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På pärmen: Anita Söder och Lilian Söder-
man på Öland. De bär färggranna kläder 
med blommönster. Bakom dem ser man 
en blommande rhododendronbuske. 
Foto: Tindra Englund



Just nu pågår ett lagstiftningsarbete 
för att göra oss synskadade till 
jämlika konsumenter.  Europaparla-
mentets tillgänglighetsdirektiv nr 2 
ska genomföras i Finland. Målet är 
att e-böcker, biljettautomater, dato-
rer, bankomater, läsplattor, digiboxar 
och andra tjänster och produkter 
ska bli mer tillgängliga för personer 
som har en funktionsnedsättning.

Under våren har Handikapp- 
forum bedrivit ett aktivt påverkans- 
arbete för att få gehör för viktiga 
frågor för våra målgrupper. En 
viktigt punkt i vårt utlåtande till 
den nya lagen är att läromedel och 
yrkesböcker ska vara tillgängliga 
redan från början. Idag finns det 
stora skillnader mellan hur e-böcker 
produceras. Vi vill att användbar-
heten utvecklas. Om man redan 
i planeringen av en e-bok tar i 
beaktande att den ska kunna läsas 
med ett skärmläsningsprogram 
eller med talsyntes, kan detta 
förverkligas. E-böcker ska alltså vara 
teknikneutrala eller tillgängliga 
oberoende av med vilken teknik de 
är producerade. Då kan alla studera 
och vara delaktiga i samhället på 
samma villkor, vilket är grundtanken 
i demokratin.

När vi granskade lagförslaget 
som helhet påpekade vi att det var 
snävare än den engelskspråkiga  
versionen av tillgänglighets-
direktivet. Detta ledde till att 

riksdagens grundlagsutskott gjorde 
en konstitutionell bedömning av 
lagförslaget, och styrkte de brister vi 
påtalat under beredningsprocessen. 
Grundlagsutskottet konstaterade 
bland annat att regeringen behöver 
ta ett steg framåt för att trygga 
tillgängligheten i den byggda mil-
jön. Det är positivt.

Handikappforum krävde även att 
den nya lagen ska stärka möjlig- 
heten att röra sig smidigt med 
kollektivtrafik. Här lyfte vi bland 
annat upp att digitala skärmar med 
avgångs- samt ankomsttider inte 
är tillgängliga för personer med 
synnedsättningar. Utrop med tra-
fikinformation skulle underlätta för 
personer som inte ser bra eller inte 
alls. Samtidigt bör vi tänka på att 
meddelanden som sänds via hög-
talare inte uppfattas av människor 
som hör dåligt. Alla behöver kunna 
röra sig självständigt. Därför be-
höver vi arbeta vidare med denna 
fråga inför framtiden. Tekniska 
lösningar för att förverkliga detta 
existerar redan.

Hösten innebär förhoppningsvis 
ett steg framåt för ökad tillgäng-
lighet, som FSS arbetar för tillsam-
mans med andra intresseorganisa-
tioner. Vi får hoppas att det andra 
tillgänglighetsdirektivet driver  
i gång en allmän diskussion kring 
tillgängliga och användarvänliga 
produkter och tjänster.

Att bli jämlik som 
konsument

Veera Florica Rajala,
socialpolitisk ansvarig 

på FFs
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Det började med ett beslut om att 
grunda en tidning. En chefredak-
tör, Tor Hanner, och en redaktör, 
Ingegerd Ekstrand, fick i uppgift att 
producera Finlands Synskadade 

(numera Synvinkel). Första numret 
kom ut i september 1991 och be-
stod av ett referat från bland annat 
en hjälpmedelmässa i Pirkkala. 
Omslaget pryddes av en tvåårig 

Tidningen Synvinkel 
fyllde 31 år
Allt började i september 1991. Ingegerd Ekstrand och Tor Hanner tog 
med alla på en tidsresa i Synvinkels historia när tidningens 31-årsdag 
firades på Synvillan. 

TEXT OCH FOTO: HELENE WALLIN 
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Tillbakablick. Inge-Gerd Ekstrand berättade underhållande om de första tidningsåren.



flicka Hanna Wilmi som tio år sena-
re återkommer i tidningen. Hon har 
då gjort en fantastisk karriär inom 
idrott och är europeisk mästare 
i showdown, som påminner om 
bordtennis.

– Det var galet. Vi hade bara fem 
veckor på oss att skapa en helt ny 
tidning. Mycket gjordes för hand, jag 
satte och klippte och klistrade innan 
tidningen skickades till tryckeriet. 
Jag minns stanken från Jussi Sarka-
las dator jag fått ärva, den var inpyrd 
i tobak, och saknade bokstaven N, 
säger Ingegerd Ekstrand.

I tio år arbetade Ingegerd, Tor 
och hans efterträdare Karl-Oscar 
Skogster med tidningen. Samman-
lagt hann Ingegerd göra 220 num-
mer av Finlands Synskadade, som 
2019 bytte namn till Synvinkel. 

– Det var en underbar tid. Jag fick 
lära mig att se på samhället med 
andra ögon. Vi skrev om allt möjligt, 
säger Ingegerd.

– Jag håller med. Vi kom ut två 
gånger i månaden och hade mycket 
debatt i tidningen, säger Tor Hanner.

Intressebevakning

Var det något som ställde till med 
problem för synskadade i samhället 
tvekade tidningen inte att lyfta upp 
saken.  

– Vi skrev mycket om samarbete, 
tolerans, utbildning, ungdomar, 
jämställdhet och om svenska 

synskadade. Vi protesterade mot 
att människor beviljades endast tre 
vita käppar per år. Detta ledde till 
att människor blev sittande hemma 
när käpparna gick sönder, vilket ur 
hälsoperspektiv blev mycket dyrare 
för samhället än att se till att de 
hade tillgång till flera vita käppar, 
säger Ingegerd Ekstrand.

Synvinkel skrev också om rekry-
ten Harri Olkanen som var 19 år och 
ville göra sin värnplikt, men efter 
fem dagar blev hemskickad.

– Han var för farlig för Finlands 
armé. Jag tyckte att det var hemskt. 
För honom var det livsviktigt att 
göra militärtjänst. Han borde ha fått 
göra skrivbordsarbete.

Förutom Hanna Wilmi prydde 
bland annat sångaren MA Nummi-
nen, och fältmarskalk Mannerheim 
omslaget. Flera artiklar handlade 
om idrott.

En gång fick Ingegerds dotter 
Emma och hennes klass komma till 
FSS kontor och bekanta sig med 
hjälpmedel och punktskrifts- 
alfabetet.

– Det blev en stor succé. En 
mamma sade att hennes son satt 
hela helgen och skrev punktskrift – 
det var ett hemligt språk. 

Under Synvinkels 31-årsfest i 
Helsingfors uppträdde även Adele 
Sauros, jazzmusiker från Sibelius- 
akademin. Redaktionen bjöd på 
bubbel, cocktailpinnar, födelsedags-
tårta, kaffe och mingel.

Vi skrev mycket om samarbete, tolerans, utbildning, ungdomar, 
jämställdhet och om svenska synskadade. Vi protesterade mot att 

människor beviljades endast tre vita käppar per år. 

Första numret av 
Synvinkel med 
Hanna Wilma på 
omslaget.
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Resan till Öland skulle egentligen 
ha ägt rum för två år sedan, men då 
satte coronapandemin stopp för alla 
planer. När bussen den 16 juni 2022 
äntligen rullar över den 6072 meter 
långa Ölandsbron är stämningen 
därför både uppsluppen och  
förväntansfull hos deltagarna. 

–Jag har längtat efter den här 
resan i två år och nu äntligen bär 
det i väg, säger Anita Söder som är 
en av deltagarna på resan.

Efter en natt på First Witt Hotell 
i centrala Kalmar åker man under 
torsdag förmiddag mot Ottenby och 
Ölands södra udde. Resan tar drygt 
en timme och längs vägen passerar 
bussen fält som blommar med 
vallmo och blåklint, otaliga väder-
kvarnar och flera små radbyar. 
 
Långe Jan

Väl framme vid Ölands södra udde 
möts sällskapet av en mild försom-
marvärme och solsken. En svag doft 
av salt och tång fyller luften och 
eftersom det ännu är tidigt på sä-
songen är det inte så många andra 

turister på plats. Vid havet tronar 
Sveriges högsta fyr Långe Jan, med 
sina imponerande 42 meter ut i det 
i övrigt ganska flacka landskapet. 
Den av resedeltagarna som är gla-
dast åt att äntligen få en chans till 
att besöka fyren, som tändes 1785, 
är Jorma Peräkorpi.

– Jag har väntat i tre år på att få 
komma hit och klättra upp i fyren, 
berättar han.

Hans fyrintresse har funnits 
med honom i hela hans liv och han 
bygger även miniatyrmodeller av 
fyrar i olika storlekar.

– Från där jag bor i Norrnäs i 
Närpes har jag alltid kunnat se en 
fyr. Men eftersom den är så hög är 
det en speciell upplevelse att få gå 
upp i Långe Jan.

Trots de många trappstegen 
tycker han att det går ganska lätt att 
ta sig upp i fyren, eftersom han själv 
ännu har synen kvar och är med som 
en medföljare på resan åt sin fru.

