitta ett fritidsintresse. På programmet fanns sju olika aktiviteter och tre föreläsningar att välja mellan. Några av nyheterna var bågskytte, spinning och frisbeegolf. Valencia boll påminner om målboll men spelas med en mjuk boll. Emma Rasela, provade Valencia för första gången.
– Det var roligt. Jag hängde med eftersom vi skulle sitta på en plats, annars brukar det vara svårt att orientera sig på planen, säger hon.
Bågskytte populärt
I bågskyttekön fanns bland andra Fredrik Lindgren, från Ekenäs.
– Det var väldigt roligt och spännande. Det var första gången jag testade på bågskytte, tidigare har jag prövat att skjuta med luftgevär, berättade han.
Och det gick bra, fast han inte provat förut.
– Jag fick in en träff. Om de erbjöd pilbågsskytte för synskadade i Ekenäs så skulle jag gärna gå på det. Jag har alltid drömt om att skjuta med pilbåge helt självständigt, och det var lättare och mer tillgängligt än jag trodde, sade Fredrik. 
Hemma har han ett löpband, men han efterlyser mera variation i möjligheten att röra på sig.
Inspirera
Det fanns flera syften med motionsdagarna som FSS ordnade.
– Det första var att inspirera våra medlemmar att komma igång med motion och hälsosamma vanor. Och prova på tillgängliga motionsformer. Det andra var att ge dem idéer de kan föra vidare till sina egna distrikt, säger Matthias Jakobsson, som är FSS verksamhetsledare.
Ett annat syfte handlar att utbyta tankar om hur man kan motionera mera på fritiden. Detta med att det saknas ledsagare kan vara ett problem. Matthias höll även en föreläsning om hur man skapar nya och hälsosamma vanor med 1-procents metoden av James Clear. Grundidén är att små förändringar kan ge stora resultat. Det viktigaste är att etablera själva vanan att röra på sig. 
Nya motionsformer
I spinningsalen testade deltagarna att cykla på spinningcyklar.  Paulina Hannus har provat flera aktiviteter på lägret, och tycker att det är kul.
– Bollsporter är inte mig grej, men vandring och spinning tycker jag om, berättar hon.
Hon skulle kunna tänka sig att promenera oftare i skogsterräng.
– Grundkonditionen håller jag uppe med promenader och en motionscykel hemma, men spinning är häftigare och tuffare, menar hon.
Många tyckte att det bästa var att man fick prova på så många olika idrotter i Solvalla. Vilka idrotter som finns tillgängliga för deltagarna efter lägret varierar förstås beroende på var i Svenskfinland de bor.
– Möjlighet att utöva de idrotter man har fått testa på denna helg finns i hela Finland. Vill man hålla på med lagsport är det visserligen lättare på större orter som Helsingfors och Åbo, men cirkelträning, vandring, spinning och frisbeegolf finns på många ställen. Valencia boll är såtillvida bra att det går att anpassa och spela en mot en, eller tre mot tre. Distrikten kan även starta egna grupper, säger Matthias Jakobsson.
Bildtext: Match på gång. Bernt Snygg har fått in en fullträff i Valencia boll.
Syntolkning: En rödvit boll flyger i luften. Bernt har vit t-shirt och svarta träningsbyxor och sitter på golvet på spelplanen. Hans ögon är stora och runda och munnen halvöppen, och han tittar mot bollen.
Bildtext: Siktar. Thea Lindholm kastar frisbeen mot korgen. 
Syntolkning: Fem personer står på sportplanen i Solvalla. En håller i en vit käpp, en annan kisar mot solen. Thea har ljusa kläder och tar sats med frisbeen i handen. Solen skiner och det är varmt väder.
Bildtext: Frisbeegolf. En sport där du med så få kast som möjligt försöker få en frisbee att hamna i en metallkorg.

Syntolkning: En frisbeekorg är ungefär 130 cm hög. Den består av ett rör och en nedre korg i metall och en toppkrage det hänger kedjor från.

Bildtext: Fångar bollen. I Valencia boll är bollen mjuk.

Syntolkning: En kvinna som är klädd i svarta träningskläder kastar sig åt sidan och fångar en Valencia boll, uppenbart förtjust. Hon har orange glasögon och gyllenbrunt kort rakt hår. Bredvid henne står en man på knä, också han har svarta träningskläder. De befinner sig i en gympasal.

