Synvinkel nr 1, 2020
———
Synvinkel är organisationstidning för Förbundet Finlands Svenska Synskadade. Tidningen utkommer med 8 nummer/år i svartskrift, punktskrift, som taltidning och som elektronisk version, se www.fss.fi/aktuellt/fs. Kan också fås som e-postbilaga. Årgång 109. 
Utgivare: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors. Tfn 09-6962 300. Chefredaktör: Henrika Jakobsson Tfn 044 712 3017, e-post: henrika.jakobsson@fss.fi. Meddelanden och annonser mottas av chefredaktören. 
Prenumerationer och adressändringar: FSS kansli, tfn 09-6962 300, e-post: kansliet@fss.fi
Pärmbild: Rapparen Arttu Rantanen står under en bro i Hagnäs. 
———
Ledare: Framtiden är nu
Text: Matthias Jakobsson
2020-talet har börjat och kan medföra stora förändringar i hur vi lever, kommunicerar, arbetar, rör på oss med mera. Det här påverkar även synskadade på många sätt. Medicinska framsteg kan leda till allt flera sätt att bota ögonsjukdomar. Tekniska framsteg kan öka självständigheten och delaktigheten, men även leda till marginalisering. Utvecklingen inom digitalisering och artificiell intelligens kan påverka sociala beteendemönster och socialt umgänge på sätt som kan ge fascinerande möjligheter, bara vi synskadade är aktivt med i utvecklingen.
Inom medicinsk forskning kommer diagnostik av genetiska ögonsjukdomar att bli förmånligare, snabbare och noggrannare. Utvecklingen inom genterapi för ögonsjukdomar kommer att framskrida. Modifierade virus som transporterar proteinsynteskorrigerande DNA i ögat, för att stoppa degenerationsprocessen i vissa ögonsjukdomar, kan bli en vanligare behandlingsform. Framsteg i optogenetisk behandling kan hjälpa till med att återställa skadade fotoreceptorer i ögat. Utvecklingen av stamcellsterapier, i synnerhet för retinitis pigmentosa och maculadegeneration, kan under 2020-talet ta stora framsteg. Årtionden av arbete ser ut att börja bära frukt och 2020-talet kan vara genombrottsdecenniet.
Inom teknologi förbättras talstyrning av olika apparater i hemmet och smarta apparater kan bli lättare att använda. Det är inte bara telefoner som förstår tal, även belysning, synhjälpmedel och många hushållsapparater kommer att ha talstyrning och kommer även kunna i tal ge information. Om självstyrda bilar under 2020-talet utvecklas tillräckligt, kan de öka synskadades möjligheter att röra sig självständigt. AR-kontaktlinser, som utöver den verkliga världen kan ge visuella tilläggselement, till exempel förbättra kontrasten på det vi ser eller förbättra mörkersynen genom att öka ljusstyrkan. En ljudboksupplevelse kan skapas genom att neurala text-till-talsystem läser upp text naturligt genom att lära sig din favoritskådespelares röst och intonation.
Sociala medier kan få allt flera element av virtuell verklighet, vilket kan bli en utmaning för synskadade. Holografiska möten kan minska behovet av arbetsresor och därmed underlätta synskadades tillgänglighet till arbetslivet.
Det finns alltså möjligheter för en ljusare framtid, men det kräver att vi synskadade är delaktiga i utvecklingen av teknologin, är med och påverkar i hur dess tillgänglighet regleras inom lagstiftning, och har mod att prova på ny teknik och ta den fördomsfritt i bruk, även om den kan kännas svår i början.
 ———
Veikkaus medel livsviktigt för tredje sektorn
Text: Henrika Jakobsson
Förbundet Finlands svenska synskadade rfs verksamhet är, likt flera andra finlandssvenska funktionshinderorganisationer, beroende av Veikkaus understöd. Frågorna är många kring huruvida Veikkaus kan fortsätta med sin verksamhet i nuvarande form och ifall monopolet överhuvudtaget är motiverat. Hur ser FSS på problematiken gällande Veikkaus?
För social- och hälsovårdsorganisationerna i Finland är Veikkausfinansieringen livsviktig. I Svenskfinland drar många också nytta av fonder och stiftelser, men de stöder i högre grad kultur och utbildning än social- och hälsovård. Spelmonopolet Veikkaus verksamhet och roll har diskuterats intensivt den senaste tiden. Diskussionen har handlat om spelautomaternas placering, reklam som bolaget senare drog tillbaka och om att föreningar och organisationer finansieras med pengar från privatpersoners spelförluster. De medlen härstammar delvis från personer som lider av spelberoende och andra spelrelaterade problem.
Veikkaus delar årligen ut ungefär en miljard euro i understöd. Av det går ungefär 362 miljoner euro till social- och hälsovårdsorganisationer. 
Omkring sjuttio svensk- och tvåspråkiga organisationer fick i fjol sammanlagt 24 miljoner euro av Veikkausmedlen, som betalas ut via Social- och hälsoorganisationernas understödscentral Stea.  Veikkaus spelmonopol har alltid varit viktigt för Finland,  och det är via Veikkaus pengar som Finland kan upprätthålla mycket av tredje sektorns verksamhet. 
Enligt Matilda Hellman, forskningsdirektör vid Center för forskning i beroenden, kontroll och styrning vid Helsingfors universitet, är kopplingen mellan det statliga monopolet Veikkaus och organisationerna som får pengarna, inte lika starkt i något annat land. Hellman leder den grupp som Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt för att utvärdera Veikkaus verksamhet.

Historiska orsaker 

Att kopplingen är stark har historiska orsaker. Tredje sektorn började i tiderna med spel för att finansiera sin verksamhet. Därför hade organisationerna inom tredje sektorn också en stark position i Penningautomatföreningen RAY med bland annat styrelseplatser. Det här systemet existerar inte längre inom Veikkaus. 
Enligt Hellman finns det en inbyggd paradox i att organisationer som arbetar med hälsa och välfärd får finansiering som kommer från spel. 
I sin marknadsföring använder sig Veikkaus ofta av argumentet att spelpengarna går till allmännyttiga ändamål. 
Det här påståendet är problematiskt eftersom det kan leda till att folk berättigar spelandet för sig själva genom att intala sig att det är för en god sak.  Samtidigt är finansieringen nödvändig för frivilligorganisationerna och för tredje sektorn, och har en stor roll i den finländska välfärdsmodellen. För organisationerna kan förändringar i spelmonopolet få betydande konsekvenser.
Olika sätt i olika länder
Olika sätt att organisera spel har varit på tapeten den senaste tiden. Sverige har exempelvis frångått spelmonopol och infört en licensbaserad modell. Där har spelintäkterna av tradition gått in i statsbudgeten och inte öronmärkts på samma sätt som i Finland.
Fördelen med Veikkauspengarna jämfört med bidrag från stiftelser och fonder är att  man får långsiktig och kontinuerlig verksamhet, medan många stiftelser och fonder föredrar att finansiera projekt.  Också uppföljningen av hur medlen används är mer utvecklad.
Veikkaus har svarat på kritiken med att bland annat uppge att man minskar antalet spelautomater, drar bort reklam och inför ID-kontroll för spelarna för att kunna följa upp spelandet. 
Inom FSS följer man noggrant med diskussionen och de kommande förändringarna inom Veikkaus.  	 	 	
– Förändringarna är viktiga med tanke på att bibehålla Veikkaus monopolställning att förebygga spelberoende. De åtgärder som Veikkaus föreslagit är motiverade, säger Matthias Jakobsson, verksamhetsledare vid FSS. 

Är FSS oroliga för utebliven finansiering?
– Om inte kompenserande åtgärder genomförs, kan finansieringen redan inom nära framtid minska. Det kommer att ha stora konsekvenser för samhället överlag. En stor del av intäkterna från Veikkaus används till förebyggande arbete. När resurserna för det här minskar, ökar statens social- och hälsovårdskostnader betydligt mera än vad utdelade medel minskar, säger Jakobsson.
Enligt Jakobsson är förebyggande arbete mer kostnadseffektivt än att åtgärda skadan då den redan skett. Det är i synnerhet låginkomsttagare med olika sociala problem, hälsoproblem och funktionsnedsättningar som lider ifall finansieringen minskar. 
Social- och hälsoorganisationerna kan bli tvungna att minska på sina olika stöd- och rådgivningstjänster, vilket ökar risken för att till exempel personer med funktionsnedsättning inte får information om vilka lagstadgade rättigheter och möjligheter de har, vilket i sin tur ökar risken för marginalisering. 
– Även möjligheterna för att motionera och ta del av kultur kan minska, eftersom även understöden till idrottsorganisationer och kultur skulle minska, säger Jakobsson. 
Det finns åtgärder som är viktiga för att minska problemspelandet och samtidigt försäkra understödsmottagarnas möjlighet att erbjuda förebyggande service och stöd.