– Däremot gäller det ju ändå 
att ta det lite försiktigt nu för tiden 
med tanke på åldern, säger Jorma 
Peräkorpi.

Öland – solen 
och vindarnas ö 
Väderkvarnar, doften av hav och tång och kungafamiljens 
sommarresidens Solliden. Upplevelserna var många när FFS:arna
sinnesturistade på Öland. 

TEXT: TINDRA ENGLUND FOTO: TINDRA ENGLUND OCH PIXABAY
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Sveriges högsta fyr. Fyren Långe Jan tändes för första 
gången den första november 1785.

Vindkraft. Väderkvarnar har kommit att bli 
något av en symbol för Öland. 

Sinnesturismen. Gudrun Lindén-Peräkorpi för handen över de kantarellgula tickorna som växer vid  
fyrvaktmästarens bostad.
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Även Maiju Alaen från Åboland 
vågar sig upp i fyren, trots att hon 
inte längre ser så bra. 

– Det är väldigt fint och en fan-
tastisk utsikt. Förr hade det kanske 
inte varit det, men nu är det ett stort 
äventyr att bara gå upp i Långe Jan, 
säger hon. Jag får hålla hårt i räcket 
och försöker fotografera så mycket 
som möjligt.

Resenärerna utforskar även om-
givningen kring Långe Jan. Gudrun 
Lindén-Peräkorpi för handen över 
de kantarellgula tickorna som växer 
på ett av de stora gamla träden vid 
fyrvaktarbostaden med hjälp av en 
av ledsagarna. Även om hon inte kan 
se tickan, kan hon uppleva den på 
andra sätt.  

– Den känns kall och lite våt, 
berättar hon.

De upplever ljudet av tusentals 
fåglar och sjöfåglarnas skränande 
som blandas med småfåglarnas 
glada och uppspelt kvittrande sång 
som fyller luften. Förutom den höga 
fyren är stället även känt för sin få-
gelstation. Många fågelskådare från 
hela världen vallfärdar årligen hit 
för att få se de många flyttfåglarna. 

Kungafamiljens Solliden

Efter besöket vid Ölands södra 
udde passerar bussen Borgholms 
slottsruin. Borgholms Slott eller 
”Nordens skönaste ruin” hör till 
de byggnadsverk som knappast 

lämnar någon besökare oberörd. 
Dess storlek är överväldigande och 
läget fascinerande. Sällan har natur 
och arkitektur smält samman till 
en sådan enhet som här, och denna 
enhet blir bara ytterligare framhävd, 
eftersom endast kalkstensmurarnas 
nakna former finns kvar av all forna 
härlighet, efter att slottet år 1806 
härjades av en stor brand.

Under färden syntolkar guiden 
Kristina Bossom skickligt allt man 
kan se från fönstren.

– Hon gör resan till en levande 
upplevelse även för oss som inte ser 
så bra. Hon kan allt och vet allt och 
hon har ett så målande språk, säger 
Gudrun Lindén-Peräkorpi.

Nästa stopp är den svenska 
kungafamiljens sommarslott Sol-
liden. I Solliden ska det bli lunch 
i Kaffetorpet, men när gruppen 
kommer fram visar det sig att det 
blivit något strul med bokningen 
och att lunchen är bokad till en 
annan dag. Men trots detta lilla 
missöde är stämningen fortsatt god 
och i väntan på maten passar flera 
deltagare på att gå på toaletten i 
det blå linneskåpet (som visade sig 
vara en hemlig ingång till toaletten) 
och några av deltagarna brister 
till och med ut i en spontan sång. 
Det goda humöret visar sig vara 
ett vinnande koncept och ganska 
snart kan deltagarna hugga in i sin 
efterlängtade lunch.  

Solen möter sannerligen upp 

Solen möter sannerligen upp och det är riktigt varmt. Allt står i blom 
och rosorna doftar både tungt och sött. 
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och det är riktigt varmt. Allt står i 
blom och rosorna doftar både tungt 
och sött. Senare under kvällen 
bjuds gruppen på en festmåltid i 
Kalmar med allsång och musik av 
Hans Alerstedt. Fyra medlemmar ur 
Svenska synskadades riksförbund är 
med på middagen. 

Under fredagen bär det därefter 
av till Norra Öland. Bussen kör längs 
den steniga, vindpinade och smala 
kustvägen omgiven av blommande 
blåklint och hisnande vackra 
utsikter över havet. Efter ett besök 
vid skurkvarnen i Jordhamn kör de 
vidare till Löttorp och dagen avslu-
tas med grillbuffé på restaurangen 
Lammet och Grisen. Efter ytterligare 
en natt i Kalmar går resan åter 
hemåt till Finland med stopp i 
Astrid Lindgrens Småland och lunch 
på stadshotellet i Vimmerby. 

De flesta av resans deltagare 

kommer från Vasa, men det är även 
med ett helt gäng från norra Öster- 
botten och Jakobstad samt några 
från både Västnyland och Åbo. 

– Vi är ett resande folk i Vasa och 
vi har ordnat många resor, och till 
den här resan bjöd vi in alla med-
lemmar från alla synskadeförening-
ar inom förbundet, säger verksam-
hetsledaren och reseledaren Febe 
Mörk från Vasa Svenska Synskadade 
som planerat resan tillsammans 
med Oravais Trafik. Hon jobbade 
själv på Öland under somrarna på 
1970- och 80-talet, och även om 
mycket på ön har förändrats sedan 
dess tycker hon ändå att det mesta 
är sig likt.

– Det gör att det så klart blir 
mycket nostalgiska känslor för mig 
under hela resan. Jag var bland 
annat med på Solliden när Victoria 
fyllde ett år, säger hon.

Gemenskap. De flesta av resans deltagare kommer från Vasa, men det är även med ett helt gäng från norra 
Österbotten och Jakobstad samt några från både Västnyland och Åbo. 
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ANNONS

Hej, Henrika Mercadante, FSS nya 
kommunikationschef. Vem är du?

– Jag är en glad filur, ordsnickare 
och passionerad radioälskare. Lite 
vita hår pryder mitt huvud och i mitt 
ofta skrattande ansikte finns en stor 
näsa som hjälper mig att nosa reda 
på berättelser. Jag tror på berättel-
sernas enorma kraft. Bara vi vågar 
dela upplevelser och erfarenheter 
kan vi förändra världen och samti-
digt ha det trevligt. 

Vad har du för bakgrund?
– Till utbildningen är jag journa-

list. Jag har jobbat med nyheter och 
aktualiteter, först på Hbl och sedan 
i många år på YLE. Min nyfikenhet 
på vad som händer i kulisserna 
innan politiska beslut fattas, lagar 
stiftas och nyheter sprids förde mig 
därefter till tredje sektorn, där jag 
först jobbade som informatör på 
Natur och Miljö och därefter som 
projektarbetare, familjekoordinator 
och kommunikatör på FDUV. 

Varför sökte du jobbet som 
kommunikationschef på FSS? Vad vill 
du bidraga med?

– Jag älskar att jobba med 
människor, sporra kolleger och 
medmänniskor och jag vill kämpa 
för att alla ska få den information 
och det stöd de behöver för att 
kunna leva ett gott liv. Bidra kan 
jag med lång erfarenhet av olika 
former av kommunikation, ett soligt 
sinne och en aldrig sinande iver för 
påverkansarbete och rättvisa.

Din röst är bekant för många i 
Svenskfinland då du jobbat på Radio 
Vega. Kommer vi att få höra dig göra 
inslag i förbundets kanaler?

– Ja, absolut kommer våra med-
lemmar att få höra mig via förbun-
dets olika kanaler. Jag längtar efter 
att åter få producera inslag. Ge mig 
bara lite tid att sätta mig in i allt det 
fina FSS gör innan jag själv börjar 
producera någonting. Den som vill 
får gärna ta kontakt och komma 
med idéer.

Vad sysslar du med på fritiden?
– På fritiden älskar jag att böka 

i trädgården, plocka svamp, kocka 
mat och organisera middagar med 
mina härliga debattglada vänner. 
Jag njuter när min 15-åriga dotter 
och jag sover skavfötters i vår lilla 
stuga i Korpo med katten Nero som 
fotvärmare.  

Henrika Mercadante.

"Jag älskar att jobba med 
människor"
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ANNONS

Inbjudan till repetitionskurs

Har du på egen hand eller på något annat sätt lärt dig grunderna i punktskrift men inte 
kommit dig för att aktivt använda dem? Känner du att det hemma inte blir av att öva 
punktskrift utan att det är så mycket roligare att göra det tillsammans med andra?

Denna kurs riktar sig precis just till dig!
 

Kom med på den av Förbundet Finlands Svenska Synskadade arrangerade  
repetitions- och inspirationskursen  i punktskrift.

Det blir läs- och skrivövningar av olika slag, känselövningar, spel och annat roligt och 
inspirerande program. Allt detta kryddat med fin gemenskap och god mat i en trevlig 
miljö.
 

Tid: 28.11-2.12.2022
Plats: Meri-Karina i Åbo.
Kurspris: 75 euro samt resor till och från kursplatsen.

Anmäl ditt intresse genast, dock senast 29 september till Tessa Bamberg,  
telefon 044 712 3024 eller per e-post, tessa.bamberg@fss.fi.
 