———

Forskarporträtt: Biokonstruerat plantat ger hopp


Text: Linda Wiktorsson-Lång
Professor Neil Lagali vid Linköpings universitet är högaktuell med ett biokonstruerat implantat som ger nytt hopp för hornhinnerelaterat blinda och synsvaga. I pilotstudien återställdes synen hos de 20 testpersonerna, varav de flesta var blinda innan åtgärden.
Universitetssjukhuset i Linköping är världsledande inom hornhinnesjukdomar. Neil Lagali, professor i experimentell oftalmologi vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, leder forskargruppen som tar fram nya terapier. Ett implantat av kollagenprotein från grishud har visat på strålande resultat.
Egentligen ville Neil Lagali bli astronaut, men hans åksjuka satte stopp för planerna. Istället fick det bli ingenjörsstudier. Nästan slumpmässigt kom han in på hornhinneforskningen. Han var verksam i Ottawa när han lärde känna professor Per Fagerholm från Linköpings universitet. De jobbade tillsammans i ett större projekt.
— Jag var intresserad av hans hornhinneforskning. Jag hade tidigare doktorerat inom fysik och bytte sedan spår till den biomedicinska forskningen, säger Neil Lagali som då tydligt insåg att han genom den medicinska forskningen kunde göra något för människor.
— Per Fagerholm bjöd mig till Linköping och sökte pengar åt mig som gästforskare för ett år. Det gick jättebra och det var spännande forskning.
Hornhinna av kollagenprotein
Tack vare framgångarna med forskningen bestämde sig Neil Lagali för att stanna i Sverige. Redan då handlade det om att utveckla en konstgjord hornhinna. Men för ungefär tio år sedan köptes en femtosekund kirurgisk laser in till kliniken i Linköping – den första av sitt slag i Sverige. Den gav möjlighet att göra ett snitt i hornhinnan enbart med laserns hjälp, vilket gav väldigt fina resultat. Många experiment har därefter genomförts, och olika material har testats för att hitta det optimala för vidare prövning hos patienter.
— Sedan fick vi EU-projektet Arrest blindness beviljat. Det gjorde att vi kunde fortsätta och ta nästa steg, säger Neil Lagali tacksamt.
Avsikten var att göra pilotstudien i Sverige. Istället utfördes studien på 20 personer i Indien och Iran, som alla hade drabbats av keratokonus och var blinda eller på väg att bli det.
— Det finns många fler patienter i Mellanöstern och Asien. I Sverige finns också möjlighet att skaffa donator, men där får personerna helt enkelt bli blinda om de inte behandlas.
Neil Lagali påminner om att det är lätt att fokusera enbart på patienter i närområdet och glömma bort de i omvärlden, trots att fler personer i varmare länder drabbas av sjukdomen som i dessa länder också har en snabbare progress. Uppskattningsvis bortemot 13 miljoner människor i världen är blinda på grund av att hornhinnan har förlorat sin funktion. 
Fler kliniska studier
Pilotstudien gick över förväntan. Främst var tanken att se om materialet var säkert och att det inte skedde några komplikationer. Samtidigt ville man se om det gick att utföra den kirurgiska tekniken som Neil Lagali utvecklat.
— Det blev så bra resultat efteråt. Personerna fick tillbaka ursprungsformen av hornhinnan, säger han och beskriver sjukdomen som innebär att hornhinnan förtunnas och ändrar form. De flesta var blinda innan åtgärden, men återfick synen.
— Vi följde dem två år och inga komplikationer uppstod, som vi har sett. Den här tekniken gör att 
återhämtningen är snabb, patienten kan se nästan direkt och det blir bättre och bättre med tiden.
Just nu söker forskarlaget finansiärer för att göra fler kliniska studier i fler länder, vilket behövs för att få tillstånd för att använda metoden i vården. Neil Lagali räknar med att det tar tre-fyra år. Han lyfter fram förmånen att vara forskare i Sverige och Linköping – på ett universitet med bra resurser och bra infrastruktur.
Hornhinneforskningen är en lång process och just detta projekt har hela tiden funnits i bakgrunden för honom, parallellt med andra projekt. De senaste åren har han även fokuserat på den sällsynta ögonsjukdomen aniridi, där ögat inte blir färdigutvecklat hos fostret och problemen blir värre med åren. Det handlar om en genetisk mutation och en ärftlig sjukdom. 
Tidigt i livet kan gråstarr (katarakt) och grönstarr (glaukom) utvecklas. Bland hans drömmar för framtiden finns att ta fram nya möjliga terapier till den. I försöken ingår antidepressiva preparat som har visat sig kunna bidra positivt då den av en slump påverkar just den genen som drabbas av sjukdomen.
— Vår avsikt är att söka tillstånd för att testa det här. Jag har mött många fantastiska människor med den sjukdomen, och en riktad behandling skulle betyda mycket för dem och deras familjer.
Framtida möjligheter
Neil Lagali jobbar dessutom med en studie om postcovid och ögonbesvär. Hypotesen är att det är nerverna som drabbas av viruset och kan ligga kvar under en lång tid för att sedan vakna till liv.
— Postcovid i ögat är faktiskt ett stort problem som är underskattat. Just nu har vi ingen behandling.
Om sina styrkor som forskare, säger han:
— Jag tycker att jag är noggrann och detaljinriktad, och ingenjörsbakgrunden har hjälpt mig.
Det är mycket han ville veta och är nyfiken på.
— Största utmaningen är att begränsa mig till den tid och de resurser jag har, men vi anställer fler och fler i forskargruppen och engagerar fler kliniska kollegor.
Just nu drömmer Neil om att se en terapi för aniridi, och överlag att hitta nya mediciner där det inte finns i dagsläget. Kring möjligheterna som den biokonstruerade hornhinnan och den förfinade kirurgiska metoden ger, menar han hoppfullt:
— Det finns tiotals miljoner med keratokonus. Men vi ser också möjligheten att behandla personer som har svår ögoninfektion, som gör att hornhinnan förlorar sin transparens. Och då kan vi byta ut enbart den del av hornhinnan som är drabbad.
Bildtext: Forskar i hornhinnor. Neil Lagali undersöker en patient.
Syntolkning: Neil har på sig en vit forskarrock och skydd på håret. Han har mörkt hår. Han placerar patienten, som ligger ned, under ett cylinderformat instrument för ögonundersökning.
———
Skönlitteratur för alla