–Ett stort problem i dag är att det finns tusentals spelbolag som via internet erbjuder spel till finländare trots att Veikkaus har monopolställning. Veikkaus arbetar för ansvarsfullt spelande, men det gör inte alla utländska spelbolag. Bolagens målsättning är att skapa maximal vinst för sina aktieägare. Därför är en viktig åtgärd att gå in för en eller flera typer av blockering.
 Ett exempel på sätt att minska spelberoende är att blockera åtkomsten till utländska spelsidor, ett annat att blockera möjligheten att överföra pengar till utländska spelsidor. De här systemen är inte vattentäta, men har i många andra länder minskat spelandet på utländska sidor. Då blir Veikkaus, som aktivt förebygger problemspelande, det naturliga alternativet.
– Ett annat sätt att ersätta eventuellt minskande spelintäkter är att minska på lotteriskatten. Tredje sektorns organisationer i Finland bidrar i dag stort till att Finland med många olika mätare är ett av de bästa länderna att leva i. Vi har inte råd med att äventyra en av grundpelarna i vårt välfärdssamhälle, kommenterar Jakobsson.	 	 	 	
Finns det andra alternativ till finansiering för tredje sektorn?
– En möjlighet är statsfinansiering genom skattemedel, men det har stora risker. Det är för lätt från politisk synvinkel att skära från kakan som är reserverad för förebyggande arbete, eftersom konsekvenserna kan synas med dröjsmål och problemen kanske först dyker upp under nästa regeringsperiod. Problemet är att även om de negativa effekterna syns med dröjsmål, slår de till desto hårdare. Samtidigt om organisationerna finansieras med skattemedel, finns det risk för att staten börjar styra organisationernas målsättningar ännu starkare och vi förlorar vår autonomi att fungera så som är bäst för våra målgrupper, säger Jakobsson. 
Social- och hälsoorganisationerna, ungdoms-, idrotts- och kulturorganisationerna jobbar för att föra fram oron och samtidigt framföra de konsekvenser som en minskning av understöden kan leda till. 
Soste - Finlands Social och hälsa rf, som är takorganisationen för social- och hälsoorganisationer i Finland, har i samarbete med sina medlemsorganisationer gjort upp ett spelpolitiskt program med förslag på lösningar som både minskar problemspelandet och försäkrar finansieringen för tredje sektorn även i framtiden. 
– Det finns lösningar bara den politiska viljan för långsiktigt hållbara lösningar finns, säger Jakobsson. 
 Också minister Anna-Maja Henriksson uttrycker sin oro över minskade intäkter för Veikkaus. 
– Det är guldkanten på vardagen som Veikkaus kan medverka till. Det handlar om jättemycket pengar för samhället.  Självfallet måste Veikkaus också fundera på hur de motarbetar spelberoende och fundera på öppenheten i sitt agerande, säger Henriksson i ett uttalande. Faktaruta: 
Om diskussionen:
Spelmonopolet Veikkaus verksamhet och roll har diskuterats intensivt den senaste tiden.  Diskussionen handlar bland annat om spelautomaternas placering, reklam, och om det faktum att en mängd föreningar och organisationer finansieras med pengar från spelförluster. 
Två procent av spelarna spelar så mycket att det ger 50 procent av intäkterna till Veikkaus.
Veikkaus har svarat på kritiken med att meddela att man minskar på mängden spelautomater med 8000 och att man tonar ner marknadsföringen. Spelarna blir i framtiden tvungna att identifiera sig så att bolaget bättre man följa med mönster av spelberoende
Veikkaus har erkänt att man misslyckats med uppdraget att minska spelberoende
Många vill ändå hålla kvar monopolet på penningspel eftersom man på så sätt vill förhindra att spelpengarna försvinner utomlands. 
De minskade intäkterna för Veikkaus oroar organisationer vars verksamhet finansieras genom Veikkausmedel. 2/3 av finländarna uppger att tjänsterna som organisationerna erbjuder är viktiga för välbefinnandet. 
Källor: Institutet för hälsa och välfärd THL, Center för forskning i beroenden, kontroll och styrning vid Helsingfors universitet, SOSTE
———
Syntolkat stort landskap
Text: Ira Grandén
En lördagskväll i januari fick vi, en grupp på 25 personer bestående av medlemmar, anhöriga och ledsagare från Svenska synskadade i mellersta Nyland rf, uppleva en strålande, färgsprakande och berörande föreställning “I det stora landskapet”, DUV-teaterns 20- årsjubileumspjäs på Svenska Teatern.
Pjäsen hade väckt stort förhandsintresse bland våra medlemmar och alla intresserade rymdes med. Teatern erbjöd syntolkning vid denna föreställning i samarbete med vår förening gällande utlåning av vår syntolkningsutrustning, samt med syntolken Elin Sundell från Luckan i Helsingfors. Loti Vaenerberg från Folkälsans hemservice för synskadade deltog också som ledsagare och som en hjälpande hand då det behövdes. Entrén var full av teaterbesökare innan föreställningen började och det glada sorlet fyllde luften. 
Efter en liten logistisk utmaning med att dela ut biljetter till alla och hörslingor till behövande så hittade vi till våra platser och salongen fylldes av människor. Föreställningen erbjöd härliga rollprestationer, vacker musik och sång samt en berörande fantasifull berättelse. Elins syntolkning fungerade fint och gav en bra bild av händelserna på scenen enligt våra medlemmar. 
På mellanpausen hade vi möjlighet att mingla, prata med varandra och träffa bekanta som man råkade på i vimlet. Efter föreställningen berättade John Campbell, som deltog tillsammans med sin ledsagare Hjalte Karlsson, om sin upplevelse av föreställningen. John, eller Jonte som han kallas, var väldigt förtjust i pjäsen och tyckte att den, förutom att den hade en berörande och tankeväckande berättelse, också var rolig.  Mest skratt väckte scenerna med de tre clownerna. Jonte upplevde det också roligt att se två av sina bekanta från DUV-teatern stå på scenen och uppträda i pjäsen. 
Efter en givande teaterkväll skingrades vår grupp ut i januarimörkret och det stormiga vädret för att ta sig hem på olika sätt.
Bildtext: TOLKENS ROLL. Elin Sundell syntolkade föreställningen av "I det stora landskapet" från balkongen i salen. Hjalte Karlsson och John Campbell njöt av föreställningen.
Syntolkning: Bildkollage från teatern. En bild tagen från tredje balkong där syntolken sitter. Man ser papper, en mikrofon och scenen långt nere. En bild på Hjalte Karlsson och Jonte Campbell som står i teaterns foajé. På den tredje bilden ett porträtt av Elin Sundell som är klädd i vit tröja och håller upp syntolkningsutrustningen mot kameran. 
———
Från papperstidning till "öronläsning"
Text: Gunilla Löfman
FSS var den första organisationen i Finland som försökte sig på att ge ut en taltidning i digital form. På den här tiden var det knappt femton synskadade personer som hade tillgång till datorer och modem. Nedladdningshastigheten ansågs var häpnadsväckande snabb, det tog ungefär tio minuter att ladda ned tidningen.
"Välkommen till Victor Reader — vänta — ansluten till trådlöst nätverk — nedladdad” säger Daisyspelaren och så är det klart att lyssna till dagens tidning. Det är en hisnande känsla att veta att ifall jag vill lyssna till alla de svenskspråkiga dagstidningarna som ges ut i Finland kan jag göra det genom några enkla knapptryckningar och för rätt låga prenumerationsavgifter. 
Dessutom känns det toppen att jag också får böckerna i Celias bokklubbar till min digitala spelare. Det finns åtta bokklubbar på svenska och tolv på finska. De svenskspråkiga klubbarna presenteras i en ruta senare i artikeln.Det fina är att när man tar emot bokklubbsböckerna till sin Daisyspelare kan man vara med i alla klubbar, både de svenskspråkiga och också de finskspråkiga. Via Pratsam-applikationen som man kan ha i sin dator eller telefon kan man utöver bokklubbsböckerna låna upp till 100 böcker per månad. De böcker som man laddar ned från Celias hemsida till datorn kan man föra över till Daisy-spelaren med hjälp av ett minneskort. Den som vill ha böcker på CD kan enligt Celias regler få endast fem böcker i månaden. Ifall du ännu saknar en Daisyspelare som kan anslutas till bokklubbarna kan du vända dig till din rehabiliteringsrådgivare, då får du hjälp både med att välja den spelare som passar dig bäst och med att bli medlem i en eller flera bokklubbar. Kanske passar du samtidigt på att också prenumererar på din lokala dagstidning.
Till min spelare får jag förutom dagstidningen och boklubbsböcker även Medlemsbandet, Synvinkel, Svenska Hörselförbundets Vi hörs, Svenska Pensionärsförbundets God Tid och FPA:s Mitt i allt. Spelarna håller god ordning bland böcker och tidningar. 