Hjärtligt välkommen med att bli inspirerad!  
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Forskaren Pete Williams föddes 
medan hans pappa skrev sin dok-
torsavhandling. Att diskutera kemi 
var vardagsmat vid familjens mid-
dagsbord. Pappans vita laboratori-
erock hängde på matbordsstolarna, 
och en behållare med inerta kemi-

kalier och polymera katalysatorer 
stod ofta på bordet.

– Att börja forska kändes natur-
ligt. Jag fick redan i unga år lära mig 
att ifrågasätta och söka svar för att 
bredda vår kunskap.  Jag visste vad 
en forskare gjorde, eftersom jag 

FORSKARPORTRÄTT

Vitamin B3 lovande 
botemedel mot glaukom
Forskaren Pete Williams testar en helt ny behandling mot den 
obotliga sjukdomen glaukom – med nikotinamid som är en typ av 
vitamin B3. Läkare brukar säga att ”Det som är förlorat är förlorat 
för alltid” om glaukom, men kanske är det inte riktigt så, menar 
Pete Williams. 

Experiment. Pete Williams i sitt laboratorium tillsammans med en forskningskollega.

5 • 202212



sett min pappa arbeta, säger Pete 
Williams, som är forskningsgrupps-
ledare i klinisk neurovetenskap vid 
Karolinska Institutet och S:t Eriks 
Ögonsjukhus.

Pete Williams ville inledningsvis 
bli läkare. När han inte kom in på 
läkarlinjen vid Cardiff universitet 
i Storbritannien började han läsa 
neurovetenskap. Han upptäckte 
snart att han genom att kombinera 
genetik och neurovetenskap, kunde 
finna svar på väldigt komplexa 
frågor som berör hälsan, utan att 
vara läkare.

– Det var roligt att forska, för 
det gav en tillfredsställelse på lång 
sikt, det var inte som att skriva en 
tentamen.   
 
Nya behandlingssätt 

Pete Williams forskar i glaukom. 
Han gjorde sitt examensarbete om 
en ovanlig barnsjukdom, dominant 
optisk atrofi, och blev anställd vid 
Karolinska institutet efter att ha 
skrivit en doktorsavhandling i USA 
om glaukom.

– Man kallar mig ”glaukomkillen”, 
säger han skämtsamt.

Glaukom är den främsta orsaken 
till obotlig blindhet och drabbar 
nästan 80 miljoner människor i 
världen. Sjukdomen kännetecknas 
av högt tryck i ögat, vilket leder till 
att celler i synnerven och näthinnan 
förstörs.

– Vad som förorsakar glaukom är 
inte klart. Åldern är en viktig faktor, 
men vi kan även se att cellerna i 
synnerven jobbar på ett annat sätt 
innan ögats tryck förändras. 
Idag behandlas glaukom med 
ögondroppar eller kirurgi för att 
minska ögontrycket. Men det finns 

inga behandlingar för att skydda 
synnerven från ytterligare skador 
eller för att förbättra cellfunktionen 
i den. 

– Fyrtio procent av dem som 
behandlas blir blinda på åtminstone 
ett öga. Medicinerna botar inte men 
bromsar sjukdomsförloppet.

Det finns därför ett stort behov 
av att utveckla behandlingar för 
glaukom som ger bättre resultat än 
de nuvarande behandlingsformerna.

Pete Williams forskning i en form 
av vitaminen B3, kallad nikotinamid, 
har varit något av ett genombrott 
på området. Studien började med 
att man konstaterade att möss hade 
låga halter av B3-vitamin i blodet. 

– Först testade vi på djur, och 
det visade sig att det gick att hindra 
neurodegeneration i synnerven 
genom att ge dem höga doser av 
nikotinamid. Sedan visade en grupp 
franska forskare att samma sak 
gällde för glaukompatienter, säger 
Pete Williams.

I Australien genomfördes efter 
det en pilotstudie på människor, 
där deltagarna fick en daglig dos 
på 3 gram nikotinamid i tolv veckor. 
Man upptäckte att det skedde en 
förbättring där.

– Vi beslöt oss för att titta när-
mare på det här, säger Pete Williams.

Pete Williams har även forskat 
i om glaukom är en autoimmun 
sjukdom som kan likställas med 
neurodegenerativa sjukdomar som 
Alzheimer. Men här är det för tidigt 
att slå fast några svar. 

– Man funnit tecken på inflam-
mation i synnervens celler vid glau-
kom, men forskningsunderlaget är 
fortfarande väldigt litet. Inflamma-
tionstillstånd är ganska komplexa 
att beskriva, säger Pete Williams.
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Klinisk studie

Nyligen har Pete Williams till-
sammans med Gauti Jóhannesson 
från Umeå universitets ögonklinik 
sjösatt en klinisk studie för att se 
om nikotinamid kan minska skador 
på synnerven hos glaukompatienter. 
Endast patienter som nyligen 
insjuknat i glaukom eller har obe-
handlad glaukom deltar i studien. 
Pete Williams ser med stor förhopp-
ning på framtiden.

– Nikotinamid är väldigt tryggt, 
billigt och kan ges i höga doser. 
Vitaminen sprutas inte in i ögat, 
utan tas som kosttillskott.

Som forskningsgruppledare om-
ger sig Pete Williams av människor 
med vitt skilda kompetenser, farma-
ceuter, endokrinologer, ingenjörer 
och läkare.

– Jag vill inte ha kloner av mig 
själv, utan människor med olika 
kunskaper och egenskaper. Vi är en 
mycket stark grupp när det gäller 
projektplanering. Alla bidrar med 
idéer.

Ett problem när det gäller klinis-
ka glaukomstudier är att de tar lång 
tid, vanligen fem till tio år.

– Men nya metoder som kan 
användas för att studera elektro- 
fysiologiska funktioner och signaler 
från näthinnan ger hopp om snabb-
are resultat. 
 
Ökade forskningsanslag 
 
I framtiden hoppas Pete Williams 
att glaukomforskningen knappar 
in de tio år som den ligger efter till 
exempel alzheimerforskningen. Men 
för det behövs finansiering.

– Med tanke på att glaukom är 
en mycket utbredd sjukdom, borde 
den ha samma fokus som cancer 
eller alzheimers sjukdom. Men vi 
ligger ungefär 10 år efter. När man 
frågar människor på gatan vad de 
är mest rädda för svarar de att de 
är mest rädda för att bli blinda, 
men när de ska donera pengar ger 
de helst pengar till alzheimer och 
cancer.
TEXT: HELENE WALLIN 
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Fakta om B3

• Vitamin B3 är en beteckning som inkluderar både nikotinsyra och nikotinamid; niacin 
= nikotinsyra och niacinamid = nikotinamid.  

• Vitamin B3 är viktigt för många av kroppens funktioner. Vitamin B3 behövs för att 
bryta ner fett, kolhydrater och protein. Vitaminet hjälper till att hålla nervsystemet 
fungerande och huden frisk. 

• Vitamin B3 finns naturligt i maten. Högst halter finns i kyckling, fisk och kött men även 
jordnötter, hårt bröd och spannmål innehåller lite högre halter av niacin. Det finns 
även produkter berikade med niacin, till exempel vissa frukostflingor.
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Kom med på Sverigeutflykt och besök Iris 
hjälpmedel i Enskede!

I höst, preliminärt onsdagen den 26 oktober, finns möjligheten att besöka Iris hjälpmedels- 
företag i Enskede. Iris säljer hjälpmedel för synskadade på svenska marknaden. På resan kom-
mer vi även att besöka synskadeföreningen i Norrtälje. Båda ser fram emot vårt besök. Resan är 
över dagen med egen buss. Vi startar i Mariehamn på morgonen onsdagen den 26 oktober och 
är tillbaks samma kväll. 

Resan har beviljats understöd från Blomsterfonden. Fler bidragsansökningar är inlämnade och 
målsättningen är att kostanden per person blir maximalt 45 euro för resa, mat och program. 
Det finns goda möjligheter att kombinera resan från fastlandet till en tilläggskostnad. Är någon 
dessutom sugen på att övernatta så har vi 5-7 sovplatser på Ankaret.

Tidtabellen är ännu inte fastslagen men i stora drag: 

7.30 Avfärd från Mariehamn med Vikinglines färja Rosella 
Sjöfrukost 
10.50 Anländer till Enskede 
Lunch 
Studiebesök hos Iris Hjälpmedel 
Bussfärd mot Norrtälje och träff med Norrtäljes Synskadeförening 
20.00 Färjan avgår från Kapellskär (svensk tid) 
23.30 Anländer till Mariehamn (finsk tid)
(23.45 Färjan till Helsingfors avgår från samma hamn)

Anmälningar görs till Ålands Synskadades verksamhetsledare Charlotta Solax på telefon  
0457 343 8950 eller kansli@syn.ax så snabbt som möjligt. Din egen distriktsförening kan säkert 
också hjälpa till att besvara dina frågor. Hoppas vi ses i höst på vår Sverigeutflykt!
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KOLUMN: 

Musiken, bandspelaren
och jag

Sedan barndomen har jag varit 
synskadad. Då seende barn i min 
ålder gillade att leka i skogen var 
det utmanande att få mig lockad 
med. För det var sång och musik jag 
intresserade mig för.