Text: Jolin Slotte, projektkoordinator LL-center
Jag har hela mitt liv varit en läsare. Som barn var lördagarnas biblioteksbesök tillsammans med mamma en av veckans höjdpunkter. Högen av mina lästa böcker packades ner i en stor kasse tillsammans med de böcker som mamma läst under veckan. Vi satte oss i bilen och parkerade någonstans i närheten av den låga och tråkigt gråa byggnaden som bakom den fula fasaden innehöll otaligt många, färgsprakande magiska världar.
För mig har läsning av skönlitteratur alltid varit en kroppslig handling. Lika mycket som boken är svart text på vitt papper eller en upplyst skärm, punktskrift eller en ljudfil, är läsningen min egen kropp i handling. När mamma och jag kommit hem med en ny trave med böcker hade jag som vana att balansera min tunga hög med en salig blandning kapitelböcker och bilderböcker till vardagsrummet, där jag med koncentrerad noggrannhet placerade dem i den ordning jag ville läsa dem. 
Jag lade mig på soffan i en bekväm ställning och plockade upp böckerna en åt gången och låg sedan i timtal och lät berättelserna fånga in mig i världar jag aldrig sett, aldrig känt, aldrig hört, aldrig känt smaken eller lukten av.
Jag såg eventuellt passiv ut där jag låg på soffan, men det var endast en chimär. På riktigt klättrade, hoppade och dansade jag omkring med en kropp som kunde allt jag någonsin kunnat drömma om – och mer.
Biblioteksbesöken med mamma minskade med åren och jag blev tonåring och sedan vuxen, men lördagarna med mamma hör fortfarande till de finaste minnena jag har från min barndom. För mamma var det en självklarhet att öppna dörren för mig till biblioteket och framför allt till läsning. Hon visste vad skönlitteraturen kunde ge mig och hur djupa upplevelser jag kunde få med en bok i handen. Hon visste vilken tröst, glädje och känsla av frihet läsningen skulle innebära.
Mamma hade rätt, så som mammor ofta har. Även om jag aldrig upplevt Glupafallet, Sherwoodskogen, Nangijala, Avonlea, Bahnhof Zoo, andra världskrigets grymhet eller Sverige under 1900-talets första årtionden, så öppnade sig de här faktiska eller påhittade platserna för mig genom läsningen. Jag skrattade högt med Anne på Grönkulla, blev dödligt kär i Robin Hood, längtade efter att få flytta in i en grotta över sommaren, grät när Anne Franks dagboksanteckningar plötsligt tog slut och blev bestört när Christiane F första gången injicerade heroin.
Men framför allt var jag aldrig ensam. Och jag var aldrig stilla.
I skönlitteraturens värld kunde jag göra sånt jag aldrig gjorde på riktigt i den värld jag levde i, i min vardag. Jag kunde rida, skjuta med pilbåge, bli kysst av en riktig hjälte, och jag kunde till och med flyga. I skönlitteraturens värld fanns inga gränser och det fanns inga normer för vad som var accepterat. Jag behövde inte gilla alla och allt, men jag lärde mig väldigt mycket, också om sånt som kändes fel och obehagligt.
Genom läsforskningen vet vi idag hur viktig läsningen faktiskt är. Vi vet att den utvecklar språket, tankeförmågan och empatin. Vi vet att den ger upplevelser som vi annars inte skulle kunna få. Därför är läsningen något som angår alla och som alla har rätt till.
Idag är jag författare, doktorand i litteraturvetenskap och projektkoordinator på LL-Center.Det mesta jag gör har att göra med läsning i någon form. Ett av de absolut viktigaste arbeten jag gjort och gör är att jobba för den lättlästa litteraturen. Alla har rätt till läsning, oberoende om du har en intellektuell funktionsvariation, synskada, läs- och skrivsvårighet, depression, läsovana eller demens. Alla har rätt till läsupplevelser som de som jag fick som barn, de som formade mig som människa och än idag formar mina tankar och känslor.
Därför behöver vi välskriven litteratur på lätt svenska i Svenskfinland. Vi behöver välskriven skönlitteratur som skrivs av finlandssvenska författare och publiceras av finlandssvenska förlag. Vi behöver skönlitteratur som på lätt svenska behandlar den värld vi lever i och den värld vi kan drömma om. Den värld där allt är möjligt, oberoende vem du själv är.
Bildtext: Jolin Slotte, projektkoordinator LL-center

Syntolkning: Jolin har lockigt rött hår som är axellångt och klippt i lugg. Hon har glasögon och ett runt ansikte.

———

”Jag ber om hjälp när ögonen inte räcker till”

Text: Helene Wallin

– Jag hade aldrig trott att jag skulle få problem med ögonen. Mamma fick läsglasögon när hon var 70. Pappa sade att han såg till Amerika, säger Grimhilde Karlsson.
Förmiddagssolen kastar sina små strålar genom fönstret i tegelvillan på Brändö i Helsingfors. Grimhilde Karlsson sitter vid köksbordet och berättar att de har byggt om köket. Innan hon gick i pension drev hon en agentur tillsammans med sin man och hade många middagsgäster. Hon är merkonom till utbildningen.
– Vi sålde produkter till industrin. Jag har alltid jobbat mycket, säger hon.
Grimhilde träffade sin finländska man via jobbet i Tyskland. Hon minns att hon tyckte det var konstigt att flytta till Finland. Naturen, uppriktigheten och punktligheten uppskattades som i Tyskland, men vintrarna gjorde människor
inåtvända. 
– På 80-talet träffade jag en mamma med ett barn i affären. Jag klappade barnet på huvudet och skojade som man gör i Tyskland. Barnet tittade på mig och på mamman och frågade ’får jag skratta?'. För mig själv tänkte jag: vad har jag kommit till ett för land, säger hon och skrattar.

Makula
För fyra år sedan märkte Grimhilde att något inte stod rätt till med ögonen. Hon bokade tid till en läkare som konstaterade att hon hade åldersförändringar i gula fläcken, eller våt makuladegeneration.
– Om du har otur kan du vara blind om ett år, sade läkaren.
Grimhilde gick in i en total chock över beskedet.
– Hela vägen hem skakade jag i kroppen och upprepade för mig själv. Vad sade hon? Jag hade så svårt att ta in ordet blind, att jag inte ens kunde inte berätta för min man vad läkaren sagt, berättar Grimhilde.
Hon bokade en ny tid till Aava sjukhus. Hennes husläkare sade att det inte var sant.
– ’Hur kan man säga något sådant? Du kan bli synskadad men inte blind', berättade läkaren.