Den första taltidningen
Låt oss ta en titt i FSS:s historik. År 1966 beslöt styrelsen för Samfundet Finlands svenska blinda att man skulle börja ge ut en taltidning. Tidningen fick namnet Medlemsbandet (MB) och den spelades in på så kallade öppna magnetofonband. Innehållet bestod av klipp ur den finlandssvenska dagspressen och samfundets egna meddelanden. Det första året hade MB sextioåtta prenumeranter och tidningen utkom med elva nummer. På 1970-talet övergick man till att använda C-kassetter. År 1981 blev MB en ren organisationstidning. Idag har MB nästan 500 prenumeranter och bandet utkommer varannan vecka. MB läses in i Daisy-format i FSS inläsningsstudio i Synvillan och den sänds till oss prenumeranter via Internet till våra Daisyspelare eller alternativt ännu en tid på CD. 
Församlingsförbundet tog ansvar för att Kyrkpressen började utkomma som taltidning år 1979. Idag sänds Kyrkpressen ut digitalt direkt till våra spelare. På 1980-talet gav FSS ut taltidningen Presseko som innehöll samhälls- och kulturmaterial ur den finlandssvenska dagspressen. Det fanns en tid då också Radio- och TV-bladet lästes in på kassett.  
Dagstidningar som taltidningar
Tack vare c-kassettens intåg kunde man börja producera dagstidningar som taltidningar. I FSS verksamhetsberättelse för år 1980 kan man läsa att den största händelsen det året var att tidningen Åland som första dagstidning i vårt land började utkomma även som taltidning. Följande år stod Hufvudstadsbladet i tur och år 1994 utkom alla de dåvarande finlandssvenska dagstidningarna som taltidningar.
Det grundades taltidningsföreningar runt om i Svenskfinland eller så ingick produktionen av dem i FSS distriktsföreningars verksamhet.  På kassetterna fanns det inte plats för en hel tidning vilket betydde att det var inläsarna som valde ut de reportage som lästes in. Kassetterna sändes i plastfodral till prenumeranterna. För adresskortet fanns det en ficka på fodralet. När man läst tidningen vände man på adresskortet och minst en gång i veckan sände man kassetterna tillbaka till taltidningsföreningen.
För att klara det hela ekonomiskt ordnade man penninginsamlingar och anhöll om understöd från kommunerna och Penningautomatföreningen. Utan frivilliga skulle verksamheten inte ha kunnat fortsätta. De flesta personer som läste in tidningarna gjorde det utan ersättning.
En del av tidningarna lästes in på morgonnatten så snart de kommit ur tryckpressarna. Taltidningarna delades ut med dagsposten. En del prenumeranter fick sin tidning samma dag och andra följande dag. 
Olika experiment
Hufvudstadsbladet som taltidning lästes runt om i Svenskfinland och den producerades av FSS. FSS var den första organisationen i Finland som försökte sig på att ge ut en taltidning i digital form. Man samarbetade med Hufvudstadsbladet. På tidningens tekniska sida överfördes dagens tidning till en diskett som sedan postades till de fem personer som var med om experimentet. Operativsystemet hette dos. Det enda testpersonerna kunde göra med sina datorer var att med en speciell programvara och med dåtidens talsyntes lyssna till HBl. 
Sedan kom modemen genom vilka man via sin telefonlinje kunde koppla upp sig till internet och ladda ned tidningen. Då övergav man disketterna. Nedladdningshastigheten ansågs var häpnadsväckande snabb, det tog ungefär tio minuter att ladda ned HBl. 
 På den här tiden var det knappt femton synskadade personer som hade tillgång till datorer och modem så tidningen fortsatte att utkomma också på kassett. Folk hade varken råd med datorer eller med modem som använde telefonlinjen. 
Uppkomsten av Pratsam
I början av 2000-talet tog chefredaktör Lars Hedman initiativet till att föreningen Norra Österbottens svenska synskadade och några teknikföretag i Jakobstad började utveckla Pratsamsystemet. Målsättningen var att prenumeranterna skulle få sin tidning via internet. Penningautomatföreningen RAY beviljade understöd för pilotprojektet. Under år 2004 kunde man börja läsa in Jakobstads tidning på en skräddarsydd inläsningsmaskin och ladda upp materialet till en server. När prenumeranterna med en knapptryckning startade sin specialbyggda taltidningsbox tog boxen direkt kontakt till servern. 
FSS kom med i projektet och tack vare en stor ekonomisk satsning av Stiftelsen svenska blindgården kunde övriga finlandssvenska dagstidningar som taltidningar stegvis fram till år 2008 övergå till detta system. Efter det var det helt och hållet slut med att använda kassetter. 
Underhandlingarna med RAY om att samhället skulle bekosta envägs internetanslutningar för lyssning på tidningar för prenumeranter som inte hade egna internetanslutningar lyckades. Via lyssningsanslutningen går det endast att lyssna på tidningar och böcker, inte att vara på Internet.  
När Pratsamsystemet togs i bruk fick alla sin taltidning samma dag som papperstidningen kom ut. Man kunde också ta med mera material än vad som hade fått plats på en kassett. Följande steg var att låta utveckla en Finlandssvensk talsyntes. År 2014 togs talsyntesen Samuel i bruk. Detta gjorde att vi prenumeranter fick ta del av mera material än när tidningen var inläst. 
Till att börja med var Pratsamboxen en specialbyggd hårdvara. Nu är Pratsam en mjukvara, ett program som kan installeras i datorer, telefoner och andra enheter. En del dagstidningar ka man ta emot via applikationen Pratsam. Celia har också tagit i bruk Pratsamsystemet.
I och med att taltidningarna började produceras och sändas digitalt gick en stor del av de lokala taltidningsföreningarna samman och bildade Finlands svenska taltidningsförening (FSTF). 
När det började bli dags att byta ut Pratsamboxarna till nya apparater inledde FSS ett samarbete med Näkövammaisten Liitto (NKL) och FSTF och i dag sänds taltidningarna till prenumeranterna via NKL:s nationella system.  Tack vare understöd från STEA kan NKL låna ut taltidningsspelare och Lyssningsförbindelser till ”öronläsarna”. De åländska prenumeranternas spelare och lyssningslinjer bekostas av PAF på Åland.
Tack vare att våra finlandssvenska dagstidningar sänds ut via det nationella systemet har vi idag tillgång till alla de finskspråkiga tidningar och tidskrifter som NKL distribuerar. Jag längtar efter att kunna ta del av finlandssvenska tidskrifter. NKL:s system öppnar upp möjligheterna för FSS att på sikt börja arbeta också för detta. Ett viktigt led i den processen är att vi blir allt flera som istället för att lyssna på CD-skivor börjar använda olika Daisyspelare med internetanslutning. Vilken tidskrift önskar du att du kunde ”öronläsa”? 
Faktaruta: Bokklubbar på svenska
Spänning i livet: deckare, agentromaner och spänning.
Lätt och underhållande: romantik, släktromaner, äventyrsberättelser och humor.
Livet förr och nu: dokumentromaner, historia, reseberättelser och memoarer.
Bokpärlor från när och fjärran: läsromaner, klassiker, prisbelönta och högklassiga romaner.
På äventyr med hurtiga gubbar och gummor: underhållnings- och landsbygdsromaner, humoristiska romaner.
Finlandssvenska: finlandssvensk och finsk skönlitteratur, inläst på finlandssvenska.
Reseberättelser: ett brett utbud av olika reseböcker: resor runt världen och flytt till ett nytt land.
Tro och hopp: kristna andaktsböcker, biografier och romaner samt överlevnadsberättelser.
Bildtext: TUNG TILL LÄTT. Tandbergsspelaren som vägde cirka 10 kilo är nu ersatt men en liten och lätt digital Daisy-apparat.
Syntolkning: En bild på en öppen bandspelare, Tandberg. 
———
Kolumn: Öronläsning är också läsning
Text: Camilla Blomstedt 
I december 2019 skrev författaren Laura Lindstedt i Helsingin Sanomat om ljudböckernas popularitet och hur hon fruktar att det inverkar på litteraturen som konstform. Lindstedts farhåga är att litteraturen simplifieras och fördummas och att författare i framtiden skriver på ett sätt som passar ljudboken framom den tryckta boken. Som exempel på visuella textens mångfald använde Lindstedt kursiv och citationstecken. I en text fungerar tecknen som visuella element som förmedlar små nyanser till läsaren, men elementen faller lätt bort i en högläst text.
Lindstedt understryker att hon inte är emot ljudböcker, men ifrågasätter ändå ljudbokens roll och citerar sin kollega Peter Mickwitz (Leksikon – Sett att läsa, 2018) ”När man lyssnat på en ljudbok har man inte läst en bok”.
För många är det ändå inte ett alternativt att läsa med ögonen. Anneli Iltanen, förtroendevald i Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry, kontrande med en insändare i Helsingin Sanomat 5.1.2020 för att svara på Lindstedts text. Där lyfter hon upp det nationella kunskapscentret för tillgänglig litteratur och publicering Celia, som producerar tillgängligt läsestoff för personer som har svårt att läsa vanliga böcker på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller motsvarande. Är användarna av Celias tjänster mindervärdiga litteraturvänner och kan man säga att de inte läst böckerna om de lyssnat på dem i ljudformat?