När jag fyllde två köpte min pappa 
åt mig till födelsedagsgåva en 
bandspelare, den skulle alltid med 
när vi åkte till farmor och farfar. 
Bandspelaren var av märket Philips. 
Otaliga kassetter bandades ur mitt 
favoritprogram Barnens gåva i toner. 
Om programmets hörbarhet inte var 
perfekt var min dag totalt förstörd. I 
tvåårsåldern började jag gilla vux-
ensånger. På en kassett sjunger jag 
schlagern Jag tror på sommaren. Jag 
blev regelbundet ombedd att sjunga 
för äldre bekanta som fyllde år, 
vilket gick alldeles utmärkt så länge 
uppträdandet inte sammanföll med 
Barnens gåva i toner.

Musiken blev ett sätt att växa upp 
för mig. I skolåldern började jag 
sjunga i barnkören och ungdoms- 
kören i Ingå, och fortsatte sedan 
i andra körer. Jag studerade även 
musik på Lärkkulla. Att inte kunna 
sjunga direkt från noter kunde vara 
knepigt, men jag bandade in nya 
sånger på kassett och har alltid haft 

ganska lätt att minnas nya melodier. 
Att lära mig sångtexterna krävde en 
större ansträngning. Men jag övade 
mycket hemma, och det gav resultat. 
När jag blev vuxen spelade jag in en 
egen skiva. Sist och slutligen är det 
ingen världskatastrof att göra fel 
när man sjunger.

Med tiden har min musiksmak 
breddats. Jag lyssnar på varierande 
musik från jazz, rock till schlager. 
Situationen och humöret avgör. Då 
jag uppträder brukar jag sjunga 
ballader eller visor. Man kan säga att 
jag är allätare inom musiken men 
kräsen med maten. Numera sjunger 
jag allsång och ibland på fester. 
Cd-skivorna som är namngivna med 
punktskrift har en given plats i mitt 
vardagsrum.

Ibland tänker jag på musikens 
betydelse för mitt liv. Förutom sång 
innebar sjungandet en körgemen-
skap, sociala kontakter och att jag 
fick ta plats som person. I ungdoms- 
kören fick jag sjunga Nu tändas tu-
sen juleljus under en julgudstjänst, 
och i blindskolan började jag göra 
solouppträdande med min lärares 
dotter som var seende. Vi fick själva 
välja den musik vi ville sjunga, och 
där och då fattade jag tycke för Juice 

Anna Siironen,
medlem i FSS

TEXT: ANNA SIIRONEN  
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Leskinen, och Syksyn Sävel kom 
att bli mitt bravurnummer. En gång 
sjöng jag för en hel Sverigebåt med 
orkesterkomp. Uppskattningen jag 
fick från skolan och i Lärkkulla gjor-
de att mitt självförtroende växte, 
vilket jag idag bär med mig när jag 
rör mig i andra livssituationer. Jag 
kunde gå till kören och sjunga och 
vara med människor som lät mig 
vara den jag var. 

Att arbeta med synskadade barn 
och musik ger stora utvecklings-
möjligheter. Musikterapi är ett bra 
verktyg när man ska lära känna 
världen och sig själv. Med hjälp 
av ljud kan man skapa inre bilder 
och stimulera fantasin, instrument 
och sång är även ett utmärkt sätt 
att arbeta med muskulaturen och 
andningen. Barn som ser dåligt 
tenderar att vara försiktiga för att de 
kan ramla och slå sig om de börjar 
utforska omgivningen. Jag var ett 
sådant typiskt synskadat barn som 
hellre satt bredvid bandspelaren 
än sprang omkring i skogen. Trots 
det lyckades jag få en ganska bra 
kontroll över min kropp när jag som 
20-plussare började ta sånglektio-
ner. Musiken kan förbättra nackens, 
ryggens och huvudets hållning för 
på ett avgörande sätt hos barn som 

ser dåligt eller inte alls. Jag lärde 
mig hur man skulle stå. För när man 
sjunger är det inte bara att ställa sig 
och skråla, utan man får också lära 
sig att hantera rösten och andas. 
Och det här med stödet eller andas 
”med magen” för att få kraft i rösten 
gjorde mig medveten om min 
kroppshållning. Musikgymnastiken 
skapade även lust till rörelse och 
dans.

Musiken har gett mig mycket. In-
tressanta rytmer, stilar och avkopp-
ling. Musiken är öppen för alla som 
ser dåligt. Ray Charles och Andrea 
Bocelli är exempel på blinda sång-
are. Steve Kakana som sjöng hiten 
Raising my family var blind. Det 
finns också andra musiker med olika 
diagnoser, jag läste bland annat i 
en blogg att Billie Eilish har Tour-
ettes, Eminem har autism och en 
sångerska, Gaelynn Lea, har extrem 
benskörhet och sitter i rullstol. Jag 
uppmanar alla att hitta inspiration 
och att vara öppna för vad musiken 
kan ge. Musikglädje till alla!

Att arbeta med synskadade barn och musik ger stora 
utvecklingsmöjligheter. Musikterapi är ett bra verktyg när man ska  

lära känna världen och sig själv.  
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PROFILEN

– Ibland saknar jag att läsa mina 
gamla böcker. Känslan att ta i dem 
och bläddra i dem. Det är inte riktigt 
samma sak att lyssna på en bok, 
men jag övar, säger Maja  
Renvall-Höglund i telefonen som 
hon svarar i hemma i Nykarleby. 
Förut läste hon massor, nu får hon ty 
sig till ljudböcker.

Maja har en ärftlig ögonsjukdom. 
– Retinitis pigmentosa. Min 

mamma hade den, och min morfar. 
Så jag har alltid vetat att jag ser lite 
sämre än andra. Men först såg jag 
att läsa, och jag har älskat att läsa, 
det har varit min grej.

Ögonsjukdomen leder till pig-
mentfläckar på näthinnan. Det gör 
att synfältet småningom blir mindre 
och mindre. Maja berättar att hon 
inte ser åt sidorna. Ett normalt 
synfält är 180 grader, Maja har bara 
tio grader kvar. Hon skrattar till och 
berättar hur hon just skulle göra 
en smörgås och var tvungen att ta 
ett par steg bakåt för att se hela 
smörgåsen.

– Men det är en så pytteliten sak. 
Värre är det när jag inte hittar hand-
väskan eller inte ser smutsfläckar.

Studerade i Stockholm

Maja Renvall-Höglunds synnedsätt-
ning har inte hindrat henne från att 
leva ett mycket aktivt liv.

– Jag är född och uppvuxen i 
Nykarleby men mitt första jobb 
var på Svenska blindskolan i 
Helsingfors, den hette så då. Då var 
den i Eira.  År 2009 flyttade den till 
Arabiastranden några för år. Sedan 
bestämdes det att den skulle flytta 
till Brunakärr där den finns ännu. Nu 
heter den Valtteri Skilla.

I början jobbade Maja som 
barnskötare på elevhemmet. Sedan 
blev hon förskollärare, ett jobb hon 
skötte fram till 1993.

– Efter det for jag till Stockholm 
där jag studerade till special- 
pedagog. Tillbaka till Helsingfors 
kom jag hösten 1995. Jag jobbade 
där ända till 2002, det var då jag 
träffade en jordbrukare, min man 
Leif, i Nykarleby och så flyttade jag 
tillbaka hit.

I Österbotten har hon jobbat 
som handledande lärare för Svenska 
skolan för synskadade ända till 
hösten 2015.

Från förskola till 
erfarenhetstalare 
Maja Renvall-Höglund i Nykarleby är en energisk 
mångsysslare.

TEXT: PONTUS ANCKAR FOTO: PRIVAT
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– Då var jag tvungen att gå i 
förtidspension. Min syn hade blivit 
så mycket sämre att det blev strul 
när jag skulle läsa. 

Men på latsidan har hon inte le-
gat efter pensionen. Hon har bland 
annat fungerat som projektledare 
för familjeprojektet Gnistan 2.0 som 
pågick 2017–2020.

Gnistan riktade sig till familjer 
med barn med funktionsnedsätt-
ningar. För tillfället sitter hon i 
Norra Österbottens svenska synska-
dades styrelse som viceordförande. 

– Vi har två punktskriftsgrupper 
i föreningen.  Jag har varit lärare 
för den ena i ett år, vi kallar den Till 
punkt och pricka.

Bor i trävilla i Nykarleby. Här kan Maja Renvall-Höglund ägna sig åt sitt stora trädgårdsintresse.  
Ledarhunden Nova är alltid med.
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Nova följer Maja

Före pandemin åkte Maja ivrigt 
omkring som erfarenhetstalare 
och berättade hur det är att ha en 
synskada. Hon hoppas att hon små-
ningom igen kan fortsätta.

Något som underlättat Majas 
liv otroligt mycket är ledarhunden 
Nova.

– Jag och Leif brukar ibland kalla 
henne arbetsledaren, eftersom hon 
står och skäller när hon tycker att 
nu är det dags att gå ut.

Nova, som är blandning mellan 
labrador och golden retriever, kom 
till familjen 2019. Maja säger att 
Nova är ganska ljus, vilket är bra 
eftersom Maja har svårt att se kon-
traster. En svart hund i skugga skulle 
vara svår att se. Men Nova syns. 

– Nova är nog det roligaste som 
hänt mig på många år!

Nova följer med matte överallt. 
Utom på vattengympan.