Kör bil
På köksbordet ligger ett förstoringsglas. Grimhilde ser dåligt på nära håll. 
– Jag kan först läsa efter klockan ett på dagen. Min ögonläkare sade att det tar tid för ögonen att vakna när man blir äldre. Att allt blir långsamt, och att det är helt normalt, säger Grimhilde och tillägger att det inte känns roligt.
Men synfältet som är utanför, är ännu ganska bra, vilket gör att hon kan köra bil.
– Jag kör bil, men bara på dagen. När det är mörkt kör jag definitivt inte. När jag kör ser jag vägskyltar för de har stor text, och hundar och människor, som promenerar på gatan. Jag sade till min läkare att det är bekvämt att röra sig med bil, men inte nödvändigt, eftersom tunnelbanan ligger ganska nära där vi bor.
Det värsta är att hon inte kan läsa.
– När jag läser måste jag sluta det ena ögat och ha ett förstoringsglas, men det kallar jag inte att läsa. Hela sommaren brukade jag tillbringa på sommarstugan på Pörtö med en bok i handen. Jag slukade deckare, och läste gärna svenska författare som Viveca Sten och Johan Teorin.
 
Dyrt med privat läkare
Idag går Grimhilde hos en ögonspecialist på Aava sjukhus. I samband med en läkarundersökning upptäckte hon att Grimhildes friska vänstra öga hade drabbats av grå starr, och i höst ska det opereras privat.
– Hälsan är viktigast även om det känns i plånboken. Jag har inget val. Min ögonläkare sade att jag inte ser tillräckligt dåligt för att beviljas en operation kommunalt, man måste nästan vara blind för att bli opererad och köerna är 
jättelånga. Men jag hade önskat att jag kunde gå varannan gång privat och varannan gång kommunalt. För det är mycket högre kostnader privat än att gå hos kommunalt anställda läkare.
Operationen oroar Grimhilde. För det är hennes friska vänstra öga som ska opereras, och hon vill inte att saker och ting ska gå fel.
– Ibland tycker jag synd om mig, men när jag tänker på bekanta som inte ser något alls får jag dåligt samvete. Till skillnad från dem lever jag fortfarande självständigt, säger Grimhilde.

Ger inte upp
Grimhildes självkänsla har inte påverkats av att hon ser dåligt. En av hennes hobbyer är att koka sylt och marmelad och det tänker hon fortsätta med. Hennes sortiment rymmer sylt på kiwi och rabarber, grape och jordgubbar och andra unika smaker. Produkterna heter Grimis delikatess. 
Tidigare såldes de till konditorier som Café Ekberg, men nu säljer hon bara åt grannarna.
– Hemligheten ligger i råvaran. Inget vatten sätts till i sylten utan endast frukt, socker och pektin. Och jag har lyckats ganska bra. Den här rosengelén är en riktig storfavorit, säger hon och håller upp en stor burk. Tillsammans med chambert- eller blåmögelost och smörgåskex blir det en riktig smakexplosion i munnen, säger Grimhilde Karlsson.
Visserligen gör synnedsättningen sig ständigt påmind i vardagen, men hon har bestämt sig för att inte ge upp.
– När jag väntar på hållplatsen frågar jag vilken buss det är som närmar sig, jag skäms inte ett dugg för att jag ser dåligt. Jag har inga krav att ”herrejessus, man måste klara sig själv”, andra människor finns ju för att vi ska hjälpas åt.
Att ögonsjukdomen framskrider långsamt ger Grimhilde en chans att anpassa sig till det nya livet.
– Jag är jätteenvis. Jag promenerar mycket, och har börjat lyssna på ljudböcker, även om det inte är samma sak som att läsa ur en bok. Nu planerar jag att lyssna på Michelle Obamas biografi. Jag har köpt en ny mobil med stor text och använder förstoringsglas. I augusti ska jag åka till Åland på skördefest med FSS som givit mig ett nytt socialt nätverk att röra mig i. Jag hade aldrig trott att jag skulle få problem med ögonen. Mamma fick läsglasögon när hon var 70. Min pappa sade att han såg till Amerika, säger Grimhilde.

Bildtext: Syltfabrik. I Grimhildes syltstuga kan man bland annat köpa tavlor och apelsinmarmeladmarmelad. Marmeladen experimenterade hon fram under en semester i Spanien och den är Grimhildes specialitet.

Syntolkning: Syltstugans väggar är gjorda av trä, och på bokhyllan vid väggen står syltburkar uppradade på hyllorna. I handen håller Grimhilde en tavla med fårmotiv som är till salu. Grimhilde har silverfärgat kort vitt hår, en chick duk runt halsen och en kofta som är aprikosfärgad.
Bildtext: Opereras privat. Man måste nästan vara blind för att bli opererad kommunalt. Köerna är jättelånga, enligt Grimhilde.

Syntolkning. Grimhilde sitter i en blommig hörnsoffa som går i aprikos, framför sig har hon ett ovalt soffbord. På väggen hänger en tavla med tjock guldram med ett gammalt skepp, och bredvid den en annan tavla med med motiv från en gammaldags stadsmiljö. 

