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Benita Kivimäki hämtar 
kraft i tron

Existentiell hälsa 
handlar om livet

"Att inte kunna läsa för 
barnen var tungt."

Över 3000 barn fick Synligans 
broschyr  

4

Sexåriga Charlotta Saari och 
mamma Katarina Katajainen 
utanför stadsbiblioteket i Åbo. 
De tittar på Synligans broschyr 
som skickats ut till alla ettor i 
höst.



Synvinkel är organisationstidningen 
för Förbundet Finlands Svenska Syn-
skadade. Tidningen utkommer med 8 
nummer/år i svartskrift, punktskrift, som 
taltidning och som elektronisk version, 
se www.fss.fi. Kan också fås som e-post-
bilaga. Årgång 110. 

Utgivare: Förbundet Finlands Svens-
ka Synskadade rf, Parisgränden 2 A 1, 
00560 Helsingfors. Tfn 09-6962 300.

Chefredaktör: Helene Wallin (vikarie) 
Tfn 044–712 3017, 
e-post: helene.wallin@fss.fi. 
Meddelanden och annonser mottas av 
chefredaktören. 

Prenumerationer och adressändringar:
FSS kansli, tfn 09-6962 300, e-post: 
kansliet@fss.fi

Hör vårt fältrop
Hösten är en viktig tid för FSS då 
följande årets bidragsansökningar, 
verksamhetsplaner och  
förberedelser görs upp. Men 
hösten är inte viktig enbart för FSS 
som organisation, utan för hela 
synskaderörelsen. Den 15 oktober 
uppmärksammas traditionella 
vita käppens dag och finländska 
synskadeorganisationerna firar 
Blindveckan i år den 7–14  
november. Temadagar och veckor 
ägnade för synskadefrågor är  
speciellt bra tillfällen att göra oss 
sedda och hörda.

FSS och Näkövammaisten liittos 
tema för åren 2021–2022 är ”säg 
det med ord”. Med temat vill vi 
upplysa om just ordens betydelse 
och vikten av att verbalt beskriva 
det visuella som synskadade annars 
riskerar att gå miste om. Det handlar 
om tillgängliggörande av bland 
annat kultur och idrott och på ett 
högre plan om ett gott bemötande i 
vardagen. I år fyller förbundet också 
75 år, vilket gör att blindveckans 
symboliska värde just detta år 
förstärks ännu en gnutta. Speciellt 
i år vill vi därför klä i ord vem vi är, 
vad vi står för, vad vi behöver och 
vad vi vill.

För att göra just detta och för 
att fira FSS jubileum, dess verk-
samhet och alla personer som vår 
verksamhet riktar sig till lanserade 
vi på våren en slogantävling. Enligt 
Nordisk familjebok kommer ordet 
”slogan” från skotsk-gaeliskans 

sluagh-ghairm (härskri) och avsåg 
ursprungligen de skotska höglän-
darnas fältrop eller samlingsrop 
för en klans krigare. I dag används 
slogan som ett uttryck för att göra 
reklam för något, till exempel ett 
varumärke eller en organisation. 
Sloganens uppgift är således att 
förmedla en idé eller värdering, och 
det är just det vi vill göra.

Samtidigt är tanken av ett  
stridsrop rätt så tilltalande. Att 
kämpa för rättigheter, så som rätt 
till hjälpmedel eller rätt till service 
på svenska, kan ibland få strids- 
liknande drag. Då är det bra att 
minnas att man inte behöver kämpa 
ensam.

FSS och dess föreningar finns 
till för individen. Vår uppgift är att 
bevaka svenskspråkiga synskadades 
intressen och erbjuda mötesplatser 
och forum för kamratstöd och 
gemenskap. Det är en gemensam 
sak vi kämpar för.

Vi är mycket glada för att vi fått 
in så många förslag till tävlingen. 
För juryn blir det ett tufft jobb under 
oktober att välja ut det bästa av 
bidragen, men vi hoppas att  
domarna kan enas i ett beslut. 
Under blindveckan presenterar vi 
vinnande stridsropet, vem juryn 
bestod av och på vilka grunder 
sloganen utsågs.

Efter det kan vi ta oss ut på 
fältet, utnyttja ordens makt och 
samstämmigt ropa av våra lungors 
fulla kraft.

Camilla Rusk,
kommunikationschef
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I kolumnen på sid 20 ska det stå "Hela 2,2 
billioner människor i världen lever med en 
synnedsättning idag" inte 2,2 miljoner. 