Det som inte alls diskuteras som alternativ till den tryckta boken och ljudboken i dessa skrivelser är förstås punktskriften. I just detta sammanhang utgör punktskriften en helt annan diskussion, men det är ändå värt att påpeka att trots att man inte kan läsa med ögonen finns det andra sätt att läsa själv, i egen takt och på egna villkor utan förmedling av andra.
Dyslexiförbundet i Sverige har tagit i bruk begreppet öronläsning för att märka att läsaren lyssnar på en uppläsning av texten. Här är läsaren en aktiv aktör som själv läser texten, trots att personen gör det via hörselsinnet. Öronläsaren är alltså en aktiv läsare, inte en lyssnare.
För den som vill och kan är punktskriften ett ypperligt alternativ till den tryckta, vanliga texten. För dem som ljudboken utgör det enda, eller mest lämpade, alternativet till ögonläsningen är upplevelsen av att ta till sig språk, innebörder och ord ändå komplett, oavsett vilket sinne man gör det med. Det handlar om att avkoda och förstå innebörden i orden som skapar innehållet. Alla tolkar vi ord och helheter på olika sätt utgående från våra egna referensramar – varför skulle vi inte kunna tolka aktivt och själv även det höglästa?
 ———
Halt väder ute? - träna upp balansen!
Text: Johanna Meriläinen
Hur kan vi upprätthålla en bättre balans – vad ger forskningen för rekommendationer? För att upprätthålla balansen krävs ett enormt samarbete mellan olika system i vår kropp. De kan indelas i fyra olika system som samarbetar med varandra.
Det mest självklara är kanske det vestibulära systemet eller i vardagsspråk kallat balansorganet som sitter i innerörat och fungerar som ett litet mätinstrument. Mätinstrumentet består av de tre båggångar (övre, mellersta och bakre båggången) samt av hinnsäckarna. Hinnsäckarna registrerar linjära rörelser, till exempel när man åker upp eller ner med hissen, och båggångarna som är placerade i tre olika dimensioner (upp – ner, fram – bak och åt sidorna) registrerar roterande rörelser, till exempel när vi befinner oss på en båt på ett gungande hav.  Inuti detta mätinstrument finns två olika typer av hårceller samt vätska. Detta sinnesorgan reagerar på olika typer av vibrationer och strömningar från den omgivande vätskan och skickar sina impulser till hjärnan via balansnerven. Samma vätska rör sig mellan alla tre båggångar och reagerar lite i efterskott på rörelsen. Det är inte ett alldeles perfekt system och kan jämföras med ett navigeringssystem som var i bruk under mitten av 1900-talet som kallades tröghetsnavigeringssystem. Systemet byggde på att man med noggranna accelerometrar mätte farkostens lägesändringar under färden och utifrån dessa beräknade dess nuvarande position. Man kan lugnt säga att felräkningar kommer att uppstå under vägen. 
Synen del av systemet 
Om vi säger att det vestibulära systemet är nummer ett av de fyra så är synen nummer två. Det vestibulära systemet är starkt sammankopplat med synen. Små kristaller fyllda med kalcium sitter fast i vissa grupper av hårceller och när vi till exempel böjer eller vinklar huvudet åt sidan skickar dessa hårceller en nervsignal ”vi svänger nu åt sidan här så ni vet”. Om vi samtidigt har vår blick fixerad på något objekt så kommer ögonen att justera sig enligt detta för att kunna kompensera.
Detta förklarar delvis varför synen är en viktig del i av att kunna upprätthålla den posturala kontrollen, det vill säga att kunna stå upprätt. Synen informerar oss också självständigt via synnerven om vår position i förhållande till vår omgivning. Ögonen registrerar ifall vår omgivning är stilla eller i rörelse och bekräftat det som vi tar in som sensorisk stimulus via vår kropp och våra lemmar. Nummer tre på vår lista ligger det sensoriska systemet. Känselkropparna i vår kropp talar ständigt om för oss i vilket läge vår kropp är också i förhållande till omgivningen, om vi känner yttre beröring eller tryck och så vidare.  Vår hjärna sammanställer sedan informationen från dessa tre system till något som ibland kallas för en ”balansbild”. Utifrån den kan sedan hjärnan signalera tillbaka till vår kropp om vilka muskler den skall spänna eller slappna av på basen av den information vi fått. Vår kropp upprätthåller ständigt en viss nivå av spänning i musklerna, detta kallas för tonus. 
Öronen och ögonen samspelar
Synintrycket värderas högst av hjärnan när hjärnan formar sin balansbild. Synnedsättning är inom forskning därmed också starkt kopplat till reducerad förmåga att upprätthålla balans och att risken för att falla ökar markant. 
Sammankopplingen mellan balansorganet i örat och synen spelar också in en roll. I ett friskt system kontrolleras och koordineras våra rörelser främst av ögonen. Inom forskningen finns dock inte någon samstämmighet om hur kompenseringen exakt sker då en person har en synnedsättning. Vissa studier påpekar en sådan intressant detalj att personer som är blinda kan påvisa en bättre balans än de med synrester men sedan har andra påvisat motsatsen. Personer med synnedsättning har inom forskning påvisats utveckla starka kompenseringsmodeller genom att hjärnan tar mer aktivt emot signaler från balansorganet och från den sensoriska stimuli vi får via vår kropp.
Inom forskningen har påvisats positiva resultat gällande den posturala kontrollen för personer som lider av yrsel genom rehabilitering av det vestibulära systemet. Personerna genomgick ett träningsprogram med syftet att minska på yrseln, balansproblemen och att öka på deras allmänna fysiska kondition. Programmet var tryggt och hade goda resultat. Detta var bakgrunden för den grupp av forskare som sedan tog sig an att testa ett liknande regim på en grupp personer med synnedsättning. Deras hypotes var att genom träning som stimulerade det vestibulära systemet kunde det bidra med nya motoriska banor och därigenom stärka den posturala kontrollen (och därmed förbättra balansen). De önskade också att den här typen av forskning - om resultaten blev positiva – skulle leda till att uppmuntra rätt sorts av effektiv träning för personer med synnedsättning. 
Balansen går att träna upp
Testet innehöll två grupper varav den ena bestod av personer som hade haft en synnedsättning sedan födseln, eller sedan några månader efter födseln, men i övrigt var friska samt en grupp seende personer som också var friska. Gruppen med synnedsättning bestod av unga personer som kvalificerades som blinda. Båda grupperna deltog i allmän fysisk träning tre gånger i veckan i 45 min åt gången. Gruppen med synnedsättning genomgick också ett successivt träningsprogram var man småningom ökade sådana fysiska övningar som var ämnade att stimulera det vestibulära systemet. Undersökningen pågick under en tre månaders period. Test av balansen utfördes före och efter träningsprogrammet. Före träningsprogrammet visade balanstesten klart sämre resultat för postural kontroll för de personer som hade en synnedsättning. Efter slutfört träningsprogram hade skillnaderna mellan grupperna så gott som försvunnit i de balanstest som utfördes med slutna ögon. Av resultaten drar forskarna slutsatsen att de kan rekommendera fysisk träning som innehåller rörelser som progressivt stimulerar det vestibulära systemet, bland annat huvud och kroppsrörelser, med ändamålet att förbättra balansen och den posturala kontrollen hos personer med synnedsättning. (Forskningen: Clinical Study The Impact of a Vestibular-Stimulating Exercise Regime on Postural Stability in People with Visual Impairment Ida Wiszomirska et al.)
Skribentens kommentar;
All rörelse inverkar positivt! Känns det halt ute kan det absolut hjälpa med taggar under skorna och en trygg armkrok hos en ledsagare att ta tag i men jag kämpar er lite vidare att ta kontakt med ert lokala distrikt och hör med dem om era lokala möjligheter och lösningar för att komma med i gång med någon form av fysisk träning du själv njuter av! All rörelse som göra att du svänger på kropp och knopp aktiverar och rehabiliterar din hjärnas ”balansbild”. 
——— 
Handikapp bidragen och pensionerna höjs
Text: Henrika Jakobsson Källa: FPA
Vi årsskiftet införde Folkpensionsanstalten en rad förändringar i förmånerna. Bland annat pensionerna och handikappbidragen höjs en aning. 
Från och med årsskiftet syns det direkt i apotekens system om årssjälvrisken har överskridits.  Uppgiften om att årssjälvrisken för läkemedelskostnader, det så kallade takbeloppet, har överskridits överförs omedelbart från FPA till apoteken från och med 1.1.2020. Kunden behöver inte längre ansöka om tilläggsersättning från FPA för de inköp som överstigit takbeloppet utan ersättningen noteras direkt på apoteket.
Höjning av sjukdagpenningens och rehabiliteringspenningens minimibelopp
Sjukdagpenningens och rehabiliteringspenningens minimibelopp höjs en aning. Det nya beloppet är i båda fallen 28,94 euro per dag (27,86 euro/dag år 2019).