– Det är en stor gåva att få bo i 
en liten stad och ha en ledarhund. 
I till exempel Helsingfors finns det 
mest asfalt och Nova är en lite fin 
tjej. Hon vill inte kissa på asfalt, det 
ska vara gräs.

Maja är mån om att Nova också 
ska få vara en vanlig hund. När de 
gör sina promenader tar Maja emel-
lanåt bort ledarhundsselen. Hon 
gör det på ställen där det är lätt för 
henne att gå. Då sniffar Nova ivrigt 
omkring och hälsar på sina hund-
kompisar. Bästisarna är två collier 
som ibland får finna sig i att Nova 
har sele och inte kan umgås. Då står 
de och gnäller när Nova marscherar 
förbi och ignorerar dem.

Maja berättar att hon också har 
stor nytta av sin Iphone. 

– Om jag till exempel sätter 
ugnen på 125 grader, ser jag inte 
riktigt vad den visar. Då kan jag 
fotografera och förstora bilden och 
så ser jag vad ugnen verkligen visar.

Telefonen har också en funktion 
som gör att den kan läsa upp vad 
ugnen visar.

Trädgårdspoddar

Utanför huset börjar sensommaren 
smyga på. Grönskan kryper fram i 
Majas och Leifs trädgård och växt-
hus. Trädgården och växthuset är 
två platser där Maja trivs. 

– Jag har jobbat i trädgården 
sedan jag var barn.

 Där växer blommor, tomater, 
paprika och snart även chili. Tips om 
trädgårdsskötsel får Maja från olika 
trädgårdspoddar.

– Jag lyssnar mycket på radio.
TV tittar hon på med hjälp av en 

Go Box, en dosa som kan läsa upp 
textremsan på TV:n.

–Det är svårt att hinna med i 
TV nuförtiden, klippen är jättekorta. 
Jag såg igår på det norska hundpro-
grammet Hundskolan. De visade 
en hund i några sekunder, sedan en 
annan i några sekunder. För att jag 
ska hinna med borde de först visa 
en hund några minuter, sedan den 
andra några minuter.

GoBoxen läser upp texten men 
av någon anledning har den svårt 
med bokstaven k.

– Det lät nog ganska roligt när 
den sade till exempel yyling i stället 
för kyckling, säger hon och skrattar.



ANNONS

Synrådgivning
Har du frågor om din synsituation? Upplever du att synen blivit sämre?
Funderar du på vilka olika synhjälpmedel det finns som kan underlätta din vardag?
Välkommen att diskutera dessa ärenden med FSS rehabiliteringsrådgivare.

Västra-Nyland
Tina Hultgren är anträffbar
15.9 och 20.10, 17.11 kl 14-16 på Lyan, Prästängsgatan 12 Ekenäs.

Norra Österbotten
Peter Koskinen är anträffbar på Fyren i Jakobstad:
26.9 kl 10-12
24.10 kl 10-12 
1.12 kl 10.30-12.30

Vasaregionen och Södra Österbotten
Ulla-Britt Ingman är anträffbar
 6.9, 4.10, 1.11 kl 11-13 på Korsholmsesplanaden 44 i Vasa, våning 1, rum nr 214.
18.10 kl 13-15 i Folkhälsanhuset Närpes

Huvudstadsregionen och Östra Nyland
Ann-Catrin Tylli är anträffbar:
 3.10 och 7.11 kl 13-15 i Kvartersklubben, Folkhälsanhuset Borgå
13.9 och 11.10 kl 13-15 i Vardagsrummet, Folkhälsanhuset Esbo
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Dürers hare

Först ute på litteraturaftonen 
i Barösund var författaren 
Ralf Andtbacka som berätta-
de om sin bok Dürers hare, en 
diktbok. Hans dikter har en 
koppling till Albrecht Dürer, 
en tysk renässanskonstnär. I 
boken hänvisar han till två 
av verken. Andtbacka läste 
flera av dikterna i boken. Han 
berättade att dikterna egent-
ligen handlar om vår tid: ”Jag 
använder Dürer som en lins 
för att se på vår tid. Seendet 
är inte neutralt", sade han, 
vi måste rama in det vi ser. 
Boken skrevs under pande-
min och i den sista av bokens 
tre delar finns bland annat 
en dikt om coronapandemin. 
Intressant för synskadade är 
att Andtbacka också fundera-
de kring e-böcker, ljudböcker 
och streaming. Internet på-
verkar författarna, sa han. ”Är 
man läsare om man lyssnar 
på en bok?” undrade han. 
Han svarade inte på frågan, 
men vi (speciellt synskadade) 
funderade vidare.

 

När farmor flög

Den andra författaren var 
Annika Sandelin, som pre-
senterade sin barnbok När 
farmor flög. Jenny Lucander 
har gjort illustrationerna. 
Det är första gången en 
barnbok presenterades på 
litteraturaftonen i Barösund. 
Sandelin redogjorde för 
processen att skriva boken. 
”Den svåraste boken jag 
någonsin skrivit”, sa hon. Den 
andra versionen skrev hon 
under första coronavåren i 
ett kallt lider. Mellan verserna 
kollade hon att sonen skötte 
distansskolan, berättade hon. 

Till sist blev boken både rolig 
och vemodig – och mycket 
kortare. Boken handlar om 
Joel, 9 år. Han får inte följa 
med föräldrarna på deras af-
färsresa, utan ska stanna hos 
farmor. Farmor är tråkig som 
bara sitter framför datorn 
och spelar patiens, berättar 
Sandelin. De äter fryst soppa 
och Joel läser farfars gamla 
Fantomen-tidningar. Joel 
kommer småningom under-
fund med att farmor är en 
superhjälte. Hon har vingar 
och är mycket stark. Sandelin 
läste högt ur boken och vi fick 
höra bland annat om rånaren 
Alfred och katten Hastiga 
Persson.
 
Minnets makt

Den sista författaren före 
pausen var Julia Korkman, 
docent i rättspsykologi och 
känd för att uttala sig bland 
annat om barn som offer 
och vittnen. Minnets makt, 
hennes första populär- 
vetenskapliga bok, handlar 
om minnets tillförlitlighet. 

Lyans läslusar på 
litteraturafton
Bokcirkeln Lyans läslusar från Svenska Synskadade i Västra Nyland 
besökte litteraturaftonen i Barösund i Ingå.  Annika Luthers, Robert 
Åsbackas, Julia Korkmans böcker finns eller kommer att finnas på Celia.

TEXT: IRINA ANDERSSON
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Hon menar att rättssystemet 
har anpassat sig dåligt till 
vad vi vet om hur minnet 
fungerar. Hon berättade till 
exempel att då polisen förhör 
offer eller vittnen genast 
efter ett brott, spelas inter-
vjun inte in, utan polisen gör 
anteckningar för hand. Fallet 
kommer sedan till rätten 
kanske flera år senare och 
då är det svårt för offret eller 
vittnet att minnas exakt vad 
som hände. I Korkmans bok 
finns exempel från rättssalen. 
Hon har med också kända 
fall, som Palmemordet och 
morden i Bodom. Korkman 
drar paralleller mellan 
häxprocesser och nutida 
rättsprocesser när det gäller 
hur känslor påverkar oss. Vid 
misstankar om sexualbrott 
mot barn kan känslorna 
påverka den vuxna som 
talar med ett barn, påpekade 
Korkman. Det är besvärligt 
att ställa frågor om tid till 
den som utsatts för ett brott. 
Det är svårt att bedöma hur 
lång tid som gått under en 
traumatisk händelse. Kork-
mans bok kommer ut i höst 
på svenska och på finska. Hon 
berättade att hon under ar-
betet med boken skrev både 
på finska och svenska – vissa 
saker var lättare på det ena 
språket, vissa på det andra.

Rågen. En spretig 
historia

Den andra delen av litte-
raturaftonen började med 
en presentation av boken 

Rågen. En spretig historia. 
Boken har skrivits av Annika 
Luther, lärare och författare. 
Illustrationerna har hennes 
dotter Herta Donner gjort. Vi 
fick exempel från de 14 olika 
kapitlen och de 12 illustra-
tionerna. Luther berättade att 
hennes intresse för gräs fick 
henne att börja skriva om råg. 
Boken ger olika perspektiv 
på rågen. Det handlar om allt 
från historia och myter till 
litteratur och biologi. Till sist 
handlar boken om surdeg och 
rågbröd. Donner har i sina 
illustrationer inspirerats av 
tavlor och böcker. 

Republikens president 
Tasavallan presidentti

Följande författare var  
Rosanna Fellman, som för- 
utom författare och kultur-
arbetare är estradpoet. Och 
det märktes då hon läste sina 
dikter. Hon presenterade sin 
diktbok Republikens presi-
dent Tasavallan presidentti. 

Boken är satirisk och handlar 
om en 47-årig kvinnlig pre-
sident i ett fantasisamhälle, 
berättade hon. Fellman an-
vände den mesta av sin tid på 
scenen till att läsa dikter ur 
boken. De är på svenska, men 
har inslag av finska och eng-
elska fraser. Dikterna handlar 
om trauman, sorg, politik, 
cancer och förälder-barn. 
Hennes egen favoritdikt är 
den om att förnya sitt pass.
 