———


Aktuellt


Blindskola fick donation
Text: Alexandra Helander

I somras besökte verksamhetskoordinator Alexandra Helander blindskolan Telc Blind School i Indien. Nu vill hon dela med sig av sina upplevelser.
I somras besökte jag och min man Indien, och överlämnade 177 euro, 14 000 indiska rupier, till blindskolan Telc Blind School. Donationen kom från Svenska Synskadade i Västnyland.
Trettioen barn i åldern 6-14 och 7 lärare verkar i skolan. Barnen bor på skolan och åker endast hem vid terminens slut, festivaler, sommarlovet och viktiga familjehändelser som bröllop, dödsfall eller ceremonier. Svenska missionskyrkan startade skolan mellan 1920-1930.  Rektorn Meena Johnson berättade att många barn, som kommer till skolan, är väldigt muskelsvaga. De får helt enkelt börja med att träna upp händerna, bland annat med våt sand som barnen får knåda. I hemmet har föräldrarna inte aktiverat barnen och tagit med dem i de olika sysslorna, utan de har troligen mest suttit för sig själva.
Det finns två miljoner blinda barn i Indien. I och med att man inte kan erbjuda dem tillräckligt med stöd tidigt i livet, och funktionshinder stigmatiseras riskerar de bli analfabeter och fattiga. I många fall ligger blindskolan för långt borta för att familjen kunde skicka iväg barnet dit. National association for the Blind försöker förbättra villkoren för blinda barn, men i ett stort land som Indien tar det lång tid. 
Rektor Meena från Telc Blind School berättade att skolan inte längre får ekonomiskt stöd från Svenska 
missionskyrkan. Verksamheten drivs med små bidrag från staten för bland annat måltider, och gåvor i form av gratis punktskriftsböcker. Skolan är i behov av bidrag från allmänheten för att klara sig. Jag slogs av hur lite material de egentligen hade, bland annat saknade de en dator för att sköta det administrativa, barnen hade inte heller tillgång till teknik trots att Indien går i bräschen för den teknologiska utvecklingen. Dessutom fanns det inget att  göra på rasterna. Bollar med bjällra, gungor, rep att hänga och taktila föremål kunde aktivera barnen. 
Nu stod de endast i skuggan i korridoren under rasten. Rektorn kallade samman alla elever och lärare i korridoren efter rasten, pojkarna satt på ena sidan och flickorna på andra. En flicka ombads hämta en punktskriftsbok på tamil och en pojke hämtade samma bok, men på engelska. De letade snabbt upp den sidan rektorn bad om och läste i tur och ordning på tamil och på engelska.
I de lägre klasserna är det stort fokus på att lära sig läsa och skriva i punkt, både på tamil och engelska, vilket är krävande då tamil har sitt eget skriftspråk. De yngre barnen övade med en träplatta med hål i. Man lade trubbiga spikar i hålen, lade locket på, låste plattan, och svängde den upp och ner varvid man kunde känna på de taktila punkterna. 
Bildtext: Samling på Telc Blind School. Pojkarna sitter på ena sidan, och flickorna på andra sidan av korridoren. 
Syntolkning: Pojkarna sitter på vänstra sidan och flickorna på högra sidan av korridoren i rad. Alla flickor bär sari i olika färger, och längst framme står en kvinna i gul sari, som består av ett cirka 4–7 meter långt och 1 meter brett tygstycke, som bärs över en kort blus.

———
Medlemsträff gick till Umeå

En timme före avgången 8.00 den 18 augusti träffades 24 glada medlemmar från Vasa Svenska Synskadade vid färjeterminalen i Vasa för att kryssa till Umeå med den relativt nya färjan Aurora Botnia. 
En kabinett fanns till förfogande under hela resan. Där bänkade sig resenärerna runt två bord, och intog kaffe med semla, som ingick i priset. Sedan blev det namnupprop och betalning av resan, som kostade endast 50 euro per medlem. Halva summan sponsorerades av Vasa Svenska Synskadade med gemensamma bidrag från olika håll.
Efter en stund öppnade butiken. Det var en affär med allt ifrån bröd, godis, sprit till leksaker, Ernst-prylar och parfym. Vädret var tillfredsställande, utan både regn, blåst och sol. Klockan 10.15 satt de flesta i puben, tog en drink och lyssnade på en trubadur som underhöll oss och övriga resenärer.
Innan lunch stannade färjan i Holmsund, nya passagerare steg ombord. Efter det satte vi oss framme i restaurangen i fören, kring de fyra borden, som var reserverade för oss, för att inta det dignade Skärgårdsbordet tillsammans. Efter maten gick en del och shoppade och så småningom löd orden från högtalarna: ”Bästa passagerare, vi anländer om en stund till Vasa”. Alla var nöjda med kryssningen. Personalen noterade våra behov vad tillgängligheten beträffar. VSS
———

Allmänna ledsagare på kurs
Distriktsföreningarna Vasa Svenska Synskadade rf och Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. ordnar regelbundet kurser för allmänna ledsagare (AL). Senaste kurs hölls på Norrvalla i Vörå i oktober 2021 och lördagen 10.9.2022 var det dags för en uppföljningsdag. Sammanlagt 22 personer träffades på Norrvalla för att fräscha upp kunskaperna i ledsagning. Deltagarna började med att berätta hur de agerat som allmänna ledsagare. Ledarna påminde om tystnadslöftet och gick igenom vilka uppgifter som hör till en AL. Grunderna i ledsagning repeterades. När man fungerar som AL är det den synskadade personen som är i fokus, inte man själv. En AL ska även se till att den som blir ledsagad känner sig trygg och att situationen löper smidigt. Vikten av att vara lyhörd tillsammans kom även fram under dagen.  Vss och nöss
———
Aktuellt i distrikten
———

Åbolands Synskadade

Åbolands Synskadade rf. har startat höstens verksamhet med en medlemsträff på kansliet i Pargas, diskussion om stöd i boendet med tanke på ålder och funktionshinder. I oktober bekantar vi oss med Åbo svenska Teater, träff på Studioscenen den 19 oktober kl 15.00. Vi träffar olika teaterarbetare och någon skådespelare från pjäsen Dracula. Vi funderar över hur en synskadad person kan tillgodogöra sig en pjäs, vad finns det för hjälp? Till Studioscenen tar man sig via Eriksgatan, till en ingång där det finns hiss ända upp. Servering ordnas. Biljetter är reserverade till föreställningen av pjäsen Dracula till den 19.11 kl 13.00. De går att boka i oktober via Amie tfn 045 258 2630, eller på tisdagar via tfn 040 015 1322 efter kl 12.00. Biljettpriset och betalning i oktober.
Kimitoön-besök planeras till den 10 november. Höstmötet, som beslutar om följande års verksamhet och väljer 
styrelse, sammanträder den 30.11 i Pargas. Kontakt: ordförande Harold tfn 050 516 6520. Kansliet: Elmgrenväg 3 lok 3, Pargas. Tfn 040 015 1322 (tisdagar). Sekr. Amie tfn 045 2582630 priv. em.
———