Från och med ingången av år 2020 bestäms sjukdagpenningen och rehabiliteringspenningen utifrån årsinkomsten. Årsinkomsten bestäms utgående från en granskningsperiod på 12 kalendermånader som infaller innan månaden före den månad då rätten till förmånen börjar. Det blir alltså en månad mellan granskningsperioden och tidpunkten då dagpenningen börjar. Undantag görs i de situationer där rätten till dagpenning börjar i januari 2020. Då beräknas årsinkomsten för tiden 1.1.2019–31.12.2019.
Höjningar av pensionerna
Den fulla folkpensionen är för ensamboende 662,86 euro per månad och för personer i parförhållande 591,79 euro per månad (628,85 euro/månad och 557,79 euro/månad år 2019).
Beloppet av full garantipension och fullt pensionsstöd är 834,52 euro per månad (784,52 euro/månad år 2019).
Begynnelsepensionen för en efterlevande make är 327,54 euro per månad och fortsättningspensionens grundbelopp är 102,00 euro per månad. 
Även inkomstgränsen för att lämna sjukpensionen eller garantipensionen vilande blir högre. Vid sidan av sjukpensionen kan man år 2020 förtjäna 834,52 euro per månad utan att det inverkar på den fortsatta utbetalningen av sjukpensionen eller garantipensionen.
Handikappförmånerna
Handikappförmånernas belopp höjs en aning till följd av en indexjustering.
Handikappbidrag för personer över 16 år;
•handikappbidrag med grundbelopp 93,05 euro/månad
• handikappbidrag med förhöjt belopp 217,13 euro/månad
•handikappbidrag med högsta belopp 421,03 euro/månad
Vårdbidrag för pensionstagare
•vårdbidrag med grundbelopp 71,21 euro/månad
•vårdbidrag med förhöjt belopp 155,15 euro/månad
•vårdbidrag med högsta belopp 328,07 euro/månad
•veterantillägg 107,49 euro/månad.
———
Profilen: Rapmusiken är Arttus passion 
Text: Markus Tihumäki Foto: Tero Honkaniemi Översättning: Henrika Jakobsson
Arttu Rantanen från Helsingfors är rätt så ny inom rapmusiken och vill utvecklas som artist.  Enligt Rantanen, som för tillfället studerar till merkonom, har musiken gett honom mening i livet.
Arttu Rantanen föddes i Berghäll i Helsingfors 18 augusti år 2000. Då stod det klart att den nyfödda pojken har en synskadad storasyster och en annan synskadad släkting. Snart kom det fram att också Arttu hade en synnedsättning. Han lider av sjukdomen Gyrat atrofi som kommer att leda till att han i något skede av livet blir blind. 
19 år senare bor han i Hermanstad, nära Sörnäs fängelse. Så här beskriver han sin barndom;
– Jag har bott hela mitt liv Helsingfors. Under en kort tid sysslade jag med karate och innebandy som yngre.  Jag har också spelat keyboard och trummor i några års tid. 
– I skolan gick det inget vidare för mig. De flesta barn har drömmar om vad de vill bli när de blir stora, som till exempel pilot eller sopbilsförare, men jag har aldrig haft sådana drömmar. 
Efter grundskolan och tioendeklassen började Rantanen studera vid Ammattiopisto Live. 
– I början var jag inte så motiverad när det gällde studierna. Lärarna ansåg att jag inte har stora chanser att kunna studera vidare, men jag vill visa dem att det kan bli något av mig ännu, säger han. 
Musiken en stor del av vardagen
Rantanen är så gott som blind i skymning och mörker men han har en bra ledsyn. Sedan barnsben har musiken varit starkt närvarande i vardagen, till en stor del tack vare pappan i familjen. 
– Min pappa Harri var en stor förebild för mig som liten. Pappa är basist och jag har varit med på många konserter och fått gå backstage tillsammans med honom. Det har varit stort för mig att få bekanta mig med kända artister och jag har fått lyssna mycket på min pappas musik. 
Harri Rantanen är en av musikerna i Finland som gjort flest skivinspelningar. Han har bland annat spelat med Nylon Beat och Paula Koivuniemi. 
– Jag kommer ihåg att jag en gång fick åka i samma bil som Paula Koivuniemi. Att få prata med en stjärnartist under lediga omständigheter fick mig att känna mig nära artisternas värld och livsstil.  Det var häftigt att få vara med om sådana upplevelser redan i ung ålder.  
Nu har musiken också tagit sig in i Arttus liv på allvar. De senaste åren har han lyssnat både på inhemsk och amerikansk rapmusik. Hans idoler inom rapmusiken är amerikanska Eminem och G-Eazy, och bland de finska artisterna nämner han bland annat Gasellit och Paperi T. 
Som 14-åring blev han på allvar intresserad av rapmusikens värld. Tillsammans med en kompis lyssnade han mycket på rap på fritiden. De nöjde sig inte med att bara lyssna, de gjorde också egna covers av låtarna och njöt av att skapa egen musik. Ryktet gick och snart blev Rantanen ombedd att visa sina talanger vid en workshop som ordnades av en ungdomscentral. 
Rantanen blev först förvånad, men efter en tids funderande bestämde han sig för att tacka ja till erbjudandet och kasta sig in i det okända.
–  Det var en möjlighet som jag inte kunde gå miste om. Inom ramen för workshopen fick jag skriva egna låttexter och framföra dem till färdigt ackompanjemang. 
– Från och med den stunden har jag inte velat göra någonting annat än musik. 
Brinner för musiken
År 2017 började Rantanen spela in studiolåtar på Dickursby bibliotek. 
 –Jag har skrivit låttexter till en del låtar. Min första låt som jag  fått copyright på skrev jag år 2018, den heter Hyvä Jäbä. Jag fick hjälp av rapartisten Kevin Tandu med att skriva låten. Senare har jag skrivit några andra låtar som jag också haft möjlighet att uppträda med inför publik. 
Rantanen, som också gick vidare i Idols-tävlingen 2018, presenterar sig i nuläget under artistnamnet AreRaidén. Raidén är hans pappas släktnamn som i något skede förfinskades till Rantanen. 
– Det var min mamma som föreslog namnet och jag visste genast att det skulle bli mitt artistnamn. Namnet kändes rätt direkt. 
Då man pratar med Rantanen märker man snabbt att han verkligen har hittat sig själv som rapmusiker. 
– Rapmusiken har svalt mig med hull och hår, men jag inser också att jag måste satsa på ett yrke utanför musiken. På sommaren blev jag antagen till en merkonomlinje och nu kan jag bevisa för mina tidigare lärare att de kan säga vad de vill om mig, jag går vidare och jag går framåt. Jag vill få en utbildning och ett jobb. Trots att jag är tagen av rapmusiken inser jag att väldigt få rapartister i Finland kan leva på musiken. Men om jag en vacker dag får möjlighet att jobba inom musiken tackar jag inte nej. 
Enligt Rantanen finns det flera aspekter i merkonomutbildningen som kan vara nyttiga inom musikbranschen; marknadsföring, försäljning och kundbetjäning är gemensamma nämnare för båda branscherna. 
Rantanen jobbar hårt och strävar hela tiden framåt men njuter också för fullt av livet i stunden. 
– Det känns bra att veta vad man vill göra. Jag sökte länge efter mig själv och vem jag var som person. Nu är familjen och släkten ivriga och stöder mig till hundra procent. Förra sommaren uppträdde jag också på flera olika festivaler runt om i landet. 
– På en av festivalerna fick jag värma upp för Jukka Poika och det var omkring tusen personer i publiken. Det är häftigt att höra applåderna och visslingarna från publiken då man står på scenen. Det här blev mitt bästa uppträdande hittills. 
Rantanen analyserar ofta låttexter på ett djupare plan och följer dagligen med musiknyheter. En sak är han säker på; han kommer aldrig att skryta om sig själv i sina låttexter.Rantanen avskyr nämligen självgod rapmusik. 
Några av Rantanens liveuppträdanden finns att se på Youtube men han har lovat sig själv att snart spela in en låt och ladda upp den på Spotify. Han drömmer också om en egen producent som skulle kunna hjälpa honom med allt det praktiska kring att skriva och släppa låtar. 
– Jag lever mitt liv genom musiken. Jag vill alltid kunna tacka ja till samarbeten som har med musik att göra. Jag har bland annat fått ett erbjudande om att medverka på en skiva. Jag ser fram emot att få vara med om min första riktiga skivinspelning, berättar han. 
Bildtext: UNDER BRON. Arttu Rantanens artistnamn är AreRaidén. I framtiden hoppas han kunna släppa fler låtar och att lansera låtar också på musiktjänsten Spotify.
Syntolkning: Arttu Rantanen står under en betongbro. Han syns i profil på bilden. Han är klädd i en svart jacka, han ser lång och smal ut. Han har kort ljust hår. 
———
Aktuellt
———
Ögonvården återvänder till Västnyland 
Text: Börje Broberg 
När ögonläkaren stängde sin mottagning i Ekenäs för ett antal år sedan blev det tunga tider för de synskadade i Västnyland med långa resor för kontroll och behandling. Nu återvänder vårdmöjligheterna.