Glömda rum

Den sista författaren var 
Robert Åsbacka, som 
presenterade sin roman 
Glömda rum. Den är del två 
i en trilogi. Den första delen 
heter Kistmakarna. Våren 
2023 ska del tre Takläggarna 
komma ut. Titeln Glömda rum 
syftar på dörrar i berg, som 
vi kan hitta. Dessa syftar i 
sin tur på folkhemmet – som 
försvunnit? undrar Åsbacka. 
Huvudpersonen heter Erik i 
alla tre romanerna. Glömda 
rum handlar om föreningar, 
lokalpolitik och lite rikspolitik 
och som i romaner oftast 
om kärlek, svek, vänskap 
med komplikationer och 
omsorg, berättade Åsbacka. 
Han ville skriva om hur 
politiken påverkar människor. 
Händelserna i boken utspelas 
i Eskilstuna. I den första 
romanen flyttar Erik till ett 
rivningshotat hus i ett tomt 
industriområde. Han är förfat-
tare, som det inte går så bra 
för. Åsbacka slutade med att 
läsa ur den tredje romanen. 



I början av sommaren 
ordnade FSS en tredagars 
karakurs vid Norrvalla i Vörå. 
Temat var: Livshantering 
– en del av vardagen. Fyra 
föreläsare berörde kurstemat 
från följande synvinklar: stil 
och finess, fritidsaktiviteter, 
friluftsliv och motion, samt 
självutveckling.

Sandra Holmäng från  
Voga styling tog upp de sig-
naler vi ger utåt med kläder, 
färger och färgkombinationer. 
Hon nämnde att vi behöver 
en basgarderob att utgå ifrån, 
och att röd färg väcker starka 
känslor, blått signalerar 
trygghet och lugn, gult energi 
och glädje. Föreläsaren var 
klädd i orange, en varm färg 
som ger uppmärksamhet. 

Mikael Toivainen och en 
skytteförenings tränare pre-
senterade grenen ”anpassat 
skytte” som praktiserades av 
kursdeltagare med luftgevär, 
datorprogram och laser. Alla 
kunde prova på för träffsäker-
heten på måltavlan hördes 
med höga-låga toner.

Camilla Sandström från 
företaget NatVenture lärde 
ut några sätt att göra upp 
eld och kaffet kokades över 
öppen eld vid ett vindskydd. 
Hon nämnde om vad som 
behöver vara med i skog 
och mark, att känna till sin 
utrustning, hur man ska klä 
sig och vad som ska finnas i 
ryggsäcken, till exempel att 
känna till sina första hjälp 
tillbehör.

Leif Westerlund, familje-
terapeut, behandlade själv-
utveckling utifrån tesen ”Var 
den du blir”. Om att föränd-
ringar lär oss att leva i och 
hantera det som vi blir till 
genom förändringsprocessen 
som vi går igenom, glädjeful-
la och jobbiga livshändelser.

Elva personer deltog i 
kursen.  Målet med karakur-
sen var att ge verktyg för att 
kunna hantera sin vardag 
bättre och det skapades 
en fin samhörighet under 
dagarna som gav mersmak. 
Som kursansvariga fungerade 
FSS rehabiliteringsrådgivare 
Peter Koskinen och  
Ann-Catrin Tylli.

TEXT OCH FOTO: PETER KOSKINEN

Självutveckling och skytte på karakurs
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Friluftsliv. För 
att göra upp eld 
behövs torr ved. 



Visa sorg och medkänsla 
genom kondoleanser
 
Att skicka en hälsning i sorgen är ett fint sätt att visa ditt 
deltagande. FSS har tagit fram två nya kondoleanskort med 
utgångspunkt i sorg och medkänsla. I korten finns plats för en 
personlig hälsning vi hjälper dig att fylla i. Vi skickar även vi-
dare korten till begravningen eller minnesstunden. Genom att 
beställa kondoleanskort stöder du synskadade i Svenskfinland 
genom FSS Blomsterfond.  Korten kommer att kunna beställas 
fr o m augusti 2022 per telefon 09 6962 300 eller per e-post 
till kansliet@fss.fi.

Stiftelsen Svenska Blindgården 
har fått ny vd och styrelse

Stiftelsen Svenska Blindgården går nu in i en ny era. Tidigare i 
år slog Patent- och registerstyrelsen fast att stiftelsens avgåen-
de styrelse har försummat förvaltningen och misslyckats med 
att organisera verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

I den nya styrelsen sitter Joakim Flinck i sällskap av vice 
ordförande Eira Palin-Lehtinen, Johan Aura och Ulla Wiklund. 
Leif Karp är den enda tidigare styrelsemedlemmen som fort-
sätter.

Stiftelsens nya vd Roy Siljamäki håller som bäst på och 
kartlägger stiftelsens svenska bostäder, framgår det i en 
intervju han har gjort för Svenska Yle. Det är ett riktigt detekti-
varbete för exakta adresser på bostäderna finns inte i de doku-
ment Siljamäki har. Däremot vet han namnen på husbolagen, 
som ska hjälpa honom vidare.

Stiftelsen Svenska Blindgården håller vidare på och jobbar 
fram en ny verksamhetsstrategi och hur man ska sköta utdel-
ningen av stipendier.

– Ett exempel på ny verksamhet kunde vara direkta mindre 
understöd till enskilda synskadade. Svenskspråkiga synska-
dade får gärna komma med nya idéer, säger Roy Siljamäki till 
Svenska Yle.

Nya ansikten
FSS har anställt två nya 
personer till sitt kontor i 
Helsingfors. Henrika Mer-
cadante har tillträtt som ny 
kommunikationschef. Henrika 
är en bekant röst för de flesta 
eftersom hon arbetade på 
Svenska Yle som reporter i tio 
år. Under de senaste tio åren 
har hon arbetat som projekt-
ledare och redaktör på FDUV.

Veera Florica Rajala är 
ny socialpolitisk sakkunnig. 
Hon ansvarar för FSS:s 
påverkansarbete bland annat 
vad beträffar funktionsservi-
celagen och utvecklingen av 
välfärdsområdena. Vera har 
en synnedsättning och med 
på jobbet har hon ledarhun-
den Palo som är en labrador.
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Fjalar Nylund tycker att det är un-
derbart att fylla 90.

– Underbart!  Helt enkelt under-
bart!

Fjalar var ordförande för Ålands 
synskadade i 25 år, och därför är 
svaret är inte helt oväntat.  Han 
kommer bäst ihåg när han fick (med 
betoningen på ordet fick) sluta som 
ordförande.

– Det var en lång tid, 25 år, det 
var nog för lång tid.

Fjalar är nuförtiden föreningens 
hedersordförande och den titeln är 
han glad över. Han har även suttit 
i FSS styrelse i över 20 år och nu 
tycker han att han gjort sitt på 
den administrativa sidan och ser 
framemot att delta i aktiviteterna på 
Ankaret.

– Boccia saknar jag, det skulle 
vara roligt om vi skulle få ihop 
tillräckligt med gäng för att spela, 
hälsar han till medlemmarna.

Gästerna strömmar in till Fjalars 
kalas. Vädret är varmt och vackert 
och i trädgården finns det ett dukat 
bord med smörgåstårtor. Vi fyller 
våra glas och skålar för Fjalar i 
strålande solsken, sedan tar vi an 
smörgåstårtan – och himlen öppnar 
sig helt oväntat. Scenen blir nästan 
som i en klassisk midsommarreklam 

där allt snabbt bärs in. Men när alla 
kommit in, slutar det regna och 
solen värmer med sina strålar igen.  
Kalaset fortsätter inomhus. Folk gra-
tulerar Fjalar. Jag försöker räkna alla 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn, 
men tappar räkningen någonstans 
mellan spröda småkakor och grädd-
tårtan och konstaterar att Fjalar har 
en stor familj.

Vad gör du när du inte firar din 
nittioårsdag?

– Ja, här hemma är det jag som 
stryker och manglar så att min fru 
Sonja inte behöver göra allt. Sedan 
går jag mycket ut med min rullator.

Rullatorn, ja, den har blivit 
Fjalars vän till slut. Han erkänner att 
han inte var så pigg på att skaffa en 
rullator, men nu tycker han att den 
är toppen.

– Vid långpromenader kan man 
sätta sig när man vill vila en stund, 
eller om man möter bekanta och 
vill stanna och prata är det fint att 
luta mot den –dessutom går man 
snabbare med den än med hjälp av 
käppen, småskrattar han.

Vattenflaskan får man också med 
sig, är det varmt ute är det ju viktigt 
att komma ihåg att dricka, menar 
han.

Motion har legat nära Fjalars 

Fjalar Nylund –  
en 90-årig eldsjäl
Det blev stort kalas när Fjalar Nylund fyllde år.
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hjärta länge, det var ett sätt för ho-
nom att bearbeta sin synskada. Han 
har bland annat deltagit 30 gånger 
i Kanonloppet. Trädgårdssysslor 
har Fjalar däremot med ålderns 
rätt delegerat bort, men han tar sin 
rullator till växthuset när han vill 
sitta varmt och rart på våren eller 
hösten. I år odlas det tomater och 
gurka i växthuset.

– Tomaterna har börjat mogna, 
säger Fjalar.

I och med blommorna och spe-
ciellt äppelträden finns det också 
andra besökare på trädgården, 
nämligen rådjur.