Norra Österbottens svenska synskadade

Handarbetsgruppen träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12–14 på Fyren med Agneta Cederberg som ledare. Nästa träff blir 10.10 och därpå följande 24.10. Mimosel med Sol-Britt Björkgren hålls varannan torsdag (jämna veckor) kl 13–15 på Fyren. Nästa träff hålls 6.10 och 20.10.  
Punktskrift med Leif Nybohm hålls på onsdagar kl. 9 på Fyren.
”Till punkt och pricka” – punktskrift för nybörjare – med Maja Renvall-Höglund hålls fredagar kl. 13 på Fyren. 
I samarbete med Folkhälsan ordnas vid Östanlid på onsdagar gymträning kl 11–12, och vattengymnastik, grupp 1 kl 11.45 och grupp 2 kl 12.30.  
Trivselcafé i samarbete med Folkhälsan ordnas 12.10 kl 13-15 i Kronoby och 8.11 i Terjärv. Minna Annala och Peter Koskinen medverkar. Info och anmälan Peter tfn 050 471 2763, Minna tfn 050 344 4695 eller Ann-Sofie tfn 044 7234 888.             
Föreningen firar 50-årsjubileum i år med jubileumsfest 15.10 kl 14-18 på Optima i Jakobstad. Plock ur programmet: festmiddag, festtal, presentation av historiken samt sång- och musikframträdande. 
Nästa Karaträff hålls 27.10 kl 12.30 på Fyren. 
Föreningens Lunchträffar ordnas i regel sista fredagen i månaden. Nästa träff 28.10. 
Onsdagen 2.11 ordnas en Må bra-dag på Norrvalla med Folkhälsan, FSS, NÖSS och VSS. Föreläsning av Kaj Kunnas, olika aktiviteter, lunchbuffé, kaffe och trevlig samvaro. Pris för hela dagen 25 euro. Busstidtabell:
Kl 7.30       Karleby busstation
Kl 7.50       Eugmo, Pias Livs
Kl 7.55       Holm
Kl 8.05       Jakobstad, Otto Malmsg. 9 A
Kl 8.30   Nykarleby busstation
Kl 8.40       Munsala Berras
Kl 9.20       Norrvalla Vörå 