Under några år har de synskadade varit tvungna att resa till Lojo eller huvudstadsregionen för att få regelbundna kontroller och åtgärder utförda, eftersom det inte har funnits möjligheter till dem på närmare håll. Det har för många betytt en resa som i värsta fall har tagit en hel dag i anspråk, i många fall tillsammans med en ledsagare, i taxi, för en åtgärd som tar några minuter i anspråk. En ohållbar situation som väckt mycket kritik och irritation. 
Länge hoppades de synskadade i trakten att något skulle hända, det finns ju ändå ett sjukhus i Raseborg. Men till slut beslöt ändå styrelsen för Svenska synskadade i Västnyland våren 2019 att påpeka problemet för sjukhuset och för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS. En delegation från föreningen, med Birgitta Nordström, styrelseledamot, i spetsen, träffade Raseborgs sjukhusledning för att påtala problemet och en önskan att få en ändring på problemet.
Och visst kunde sjukhuset berätta att man inom HUS hade funderat på en lösning och att en poliklinik skulle öppna, kanske i sjukhuset eller på något annat ställe.
Och nu har det hänt, en ögonpoliklinik har öppnat sina dörrar. Inte i sjukhuset utan i läkarcentral Mehiläinens utrymmen i Ekenäs. Polikliniken tar emot patienter måndagar och torsdagar då en ögonläkare finns på plats. Det är främst de regelbundna injektionerna det handlar om, plus kontroll och annat som inte kräver specialutrustning. Remiss och betalningsförbindelse till polikliniken får man från HUS.
Det är en lättnad att det nu finns vårdmöjlighet på nära håll också i Västnyland. Ett tack går också till dem inom HUS och Raseborgs sjukhus som har drivit på saken.
———
FPA:s servicenummer förändras 
 FPA:s servicenummer för privatpersoner ändras i januari. En del av numren är oförändrade, men en del tas ur bruk. Därtill ändras namnet på en del av servicenumren.
FPA:s servicenummer för privatpersoner från och med 21.1.2020:
Arbetslöshet 020 692 230.
Boende 020 692 221
Föräldraskap 020 692 226.
Indrivning 020 634 4940.
Internationella situationer 020 634 0300.
Pensioner 020 692 222.
Rehabilitering och handikappbidrag 020 692 225
Sjukdom och kort 020 692 224.
Studier och värnplikt 020 692 229.
Utkomststöd 020 692 227.
Kunder med spärrmarkering 020 635 3500.
Om det är kö kan man boka en telefontid. Personlig service ges också på FPA:s egna serviceställen och på FPA:s, kommunernas och andra myndigheters gemensamma servicepunkter. 
De nya servicenumren publiceras på fpa.fi 21.1.2020. Om en kund av misstag ringer ett gammalt nummer styrs samtalet till det nya numret.
———
Aktuellt i distrikten
———
Norra Österbottens Svenska Synskadade
Punktskrift med Leif Nybohm hålls måndagar kl 9.30 – 11.30 på Fyren. Både nybörjare och längre hunna är välkomna med.
Handarbetsgruppen Rätstickorna träffas varannan måndag (udda veckor) kl 12 –14 på Fyren. Följande träff blir 10.2 och 24.2. Ledare Agneta Cederberg hälsar alla Rätstickor välkomna! 
Föreningsträffen i februari hålls tisdagen 11.2.2020 kl 18 på Fyren. Vi får besök av Pirjo Knif, som är chef för äldreomsorgen inom Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.
Dagträff i Karleby ordnas tisdagen 18.2 kl 13–15 i Mikaelsalens serveringsrum på församlingscentret, Västra Kyrkogatan 17 i Karleby. Ordf. Bengt Ahlvik, Peter Koskinen och Ann-Sofie Grankulla medverkar i programmet.
Dam-Mimosel träffarna hålls varannan onsdag (jämna veckor) kl 13–15 på Fyren med Sol-Britt Björkgren som ledare. 
I samarbete med Folkhälsan hålls på onsdagar vid Östanlid; Konditionsträning kl 11–12 och vattengymnastik, grupp 1 kl 11.45 och grupp 2 kl 12.30 med Bo-Erik Enell som ledare. 
Vi har förhandsbokat biljetter till konserten ”Legendernas Nostalgikväll del 3” lördagen 22.2 kl 18 i Schaumansalen med Thomas Enroths orkester. Artister: Harold Burr (från The Platters), Ami Aspelund, Heléne Nyberg och Philip Järvenpää.
Karaträffar på Fyren ordnas i regel sista torsdagen i månaden. Torsdagen 27.2 inbjuder vi karagruppen från VSS till en gemensam karaträff på Fyren i Jakobstad.  
Vill du äta lunch i trevligt sällskap? Kom med på föreningens Lunchträffar sista fredagen i månaden. Nästa träff blir fredagen 28.2.
IT undervisning med Sune Huldin ordnas på Fyren 2 – 5.3. Kontakta A-S Grankulla för att boka tid.
En matlagningsträff med kocken Berndt Berglund hålls på Fyren torsdagen 12.3, vi samlas kl 11 och tillreder en delikat måltid, som serveras kl 13. Kom ihåg att anmäla er!
Föreningens stadgeenliga årsmöte hålls tisdagen 17.3.2020 kl 18 på verksamhetscentret Fyren, Otto Malmsgatan 9 A 21 i Jakobstad. Vid årsmötet behandlas i föreningens stadgar § 10 nämnda ärenden. 
Mera info om verksamheten på Medlemsbandet och föreningsspalten i ÖT på lördagar eller på www.fss.fi/noss
Kontaktinformation: Anmälningar görs till Ann-Sofie Grankulla, tfn 7234 880 / 050-3795 658 eller via e-post: noss@multi.fi  
Man kan också kontakta föreningens ordförande Bengt Ahlvik, tfn 0500-778 694 (under vardagar) eller via e-post: bengt.ahlvik@gmail.com . Välkomna med i våra aktiviteter!
——
Svenska Synskadade i Mellersta Nyland 
öreningen finns från och med detta år 2020 i första våningen i förbundet FSS utrymmen på adressen Parisgränden 2 A 1, ingång via förbundets dörr till höger med förbundets summer. Namnet på det nya utrymmet är KansliHörnan. Telefontiden är måndag – onsdag klockan 10 – 13. Det går som tidigare att sända sms, tala in på svararen eller sända e-post till kansliet. Anmälningar till medlemsträffar och evenemang kan göras till kansliet per telefon 0400-269553 eller per epost kansliet@ssmn.fi. 
Måndagsträffarna fortsätter med principen om två träffar per månad. Den andra måndagen i månaden är träffen på Kampens servicecentral.
Måndagen den 10.2 kl 15 – 17 träffas vi på Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21. Vi får besök av Kristian Rehnström, som sitter i HRT:s styrelse som SFP:s representant och som berättar om huvudstadens trafikplanering och kollektivtrafiken samt svarar på frågor gällande temat.
Måndagen den 24.2.2020 kl 13 – 15 träffas vi i musiksalen på Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors. Temat för träffen är ”Bra levnadsvanor och en trygg vardag”, som ordnas i samarbete med Loti Vaenerberg från Folkhälsans hemservice och med en utomstående föreläsare. Kaffeservering och diskussion om temat.
Måndagen den 9.3.2020 klockan 15 – 17 träffas vi igen på Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21. Kaffeservering samt program.
Måndagen den 23.3.2020 klockan 13 – 15 ordnas en sopplunch, 4 euro per medlem, i musiksalen på Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97.
Från och med i år önskar föreningen bindande anmälningar till måndagsträffarna senast föregående onsdag till kansliet per telefon 0400-269553, per epost kansliet@ssmn.fi eller vid föregående träff.
Verksamhet för yngre medlemmar. Yngre-verksamheten, som omfattar medlemmar i åldern 16 - 45 år, ordnar sin nästa kvällsträff torsdagen den 27.2.2020 med ett restaurangbesök som programnummer. Närmare information om restaurangbesöket fås i Medlemsbandet, Bindande anmälningar senast den 24.2. till kansliet per telefon 0400-269553 och per epost kansliet@ssmn.fi.
Övrigt. Torsdagen den 20.2. kl.17.30 förevisar Timo Juurinen från Optiikka Juurinen optiska hjälpmedel i FSS utrymmen, Parisgränden 2 A 1. FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli deltar också i tillställningen. Bindande anmälningar kan göras till kansliet senast den 18.2 per telefon 0400-269553 eller per epost kansliet@ssmn.fi.
Torsdagen den 12.3.2020 kl. 16 – 18 har vi på KansliHörnan, Parisgränden 2 A 1, en musikstund med Christian Holmqvist, som spelar och berättar om något musiktema. Öl och korvservering. Bindande anmälningar kan göras till kansliet senast den 9.3 per telefon 0400-269553 eller per epost kansliet@ssmn.fi.
Vattengymnastiken med anmälda medlemmar fortsätter igen från och med fredagen den 10.1 kl 10 i Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97.