– Men de har inte ännu kommit 

upp på trappan och ätit blommorna, 
skattar Fjalar och tillägger att han 
brukade jaga dem när han hade mer 
ork. Gästen Fredrik Lindeman frågar 
vilken kaliber han hade, och Fjalar 
svarar kvickt:

– Jag hade två kastrullock. 
Det gäller att hitta sätt som fun-

kar och det är väl det som livet som 
synskadade är – att hitta ett sätt 
som funkar. Fjalar har hittat sitt – 
och han ser fram emot att träffa folk 
från andra synskadeföreningar som 
kommer till Åland under skörde- 
festen i september. 

TEXT OCH FOTO: SANNA SÖDERLUND

Inte rädd för att åldras. Fjalar mötte gästerna med gott humör och humor och tycker det är underbart att 
fylla 90 år. 
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NORRA ÖSTERBOTTENS SVENSKA SYNSKADADE

Efter en fin och skön sommar 
kör vi igång verksamheten 
igen!

Mimosel med Sol-Britt 
Björkgren startar 8.9 kl. 12.30 
på Fyren. 

”Till punkt och pricka” 
– punktskrift för nybörjare – 
med Maja Renvall-Höglund 
hålls fredagen 9.9 kl. 13 på 
Fyren. 

Lördagen 10.9 ordnar vi 
en skolningsdag för allmänna 
ledsagare på Norrvalla i 
samarbete med VSS.  Anmä-
lan senast 5.9.

Höstens första förenings-
träff hålls 13.9 kl. 18 på Fyren 
med besök av fysioterapeut 
Hanna Penttala som förelä-
ser om hur man förbättrar 
balansen. Kaffeservering och 
trevlig samvaro.

Punktskrift med Leif 
Nybohm startar 14.9 kl. 9 på 
Fyren.

I samarbete med  

Folkhälsan ordnas på Östan-
lid gymträning kl. 11-12 och 
vattengymnastik, grupp 1  
kl. 11.45 och grupp 2 kl. 
12.30. Höstterminen startar 
14.9. 

Trivselcafé i samarbete 
med Folkhälsan ordnas 14.9 
kl. 13-15 på Emeliehemmet 
i Karleby. Minna Annala och 
Peter Koskinen medverkar.              

Handarbetsgruppen 
inleder sina träffar 26.9  
kl. 12-14 på Fyren med Agne-
ta Cederberg som ledare.  

Nästa Karaträff hålls 29.9 
kl. 12.30 på Fyren. 

Föreningens Lunchträffar 
ordnas i regel sista fredagen 
i månaden. Nästa lunchträff 
hålls 30.9. 

Föreningen firar 50-års 
jubileum i år med jubileums- 
fest 15.10 kl. 14-18 på 
Optima i Jakobstad. Plock 
ur programmet: festmiddag, 
festtal, presentation av 

historiken samt sång- och 
musikframträdande. 

Onsdagen 2.11 ordnas 
en Må Bra-dag på Norrvalla 
i samarbete med Folkhälsan, 
FSS, NÖSS och VSS. Buss-
transport ordnas.

Välkommen på synråd-
givning! Rehab.rådgivare 
Peter Koskinen finns på Fyren 
måndagarna 26.9 och 24.10 
kl. 10-12 och svarar på frågor 
om syn och hjälpmedel. Han 
nås på tel 050 471 2763 
(mån-tors) eller via e-post: 
peter.koskinen@fss.fi.

Mera info på www.fss.fi/
noss, Medlemsbandet, Face-
book och ÖT:s minneslista på 
lördagar eller av Ann-Sofie 
Grankulla, som tar emot 
anmälningar på tfn  
044 7234 888 eller via 
e-post: noss@multi.fi. 

Välkommen med i vår 
verksamhet!    

Hälsar NÖSS

SVENSKA SYNSKADADE I VÄSTNYLAND

Till månadsträffarna och 
teatrarna ordnas sam-
transport och ibland även till 
andra evenemang, kolla med 
verksamhetskoordinatorn.

September:  Månadsmöte 
10.9 kl. 13. Torolf Grünn 
berättar om Mäntsälä upp-
roret. Tina Hultgren gästar. 
Anmälan 6.9.  Skördefest på 
Åland 16-18.9.

Lätt motion på Seniora, 
ett samarbete med  

Folkhälsan. Tisdagar kl. 13. An-
mäl dig så snabbt som möjligt 
till Desiree Lindholm på tfn 
050 304 7613, e-post Desiree.
Lindholm@folkhalsan.fi. 

Boccian startar 6.9 och 
fortsätter varje tisdag kl. 14. 
Thea Lindholm är dragare. 

Herrklubben 21.9 kl. 15 på 
Lyan med Börje Broberg.

19.9. Sista anmälan till 
Mary Poppins teaterresa (se 
under oktober).

HUN Teknik och hjälp- 
medel, frågor och råd på Lyan. 
26.9. Anmälan 19.9.

Frågesport 28.9 kl. 18 på 
Lyan med Börje Broberg. 

Oktober. Folkhälsans lätt 
motion tisdagar kl. 13 på 
Seniora.  Boccia tisdagar på 
Lyan klockan 14. 

Månadsmöte 8.10 kl. 13. 
Verksamhetskoordinatorn 
berättar om blindskolan i 
Indien och Fredrik Lindgren 
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SVENSKA SYNSKADADE I MELLERSTA NYLAND

Hej! Hoppas att ni haft en fin 
sommar. Här kommer aktivi-
teterna för september. Mån-
dagen 12.9 klockan 13-15 på 
Parisgränden 2 A får vi lyssna 
till musik från cd-skivor och 
höra Christan Holmqvist 
berätta bakgrundshistorier 
till den musik vi lyssnar till. 
Temat är ”Musik med mat”. 
Trakteringen på träffen är öl 
och varm korv.  Obligatorisk 
deltagaranmälan senast 6.9 
till föreningens kansli.

Måndagen 26.9 klockan 

13-15 på Parisgränden 2 A 
träffas vi för att delta i fråge-
sport som Monica Andersson 
sammanställt åt oss. Kaffe 
med dopp. Obligatorisk  
deltagaranmälan senast 20.9 
till kansliet.

Aktivitetsgrupperna i 
Folkhälsans regi fortsätter 
som förut. Vattengymnastiken 
ordnas på fredagar från 
klockan 10. Den gruppen bör-
jade redan i augusti. Gruppen 
Styrka och balans har bytt 
dag och är nu från hösten 

på onsdagar klockan 14. 
Gruppens första träff i höst är 
onsdagen 7.9. Deltagaranmäl-
ningarna är redan mottagna, 
men om det ytterligare finns 
någon ny som är intresserad 
så ber vi att ni tar kontakt 
med distriktssekreteraren så 
snart som möjligt.

Kontakt: Distriktssekre-
terare Astrid Söderlund har 
telefontid på kansliet mån-
dag-onsdag klockan 10-13, 
tfn 0400 269 553.  Epost: 
kansliet@ssmn.fi.  

VASA SVENSKA SYNSKADADE

Kursen Rörelse-Styrka-Balans 
i samarbete med Folkhälsans 
Förbund startade tisdag 23.8 
kl. 10 på Lyktan. Kursen fort-
sätter varannan vecka fram 
till och med 13.12 med Malin 
Knip som ledare, tfn 044 788 
1081. Målet med träningen 
är att upprätthålla och stärka 
rörelseförmågan och balan-
sen. Anmäl er gärna, det går 
även att droppa in! 

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, 
i samarbete med Folkhälsans 
Förbund inledde höstens träf-
far tisdag 30.8 kl. 13-15.15 
på Lyktan med Carina Blom 
som ledare, tfn 044 788 1026. 
Därefter fortsätter trivselcafé 
ytterligare 3 gånger under 
hösten, tisdag 27.9, 25.10 och 
1.11. Välkomna hälsar Carina!

Punktskriftskursen startar 
på nytt onsdag 7.9 kl. 10 med 

Ritva Hagelberg och Börje 
Kukkonen som ledare. Där-
efter fortsätter punktunder-
visningen varje onsdag fram 
till och med onsdag 24.11. 
Det finns plats för nya eller 
ny/gamla elever, kontakta 
kansliet så ordnas det.

Vattengymnastiken med 
Folkhälsans startar i Folkhäl-
sans hus i Smedsby torsdag 
8.9 kl. 17-17.45. Kursen 

berättar om nätbedrägeri. 
Anmälan 4.10.

Vita käppens dag 15.10. 
Bekanta dig med nya kultur- 
huset i Karis och ta med 
vita käppen om du har. Mera 
information senare. Herrklub-
ben 19.10 kl. 15 på Lyan.

22.10. Teaterresa till 
Svenska Teatern – Mary Pop-
pins matiné kl. 13. Busstart 
från Hangö via Ekenäs, Karis 

och Ingå enligt behov med 
lunch innan föreställningen. 
Deltagarpriset är 40 euro. 
Sista anmälan 19.9. Stiftelsen 
Svenska Blindgården sponso-
rerar. 