Välkommen på synrådgivning! Rehab.rådgivare Peter Koskinen är på Fyren 24.10 kl 10–12, samt 1.12 
kl 10.30–12.30 och svarar på frågor om syn och hjälpmedel. Tfn 050 471 2763 (mån-tors), e-post peter.koskinen@fss.fi.
Mera info på www.fss.fi/noss, Medlemsbandet, Facebook och ÖT:s minneslista på lördagar. Ann-Sofie Grankulla, tar emot anmälningar på tfn 044 7234 888 eller e-post noss@multi.fi. Välkommen med i vår verksamhet! NÖSS 
———
Svenska synskadade i Västnyland
Möteskallelse
Svenska synskadade i Västnyland rf kallar sina medlemmar till stadgeenligt höstmöte lördagen den 12.11 kl. 13.00 på Verksamhetscentret Lyan, Prästängsgatan 12, 10600 Ekenäs. Medlemmarna ombeds att anmäla sig till verksamhetskoordinator Alexandra Helander senast 8.11. Transport ordnas vid behov. Telefon 040 778 6295 eller ssvn@brev.fi. Välkommen med! – Styrelsen.
Oktober månadsmöte 8.10 kl. 13 på Lyan. Verksamhetskoordinatorn berättar om sitt besök till blindskolan i Indien och Fredrik Lindgren berättar om nätbedrägeri. Samtransport ordnas. Anmälan 4.10
Folkhälsans lätt motion fortsätter tisdagar kl. 13, gruppen är full. 
Boccia på Lyan tisdagar klockan 14. Kontakt Thea Lindholm. 
Vita käppens dag 15.10. Vi träffas på kulturhuset Fokus i Karis med våra vita käppar (eller utan om man inte har). Mera information av Alexandra.
Herrklubben 19.10 kl. 15 på Lyan. Kontakt Börje Broberg. 
Synrådgivning med Tina Hultgren 20.10 kl 14-16 på Lyan.
Frågesport 26.10 kl. 18 på Lyan. Kontakt Börje Broberg. 
Blindveckans aktiviteter dit samtransport ordnas:
Fråga doktorn, ögonläkare Henrik Bygglin kommer till Lyan 15.10. Mera information och anmälan till Alexandra 10.11.
Synrådgivning med Tina Hultgren 17.11 på Lyan mellan 14-16.
Teaterföreställning på Karis Tryckeriteater 17.11 kl. 19. Råttfällan av Agatha Christie. Samtransport ordnas. Sista anmälningsdag 24.10 till Alexandra. Deltagaravgift 20 euro.
Börje Broberg syntolkar EIF:s matcher på hemmaplan. Mera information av Börje, 044 541 0679.
Frågor och anmälningar till Alexandra på 040 778 6295, må-to, 9-14,  ssvn@brev.fi.
———
Svenska synskadade i Mellersta Nyland
Lördag 8 oktober ordnar föreningen ett teaterbesök på Svenska teaterns Amos-scen från kl. 16. Då får de som reserverat biljetter se pjäsen Evigt ung. Pris: 15 euro/biljett. Distriktssekreteraren delar ut biljetterna i teaterns aula från kl. 15.30 samma dag.
Måndag 10 oktober kl. 13-15 träffas vi på Folkhälsan, Mannerheimvägen 97, i musiksalen. Temat är Kroppen som kompass med hälsovetenskapsmagister och fysio-och MindBodyBridging terapeut Kitty Seppälä. Sopplunch serveras kl. 13-13.30. Obligatorisk deltagaranmälan senast 3 oktober till föreningens kansli.
Måndag 24 oktober kl. 13-15 på Parisgränden 2 A 1 blir det Skivråd med Stefan Andersson. Kom och lyssna till sånger och melodier. Du får gärna berätta vad du tycker om det du hör. Kaffeservering. Obligatorisk deltagaranmälan senast 18 oktober till föreningens kansli.
I oktober ordnar föreningen i samarbete med Folkhälsan en kamratstödskurs Minnas tillsammans på Kristinagården, Köpingsvägen 9-11, Helsingfors. Tiden för sammankomsterna är tisdag 4 oktober, tisdag 11 oktober, tisdag 18 oktober och tisdag 25 oktober mellan kl. 15-16.30. Handledaren för träffarna är fysioterapeut Sophie Romantschuk. Intresserade får mera information om kursen via föreningens distriktssekreterare. Tag gärna kontakt!
Måndag 7 november kl. 13-15 blir det träff i Folkhälsans hus på Mannerheimvägen 97, i musiksalen. Preliminärt tema för träffen är advents- och julfirande på finlandssvenskt vis med författare Anne Bergman. Vi börjar med sopplunch från kl. 13. Obligatorisk deltagaranmälan senast 31 oktober till föreningens kansli.
Föreningens höstmöte är lördag 19 november kl. 12 på Folkhälsan, i musiksalen, Mannerheimvägen 97, Helsingfors. Stadgeenliga ärenden behandlas.
Deltagaranmälan senast 1 november till föreningens kansli. Lunch serveras efter mötet i husets matsal för de deltagare som förhandsanmält sin närvaro.
Gruppen Styrka och balans i Folkhälsans regi fortsätter hela hösten på onsdagar kl. 13 samt Vattengymnastiken på fredagar kl. 10.
Välkomna med på våra aktiviteter!
Kontaktuppgifter: Distriktssekreterare, Astrid Söderlund, Adress: Parisgränden 2 A 1,                                                                                          00560 Helsingfors, Tfn 0400 269 553 (må-on kl. 10-13), epost: kansliet@ssmn.fi.
———
Vasa svenska synskadade
Kursen Rörelse-Styrka-Balans, i samarbete med Folkhälsans Förbund, fortsätter på Lyktan på tisdagar kl. 10-11 enligt följande datum: 4.10, 18.10, 1.11, 22.11, 29.11 och 13.12. Malin Knip är ledare, tfn 044 788 1081. Målet med träningen är att upprätthålla och stärka rörelseförmågan och balansen. Gymnastiken sker sittande så alla som vill kan delta. Välkomna hälsar Malin!
Trivselcafé Aktivt Seniorliv på Lyktan i samarbete med Folkhälsans Förbund ordnas ännu två gånger under hösten. Tisdag 25.10 kl. 13 får vi besök av Helena Nygård från Vasa guider som tar oss med på en virtuell historisk vandring. Terminens sista trivselcafé hålls tisdag 22.11. Carina Blom hälsar alla välkomna med! Hennes tfn är  044 788 1026. 
Punktskriftskursen fortsätter varje onsdag på Lyktan. Undervisningen sker mellan kl. 10-13.30 med kaffepaus kl. 11.30. Ritva Hagelberg och Börje Kukkonen är ledare och undervisningen är individuell. Du är välkommen med fast du är nybörjare, undervisningen ordnas därefter. Kontakta kansliet.
Vattengymnastiken i samarbete med Folkhälsans förbund fortsätter varje torsdag i Folkhälsans hus i Smedsby kl. 17-17.45. Kursen fortsätter varje vecka, totalt 12 gånger, fram till och med torsdag 24.11. Ledare är Kim Snickars, tfn 050 573 0997.
VSS 50 år
Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. fyller 50 år under hösten 2022. Detta kommer vi att fira lördag 8.10 med början kl. 17 på Restaurang Waskia i Vasa. Välkomstskål, middag och kaffe med tårta samt transport till och från Vasa kostar 25€/person. Festtalare är Anna Caldén och för musiken står Ann-Katrine Burman och Yngve Lithén. Allsång, utdelning av förtjänsttecken samt trevlig gemenskap runt borden.
Wasa teater
Fredag 21.10 kl. 19 ser vi höstens stora satsning Heiman på Wasa Teater med syntolkning av Mats Ingman. Vi har reserverat 50 biljetter så alla får garanterat plats. Pris 33€/person och ledsagare går som vanligt gratis. Anmälan senast torsdag 13.10 före kl. 14.
Må bra-dag onsdag 2.11 kl. 9.30–15.30 på Norrvalla i Vörå (se skild annons i tidningen). Till årets Må bra-dag kommer Kaj Kunnas och föreläser om Att mötas – det viktigaste som finns kl. 10.15-12 i auditoriet. På eftermiddagen kan man välja mellan vattengymnastik, käppjumppa, trivselgrupp i brasrummet eller chilla ute-promenad. Meddela vid anmälan, som skall vara kansliet tillhanda senast 20.10 före kl. 14, vilken eftermiddagsaktivitet du väljer. Bussen startar i Kristinestad kl. 6.35 och kör längsmed Strandvägen till Vörå. Pris för dagen är 25€/person (inklusive busstransport).Dagen ordnas i samarbete med Folkhälsan, FSS, VSS och NÖSS.
Annons 
Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade rf inbjuder alla medlemmar till föreningens höstmöte  torsdagen den 17.11.2022 kl. 15 på verksamhetscentret Lyktan, Korsholmsesplanaden 44 i Vasa. Stadgeenliga ärenden. Servering. Anmälan senast måndag 14.11 före kl. 14 på tfn 045 321 3320 eller vasasynskadade@gmail.com.
Styrelsen: FSS höstmöte och 75-årsjubileum hålls i Tammerfors, 26–27.11.
Föreningens julfest ordnas detta år på Restaurang Red&Green i Närpes, lördag 10.12 från kl. 17.
Bussen startar i Oravais vid ST1 kl. 14.20 och kör Strandvägen till Närpes. Ytterligare uppgift om pris och medverkande i nästa Synvinkel nr 7.
Synrådgivning på Lyktan. Rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman håller synrådgivning på Lyktan tisdag 1.11 kl. 11-13. Ingen anmälan, du kan komma till Lyktan under dessa tider!
Kontaktinformation:
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. Med jämna mellanrum finns även info i Torgplatsen i Vasabladet, samt i Föreningsspalten både i Vbl och Sydin.
Du kan även 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 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, 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!
IT-stöd person 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 tfn 06 213 2428, birgitta.rinta-jouppi@vshp.fi.
———
Svenska synskadade i Östnyland
Medlemsbandet, tidningen Östnyland under Föreningar och på hemsidan finns de alltid de senaste programmen uppdaterade.Verksamhetscentret Kajutan, Ågatan 33 E 1, 06100 Borgå. Catharina tfn 040 968 0351 tisdagar 9-13. E-post: distrikt.kajutan@gmail.com. 
FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin tfn 040 511 3345. E-post ann-catrin.tylli@fss.fi.
IT-stöd i Östra Nyland  Cristian tfn 050 462 6283. E-post cristian.soderberg@fss.fi.
Ordförande Jonas tfn 040 9644 672. E-post jonas07880@gmail.com.
———
Åland synskadade