Styrka och balansgruppen fortsätter med anmälda medlemmar torsdagen den 23.1 med 12 träningar denna vår i Folkhälsanhuset i Brunakärr, Mannerheimvägen 97, och hålls i gymnastiksalen på torsdagar kl. 14 - 15, OBS! den ändrade tiden. Träningen anpassas efter varje deltagares förmåga. 
Föreningen önskar alla medlemmar och samarbetspartners en god fortsättning på det nya året! 
Kontaktuppgifter: Distriktssekreterare Ira Grandén, Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors.Telefon 0400-269553, e-post:  kansliet@ssmn.fi.
——
Svenska Synskadade i Västnyland
Aktiviteterna i föreningen fortsätter i det stora hela som tidigare under vårterminen, men det finns också plats för flera enligt medlemmarnas önskemål. Om du inte har fått aktivitetskalendern så kan du beställa den av föreningens sekreterare på telefon 044 5410 679 
Lördagen den 8 februari vid månadsmötet kommer vi att höra om munhygien av munhygienist Maria Antell. Mötet börjar klockan 13.00 och om du inte ännu anmält dig till mötet så bör du göra det fortast möjligt till Birgitta Nordström på telefon 044 336 8060. Transport ordnas från Ingå-Karis och Hangö-Lappvik.
Läsecirkeln samlas onsdagen den 12 februari klockan 14.00 i Lyan. Vi hoppas på nya deltagare till cirkeln att berätta om egna bokfavoriter, diskutera böcker och höra utdrag från lästa böcker. Torolf Grünn är kontaktperson, telefon 0400 249 134.
Varje onsdag klockan 10 fortsätter balanskursen i Seniorahuset, Prästängsgatan 14. Anmäl dig till Pirjo Laatikainen på Folkhälsan, tel 050 304 7613. Om det inte finns plats i gruppen för dig är det bra om du meddelar sekreteraren på telefon 044 5410 679.
Bocciagruppen spelar varje fredag klockan 14 i fd Sjukvårdsskolan, Raseborgsvägen 5 i Ekenäs. Birgitta Nordström, telefon 044 336 8060 är kontaktperson.
Onsdagen den 19 februari klockan 18 blir det frågesport i Lyan. Lätta och svårare frågor om varandra, kanske med en ny frågledare.
Torsdagen den 20 februari klockan 15 samlas Herrklubben. Den som vill kan bada bastu. 
Onsdagen den 26 februari klockan 18 samlas musikintresserade medlemmar i Lyan för att lyssna på och diskutera lätt musik från olika tider, Musiken kommer från Bruno Lindholms skivsamling.
Har du idéer till olika aktiviteter eller frågor, kan du ringa föreningens sekreterare Börje Broberg, telefon 044 5410 679 eller skicka epost till ssvn@brev.fi.
 ——
Svenska Synskadade i Östnyland
Vi har tillsammans med HUN torsdagarna 6.2 med Sonja Karnell och 13.2 IT- och datorinfo kl 13-15 på Kajutan.
Fredagsträff den 7.2 är en punktskriftskurs kl. 10-11.30 med Paulina Hannus på Kajutan.
Fredagsträff den 14.2, 28.2 och 13.3 är en kaffestund och stoljumpa med Ann-Lis kl. 10-11.30 på Kajutan.
Vi har tillsammans med HUN torsdagarna 5.3 lätt stoljumpa och 19.3 IT- och datorinfo kl. 13-15 på Kajutan.
Har du frågor kring din syn? Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli erbjuder synrådgivning på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå fredagen den 27.3 kl. 10-12. Varmt välkommen att ställa dina frågor och få information om bl.a. hjälpmedel och den verksamhet som finns för personer med synnedsättning. 
På frågor svarar Ann-Catrin Tylli tfn 040 511 3345.
——
Vasa Svenska Synskadade
Medlemsträffar.  Torsdag 20.2 kl.13 får vi besök av ”Sång och Spexduon Susanne och Siv från Koskö” – de sjunger och showar för oss och givetvis dricker vi kaffe. 
Vi samlas i ÖF:s Caféutrymme i första våningen. Anmäl dig senast onsdag 19.2. (obs! Febe är inte anträffbar 17-18.2).
Tisdag 17.3 kl.13 kommer Rune Norrgård, expert på bouppteckningar och testamenten. Han talar över ämnet ”Att uppgöra testamente” Vi samlas först i ÖF:s auditorium och därefter går vi till caféutrymmet för kaffe och gemenskap. Anmälan senast måndag 9.3
Punktskriftskurserna startade onsdag 22.1 kl.10 - 13.30 med kaffepaus kl.11.30. Därefter fortsätter undervisningen fram till och med onsdag 29.4. Kursledare är Ritva Hagelberg och Margareta Öster. Välkomna med! Kontakta kansliet om du är ny och vill börja lära dig ett nytt språk!
Vattengymanstiken i samarbete med Folkhälsan i Smedsby, förändras från och med 2020. På grund av det stora intresset för vattenjumppa beslöt styrelsen att det blir två grupper och dessa träffas varannan vecka. Grupp 1 träffas jämna veckor på torsdagar fram till och med 14.5 med undantag av 30.4. Grupp 2 träffas ojämna veckor fram till och med 7.5 med undantag av sportlov, 27.2. Båda grupperna träffas kl.16-16.45. Alla som är anmälda har kontaktats. Har du ytterligare frågor, kontakta kansliet. Ny ledare är Emely Rosenberg, tfn 044-5522 010. 
Trivselcafé aktivt seniorliv. Carina och Maj-Britt hälsar alla välkomna till en ny termin! Triveslcafé fortsätter varannan ojämn vecka fram till och med onsdag 6.5 kl.13-15.15 i ÖF:s caféutrymme i första våningen på Korsholmsesplanaden 44. Mera info av Carina Blom tfn 044 788 1026.  Välkommen med!
Aktivt seniorliv i Sydösterbotten i samarbete med Folkhälsan och FSS startar på nytt med samling i församlingshemmet i Kristinestad, tisdag 18.2 kl.13-15. 
Tisdag 10.3 kl.12.30-15 hålls motsvarande träff i Folkhälsanhuset i Närpes och tisdag 21.4 kl.13-15 träffas vi i Magasinet i Lappfjärd.
Kontaktperson är Ulla-Britt Ingman tfn 050-561 2950 och Carina Blom tfn 044-788 1026.
Före dessa träffar håller rehabiliteringsrådgivare synrådgivning kl.10-12 på samma platser. Förutom i mars, då hålls synrådgivning tisdag 24.3 i Konsthallen i Närpes kl.10-12.
Gällande synrådgivning, kontakta Ulla-Britt Ingman.
Sommardag i Åminne, Malax onsdag 27.5.2020. En sommardag med föreläsning av synpedagog Krister Inde från Sverige ordnas i Åminne Malax onsdag 27.5 mellan kl.10-15.30.  Dagen är öppen för alla medlemmar inom FSS verksamhetsområde! Mera info senare.
Resa till Öland. Resan görs i samarbete med Oravais Trafik Ab och är riktad till alla medlemmar inom FSS! Om du är intresserad av resan, anmäl dig omgående! Platserna är begränsade och snart är resan fullbokad.  Ett utförligt program fås från kansliet. Stiftelsen svenska blindgården sponsorerar alla ordinarie medlemmar med 100€/person.
Alla anmälningar görs till verksamhetsledare Febe Mörk på tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12) eller e-post: vasasynskadade@gmail.com.
Febe Mörk håller vinterledigt 30.1 - 6.2.2020 och då är kansliet stängt. Febe är på resa 16-18.2 och då är även kansliet stängt. Vid brådskande föreningsärende kontakta viceordförande Kerstin Lillbåsk, tfn 050-369 5997.
Du hittar även info om oss på www.fss.fi/sv/distriktsforeningar/vasa.
——
Åbolands Synskadade
Åbolands synskadade rf startade årets verksamhet med ett digert styrelsemöte den 9 januari i år. Olika slags träffar och möten för verksamhetsåret planerades.
Noterades också att antalet deltagare vid julfesten 2019 var glädjande stort.  Det blev en trevlig fest med god mat och samvaro. Styrelsen hoppas att många fortsätter att möta upp för några timmar vid medlemsträffar och kommande temagrupper. Kamratstöd är det bästa som kan erbjudas då synförmågan är dålig. Stödpersonerna och följeslagarna är riktiga guldkorn som gör det möjligt att samlas så hjärtligt välkomna med.
I Pargas startar också en Högläsnings-Bokcirkel i februari 2020 medpresentation av nya och gamla böcker, träffar varannan vecka,eftermiddag tidig kväll anmäl dej till  AMIE: 045 258 2630  under januari
Plats meddelas senare, beror på antalet deltagare.
Förhandsinformation: Vårmötet planeras att hållas den 19 mars kl.17.00 på Sydvästen i Åbo och en vårutfärd till Kasnäs den 19 maj.