24.10 Sista anmälan till 
teaterpjäsen Råttfällan på 
tryckeriteatern (se under 
november).  Frågesport 26.10 
kl. 18 på Lyan.
November. Teaterföreställning 

på Tryckeriteatern 17.11 i 
Karis – Agatha Christie – Rått-
fällan kl. 19. Sista anmälan 
till teatern 24.10. Pris 20 euro. 
Kontaktuppgifter: Verksam-
hetskoordinatorn Alexandra 
040 778 6295, ssvn@brev.fi.
Thea Lindholm: 040 587 
5140. Börje Broberg: 044 541 
0679. Desiree Lindholm 050 
304 7613, Desiree. 
Lindholm@folkhalsan.fi .
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fortsätter varje vecka, totalt 
12 gånger, fram till och med 
torsdag 24.11. Max 12 del-
tagare tas emot i bassängen 
och antas i den ordning som 
anmälan kommer in. Ledare 
meddelas inför första gången.

Medlemsträff på Lyktan, 
torsdag 22.9 kl. 13. Temat 
för träffen är ”punktskriftens 
betydelse för personer med 
synnedsättning”. Besök av FSS 
punktskriftsgrupp med Tessa 
Bamberg i spetsen. Välkomna 
med och anmäl dig senast 
måndag 20.9 före kl. 14.

VSS 50 år. Distriktsfören- 
ingen Vasa Svenska Synska-
dade 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 samt kaffe med 
tårta samt transport till och 
från Vasa kostar 25€/person. 
Festtalare är Anna Caldén 
och för musiken står Ann- 
Katrin Burman och Yngve 
Lithén. Allsång, utdelning av 
förtjänsttecken samt trevlig 
gemenskap runt borden. 
Anmälan bör vara kansliet 
tillhanda senast torsdag 29.9 
före kl. 14. 

Busstidtabeller både från 
södra och norra distriktet 
meddelas i Synvinkel nr 6 
och på MB.

Wasa teater. Fredag 21.10 
kl. 19 ser vi höstens stora 
satsning HEIMAN på Wasa  
Teater med syntolkning. Vi 
har reserverat många biljet-
ter så alla får garanterat plats. 
Pris 33€/person och ledsa-
gare går som vanligt gratis. 
Mera info i nästa tidning.

Datum att minnas: Ons-
dag 2.11 träffas vi till den 
traditionella Må Bra-dagen 
på Norrvalla. Torsdag 17.11 
kl. 15 hålls föreningens höst-
möte på Lyktan. Lördag 10.12 
kl. 17 Julfest i Närpes. Synråd-
givning på Lyktan. Rehabili-
teringsrådgivare Ulla-Britt 
Ingman håller synrådgivning 
på Lyktan 3 tisdagar under 
hösten med start tisdag 6.9 
kl. 11-12. Återkommer till 
de följande dagarna i nästa 
nummer. Ingen anmälan, du 
kan komma till Lyktan under 
dessa tider!

Kontaktinfo: Alla anmäl-
ningar 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 facebooksi-
da: https://www.facebook.
com/vasasynskadade.

Du kan även kontakta 
ordförande Kerstin Lillbåsk, 
tfn 050 369 5997 eller per 
e-post: kerstinl@tawi.fi. 

Rehabiliteringsrådgivare 
Ulla-Britt Ingman, tfn 050 
561 2950, måndag-torsdag, 
e-post: ulla-britt.ingman@
fss.fi. Taltidningsstödperso-
nerna Siv-Britt Häggman 
(för VBL) tfn 050 341 7293, 
e-post: siv-britt.haggman@
agrolink.fi och Tommy Nickull 
(för SYDIN) tfn 040 506 5580, 
e-post: tommy.nickull@ 
pp.inet.fi.  Har du problem 
med VICTOR READER, kon-
takta någon av dem så hjäl-
per dom dig! IT-stöd-person 
för VSS är Tom Lillas, 
tfn 050 521 7356 eller  
lillastom@gmail.com. 

Rehabiliteringshandle-
dare Birgitta Rinta-Jouppi på 
Vasa Centralsjukhus nås på 
tfn 0400 792 428 eller 06 
213 2428, e-post: birgitta.
rinta-jouppi@vshp.fi.

SVENSKA SYNSKADADE I ÖSTNYLAND

Medlemsbandet, tidningen 
Östnyland under Föreningar 
och på hemsidan finns de 
senaste programmen uppda-
terade. Verksamhetscentret 
Kajutan, Ågatan 33 E 1, 06100 
Borgå. Tfn 040 968 0351 

tisdagar 9-13. E-post: distrikt.
kajutan@gmail.com.  FSS 
rehabiliteringsrådgivare 
Ann-Catrin Tylli. Tfn 040 
511 3345. E-post ann-catrin.
tylli@fss.fi. 

IT-stöd i Östra Nyland  

Cristian Söderberg. Tfn 050 
462 6283. E-post cristian.
soderberg@fss.fi. 
Ordförande Jonas Lindström. 
Tfn 040 9644 672. E-post 
jonas07880@gmail.com.
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ÅLANDS SYNSKADADE

Föreningen har anställt Niels 
Forss, som nytt IT-stöd från 
och med 15 augusti. Niels 
behöver sätta sig in i arbetet 
men vi räknar med att från 
och med början av sep-
tember är han igång. Niels 
presenterar sig så här: Jag 
flyttade från Sverige till Ma-
riehamn med sambo och tre 
barn i början av 2022. Vänner 
och annat lockade oss att 
flytta hit. Mina rötter finns i 
Terjärv i Österbotten där min 
far är född. På fritiden tycker 
jag om att skriva och håller 
på med trädgårdsodling, som 
även varit mer en hobby. Jag 
är van att jobba med teknik 
och ser fram emot att hjälpa 
människor till en lättare 
teknisk vardag utan suckar.  

Nu kör vi igång med 
dator eller telefonträffar 
på Ankaret! Tillfällena är 
förutsättningslösa och en 
chans för dig att lära av 
andra som använder samma 
teknik. Du har också möjlig-
het att dela med dig av dina 
kunskaper. Deltagarna delas 
in i grupper om två till tre 
personer. Föreningens nya 
IT-stöd Niels Forss finns med 
som stöd och hjälp. För att 
riktigt komma igång träffas 
vi några dagar i rad vecka 36 
(6-8 september). Vi anpassar 
klockslag, längden och antal 
träffar efter deltagarnas 
önskemål. Anmälan görs  
till direkt till Ålands  

synskadades IT-stöd eller 
kansliet.

Höstens simning i Folk-
hälsans allaktivitetshus har 
startat. Du simmar gratis och 
efter eget huvud fredagar 
klockan 13 i Folkhälsans 
tempererade bassäng. 
Övervakare finns på plats 
men ingen ledd aktivitet. 
Simningen håller på till och 
med 9 december då den har 
juluppehåll.

Borstbindarna har också 
kört igång. De träffas på 
torsdagar klockan 11.30 på 
Ankaret. Dorrit Mattsson 
leder verksamheten. Titta 
gärna förbi och se vad de 
gör! De bjuder säkert på en 
kopp kaffe.

Helgen den 17-18 
september får vi besök av 
synskadeföreningar från 
fastlandet. Totalt är det 26 
personer som kommer och 
hälsar på. Vi har sytt ihop 
ett luftigt men innehållsrikt 
program för våra gäster. De 
har egen buss med där du 
får plats om du vill delta. 
Mer information får du från 
kansliet.

Söndagen den 18  
september dricker vi 50-års 
jubileumskaffe på Ankaret 
cirka klockan 19.00. Under-
hållning utlovas. Välkommen 
med! Den stora 50-års festen 
hålls senare i höst, lördagen 
den 12 november.

21 september klockan  

10-13.30 hålls en IT drop 
in-dag på Handicampen, 
Skarpansvägen 30 i Marie-
hamn. Bara att dyka upp! 
Kom ihåg att ha tillgång till 
dina inloggningar ifall det 
behövs.

Onsdagen den 28 
september klockan 18 på 
kvällen finns möjlighet för 
stödpersoner, anhöriga och 
de som jobbar med personer 
med synnedsättning att lära 
sig mer om olika tekniska 
hjälpmedel. Vi träffas på An-
karet och går igenom bland 
annat voice over, Seeing AI 
och Google nest mini.

Kontaktinformation 2022:
Ankaret. Öppet måndag 

–torsdag klockan 10-15 med 
reservation för möten. Be-
söksadress: Johannebovägen 
7, 22100 Mariehamn.

Verksamhetsledare 
Charlotta Solax, arbetar 
måndag till torsdag. Mobil: 
0457 343 8950, e-post: 
kansli@syn.ax. IT-och  
taltidningstöd från 1 sep-
tember. Niels Forss, arbetar 
halvtid. Mobil: 040 680 0950, 
e-post: it@syn.ax.
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Semesterdagar för närståendevårdare och omsorgstagare 
på Lohja Spa & Resort i Karislojo 7.11- 11.11  eller på Härmä Spa i Ylihärmä 14-18.11.2022

Vill du och en närstående som du har omsorg om åka på semester tillsammans?
Information och ansökningsblankett: 

www.semester.fi/start/
www.folkhalsan.fi/semesterstod

Susanna Stenman tfn 050 304 7642 Svenska semesterförbundet
Eva Björkqvist tfn 040 516 5679 Folkhälsan Åboland
Ann-Christine Wiik tfn 044 788 3772 Folkhälsan Nyland 
Anki Elvström tfn 050 467 6657 Folkhälsan Österbotten
Pia Nabb tfn 050 542 8175 Folkhälsan Österbotten

Sista ansökningsdag är 19.9 

Semesterdagar för närståendevårdare 
och omsorgstagare
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