Sällskapsspela ”Åland 0-100” med andra föreningar. Vi testar spelet Åland 0-100 och fikar på Ankaret torsdagen den 6:e oktober klockan 14.00. Ingen egentlig Ålandskunskap krävs då spelet baserar sig på gissningar av tal mellan 0-100. Exempel: ”Hur många rondeller finns det på Åland?” 
I år uppmärksammar föreningen Ögats dag den 13 oktober med Folkhälsan på Åland kring temat syn och motion. Gemensam lunch klockan 12 på kafé Vreten, meddela om du deltar. Sedan är det aktiviteter i Folkhälsans allaktivitetshus 13-17. Dagen är ett samarbete mellan Ålands Synskadade, Folkhälsan på Åland, Rehab City och Finlands Svenska Synskadade (FSS). Du kommer och går som du vill under dagen.
Program under ögats dag
• 12.00 Gemensam lunch, meddela om du deltar.
• 13.00 – 15.00 Rehabiliteringsrådgivare, öppen synrådgivning.
Stina Nygård från FSS håller öppen synrådgivning och ger tips om käppteknik. Rådgivningen riktar sig till alla med frågor och funderingar kring synnedsättningar. Kanske du börjat se sämre, är anhörig eller själv har en konstaterad synnedsättning. Passa på att få individuella råd och tips! Träffa rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård som länge arbetat med hjälpmedel och synproblem.
• 13.00 – 15.00 Prova på motion – Gymnastiksalen. Olika sätt att motionera med synnedsättning. Rehab City finns på plats.
• 14.00–15.30 Ta mått på din hälsa. Information och mätningar (t.ex. blodtryck och hållning).
• 15.30 Kaffe och smörgås. Föreningen serverar smörgås i kafé Vreten cirka 15.30.
• 16.00 – 17.00 Öppen föreläsning om balans, Gerd Laxåback.
Dagen avslutas klockan 16 med en timmes föreläsning med Gerd Laxåback, koordinator för hälsofrämjande arbete på Folkhälsan. Gerd berättar om våra balansorgan synen, båggångarna och informationen från bland annat muskler. Under föreläsningen kan de som vill testa på enkla balansövningar vid sin sittplats.
Den uppskattade fotvården med Sunda Foten och Heidi fortsätter. Nästa fotvårdstillfällen är onsdagen den 12 oktober och tisdagen den 18 oktober. Fotvården sker på Ankaret och kostar 20 euro per person. Anmälan till kansliet.
Onsdagen den 26 oktober besöker vi Iris hjälpmedel i Enskede. Iris säljer hjälpmedel för synskadade. På resan besöker vi dessutom synskadeföreningen i Norrtälje. Vi åker med Rosella klockan 7.30 på morgonen och är hemma igen samma kväll, vi har egen buss. Resan kostar ca 45 euro per person – då ingår resa, mat och program. Priset kan justeras beroende på antal deltagare. Bidrag för resan har erhållits från Blindgården. Anmäl dig gärna senast 5 oktober.
Program Sverigeresan: 7.30 avfärd från Mariehamn med Rosella, sjöfrukost. 9.00 framme i Kapellskär. 10.50 anländer till Enskede . 11.15 lunch. 12.15 studiebesök hos Iris Hjälpmedel m.fl. 15.00 Bussfärd mot Norrtälje. 17.00 träff med Norrtäljes Synskadeförening. 20.00 färjan avgår från Kapellskär (svensk tid). 23.30 anländer till Mariehamn (finsk tid).
Kontakt:  Ankaret öppet måndag–torsdag klockan 10-15 med reservation för möten. Besöksadress Johannebovägen 7, 22100 Mariehamn. Ankaret är stängt torsdag 13 oktober och onsdagen 26 oktober. 
Verksamhetsledare: Charlotta Solax, arbetar måndag till torsdag. Mobil 0457 343 8950, e-post: kansli@syn.ax.
IT-och taltidningstöd. Niels Forss, arbetar halvtid. Mobil: 040 680 0950, e-post: it@syn.ax.