——
Ålands Synskadade
Tillsammans med Ålands Neurologiska förening och Ålands Hörselförening kommer Ålands Synskadade att anordna allsång ett par gånger under våren på Ankaret. Nästa gång blir onsdagen den 26 februari klockan 18.00. Börje Troberg och Kjell Brändström håller i detta. Anmäl deltagande till kansliet på Ankaret senast dagen innan, dvs tisdagen den 25 februari. Vi hoppas naturligtvis på stor uppslutning! Självklart blir det fler gånger om många medlemmar vill det.
Nästa medlemsträff blir den 10 februari kl. 14.00 på Ankaret. Mer info om detta i medlemsinfo.
En temakväll är inplanerad under februari. Även om detta evenemang kommer det att så mer om i nästa medlemsinfo.
I februari skickas fakturor på medlemsavgifterna för år 2020 ut från Ankaret. Taltidningsavgifterna kommer också i samma sväng för de som har taltidningen. Har ni till exempel flyttat under förra året, meddela ny adress till kansliet på Ankaret, så att fakturan kommer rätt direkt och slipper att åka runt över hela Åland eller kanske Fastlandet innan den dimper tillbaka i Ankarets brevlåda som olevererad.
Föreningen har fått en ny stödjande medlem som också blev invald i styrelsen, Jonas Eriksson. Han presenterar sig så här: "Hej på er alla medlemmar i synskadeföreningen, organisationssekreteraren Linnea bad mig om en kort presentation med anledning av att jag blivit invald i föreningens styrelse. Mitt namn är Jonas Eriksson född 1971och uppvuxen på Brändö men sen mitten av nittiotalet boende på fasta Åland, numera i Jomala Kalmarnäs. Min mor Carola Eriksson har under flera år varit aktiv i föreningen och det var också hon som på styrelsens uppdrag tillfrågade mig om jag var intresserad av att skriva föreningens historik vid jubileumsåren 2002 och 2012, detta var ett mycket givande uppdrag som gav mig god insikt i föreningens historia.  Till vardags arbetar jag som högstadielärare i historia och samhällskunskap vid Godby Högstadieskola sen hösten 1996 då jag återvände till Åland efter lärarstudier vid Uppsala Universitet. Under tiden här hemma har jag bildat familj och skaffat tre barn som numera börjar bli vuxna. På senare år har jag också engagerat mig politiskt och blev vid senaste lagtingsval den första på listan utanför Lagtinget för mitt parti Centern. Jag tycker mig därför ha en bra väg till givande diskussioner med vår nya landskapsregering om detta skulle behövas. Jag hoppas få fortsätta lära mig mer om föreningen och att kunna hjälpa till med att underlätta vardagen för våra medlemmar. Med vänlig hälsning Jonas Eriksson."
Borstbindningen pågår på Ankaret på torsdagar klockan 11.30-14.30. 
På fredagar klockan 13.00-14.00 i Folkhälsans Allaktivitetshus kan ni medlemmar kostnadsfritt komma och njuta i det 32-gradiga vattnet! 
Sjukskötare Åsa Rehn-Isaksson, ÅHS, går att nå måndag-fredag kl 8.00-9.00 på tel 018 535 277. Be att få tala med Åsa.
Rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård kan kontaktas på telefon 050 595 4377 eller via mail på stina.nygard@fss.fi.
Kansliet på Ankaret nås på telefonnummer 0457 343 8950. Öppettider och telefontider på Ankaret är måndag – torsdag kl 09.00 -13.00 eller via mail till aland.syn@aland.net. 
För att kunna göra intressanta och roliga saker för er medlemmar skulle styrelsen gärna vilja veta vad ni medlemmar vill att föreningen ska ordna när det gäller aktiviteter. Vad vill ni medlemmar göra? Hör av dig till mig, Linnea, om du har tankar om lämpliga aktiviteter!
 ——
Annonser
——
Ansök om bidrag från Finlands Synskadestiftelse
Finlands Synskadestiftelse (Suomen Näkövammaissäätiö) beviljar understöd för synskadade personer och personer som är verksamma inom synskadearbete, för studier, forskningsarbete, ändamål som främjar sysselsättning, utbildningstillfällen samt utvecklande hobbyer.  
I ansökan bör framkomma: presentation av den sökande samt kontaktuppgifter, även bankkontonummer i IBAN-format (även vid ansökningar per e-post) det ändamål för vilket understödet ansökssumma samt totalkostnader för ändamålet huruvida man fått, ansökt om eller har för avsikt att ansöka om understöd från annat håll, övriga finansieringssätt för ändamålet, såvida understödet som ansöks endast täcker en del av kostnaderna eventuella rekommendationer.
Den som beviljas understöd bör lämna in en utredning angående projektet och hur understödet använts, vilken även kan publiceras vid överenskommelse. 
Ansökningstiden är 1–31.3.2020.
Ansökningarna riktas till adressen: Suomen Näkövammaissäätiö, ombudsman Aila Santanen, Arhippastigen 8 B 2, 00420 Helsingfors eller per e-post till  aila.santanen@live.fi.  Mer information ger ombudsmannen, tfn 050 596 6737.
Beviljade understöd
År 2019 beviljade stiftelsen drygt 12 000 euro i understöd.
——
Synrådgivning i Sydösterbotten

18.2 kl 10-12   i Kristinestad, Församlingshemmet, Västra Långgatan 29
24.3 kl 10-12   i Närpes, Konsthallen, Åvägen 7-9
21.4 kl 10-12   i Lappfjärd, Sädesmagasinet, Södra Lappfjärdsvägen 117
Har du frågor om din synsituation?
Du som upplever att din syn eventuellt blivit sämre och inte riktigt vet vad du ska göra. 
Du som funderar på att du skulle behöva mera vägledande information. 
Du som funderar om det eventuellt finns något hjälpmedel som kunde underlätta i vardagen? 
Kom ut och diskutera med mig! Jag finns tillgänglig för dina frågor på ovannämnda platser och tidpunkter!
Rehabiliteringsrådgivare vid FSS rf Ulla-Britt Ingman, tfn 050-561 2950. 
——
Må bra i punktskriftens tecken
Välkommen med på en Må bra-träff i punktskriftens tecken den 13–15 maj 2020 på badhotell Päiväkumpu i Karis-Lojo. Träffen ordnas av FSS i samarbete med Folkhälsan, och riktar sig till dig som redan har kunskaper i punktskrift.
Det blir en gemenskapsträff med aktiviteter av olika slag. Förmiddagarna tillägnas punktskriften, eftermiddagarna olika programpunkter som ordnas av Folkhälsan.
Mera information om programmet kommer senare, men utlovas kan roligt och mångsidigt program som ska få dig att må bra!
Deltagaravgift är 70 euro per person. Deltagarna antas i anmälningsordning, så passa på att anmäla dig så fort som möjligt om du vill vara säker på att rymmas med. 
Anmälningar tas emot av punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, 
telefon 044-712 3024 till och med måndagen 6.4.2020.Varmt välkommen med!
——
Punktskriftskurs för seende
Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner eller på arbetsplatsen? Eller är du kanske bara nyfiken på att lära dig något nytt och roligt? Kom då med på FSS punktskriftskurs!
På vår kurs lär du dig att läsa punktskrift med ögonen - och om du vill utmana dig själv får du självfallet öva på att läsa punktskrift med fingrarna. Efter avslutad kurs har du möjlighet att delta i examen för ett intyg. Kursavgiften är 40 euro, vilken inkluderar undervisning, kursmaterial samt tilltugg under pausen.
Plats: Förbundet Finlands Svenska Synskadade
Adress: Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
Datum: 12.3, 19.3 och 26.3
Tid: kl 17–20.00
Anmäl dig senast den 28 februari till punktskriftsansvariga Tessa Bamberg, tfn 044 712 3024 eller -post: tessa.bamberg@fss.fi.
——
Hans Brummers stiftelse
Hans Brummers stiftelse delar ut stipendier för allmännyttig verksamhet 
till förmån för synskadade.
Som sådan kan anses
- studier
- studielitteratur, studiemedel samt annan litteratur
- hjälpmedel för särskilda behov
- hälsobefrämjande aktiviteter (t.ex. ridterapi)
- övrigt välmotiverat behov
Skriftliga ansökningar, max. 1 A4 -sida, som bör innehålla
- sökandes fullständiga namn
- personbeteckning
- adress och telefonnummer
- ändamål för stipendiet
- utredning av det ekonomiska behovet av stipendium (t.ex. beskattningsintyg och information om andra finansieringskällor)
- synskadeintyg 
- ansökt belopp
- bankkontonummer (IBAN-kod bestående av 18 tecken)
- ev. e-postadress

Ansökan sänds senast 31.3.2020 till adressen:
Hans Brummers stiftelse sr
c/o Anna Brummer
Brynjevägen 26 B
00920 Helsingfors
ELLER till e-postadressen:  anna.brummer@gmail.com
Förfrågningar kan riktas till:  anna.brummer@gmail.com, 045-881 8185
Stiftelsens styrelse behandlar ansökningarna vid sitt möte i slutet av april månad. Alla sökande meddelas skriftligt om styrelsens beslut. Bidragsmottagare bör redovisa för användningen av understödet till stiftelsen.