På pärmen: Sexåriga Charlotta Saari 
och mamma Katarina Katajainen utan-
för stadsbiblioteket i Åbo. Foto: Pontus 
Anckar
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”Förstoringskortet är roligast!”
Charlotta Saari i Åbo hör till de förstaklassare som fått hem en 
broschyr om ögonhälsa. 

TEXT OCH FOTO: PONTUS ANCKAR

–Jag känner ingen som är blind. 
Men jag har varit på ögonkontroll.

Charlotta Saari har i likhet med 
andra energiska sexåringar svårt att 
sitta helt stilla i en stor och mjuk 
fåtölj. Hon vrider sig så att hon 
ligger upp och ner i den gula stolen 
och kikar upp under den blonda 
luggen.

Charlotta är en av de 3 218 

förstaklassare som fått hem en 
broschyr om ögonhälsa och  
synutmaningar.

Stina Nygård, rehabiliterings-
rådgivare vid Förbundet Finlands 
Svenska Synskadade (FSS), berättar 
att broschyren är en del av Synligan, 
ett projekt som syftar till att nå 
barn och familjer förbundet inte har 
kontakt med.

– Vi vill uppmärksamma synutmaningar 
och informera om vår verksamhet. Vi hoppas 
att barn som har en konstaterad synnedsätt-
ning eller betydande utmaningar i synanvänd-
ning tar kontakt med oss projektansvariga, det 
vill säga mig eller Tina Hultgren.

Broschyren har skickats till hushåll där det 
finns ett barn som är fött 2014 och har börjat 
i svensk skola i höst. Tanken är att broschyren 
ska skickas ut till hushåll med en  
förstaklassare under åren 2021 till 2024. 
 
Förstoringskort
Charlotta Saari besöker tillsammans med sin 
mamma Katarina Katajainen Åbos stads- 
bibliotek den här lördagseftermiddagen. 

Ett förstoringskort som finns med i Syn-
ligans broschyr ligger på bordet framför dem. 
Med hjälp av kortet får barnen en bild av hur 
det är att ha problem med synen. Många med 
synnedsättning använder förstoringsglas för 
att läsa. Charlotta Saari griper förstorings- 
kortet med sina små händer och låter det löpa 
över texten i Från Apa till Sapiens, en bok om 
mänsklighetens historia för barn. Bokstäverna 
och bilderna ser enorma ut under kortets glas.

– Alla har sura miner i den här boken, 
konstaterar hon.

Förstoringskortet är det mest spännande i 
broschyren anser Charlotta. En av de uppgifter 
som finns i broschyren är att med hjälp av 
förstoringskortet söka upp små kryp och annat 
spännande.

– I trädgården hittade jag en död geting. 
Och spindelägg. Och en spindel! Jag försökte 
hitta en snigel också, men det var för soligt!

Skärmar gör ögonen trötta
Katarina Katajainen berättar att de hemma 
har bekantat sig med ögats anatomi och 

pratat en hel del om skärmtid. Synligan 
påpekar att långa stunder framför en skärm 
är ansträngande för ögonen. Broschyren 
innehåller därför en kom ihåg-läxa; 20-20-20 
regeln. Det betyder att efter 20 minuter vid 
en skärm borde man ta en 20 sekunders paus 
under vilken man tittar minst 20 meter bort. 

– Den här broschyren är nog jättebra för 
dem som börjar använda mobiltelefon mer 
och mer, säger Katarina.

Hon har märkt hur snabbt barn som just 
fått en telefon lär sig att använda den under 
sysslolösa stunder. 

– I till exempel skolbussen brukar barnen 
snabbt gräva fram telefonen.

Charlotta anser, efter en stunds funderan-
de, att 20-20-20 regeln inte är svår att följa 
innan hon stiger upp och går ett varv runt 
fåtöljen. Det är tydligt att hon gärna skulle gå 
hem nu. Hennes kasse är full av lånade böcker 
som väntar på att bli lästa.

Har du funderat på hur det skulle vara att se 
riktigt dåligt?

– Näää. Men jag har varit på ögonkontroll.
Katarina berättar att hon ville kontrollera 

Charlottas syn eftersom det verkar som om 
Charlotta ibland har lite svårt att se och får 
trötta ögon, till exempel när hon tittar på TV.

– Charlotta har inga ögonsjukdomar. Men 
vi fick ett recept för glasögon om det skulle 
behövas längre fram. 

Charlotta packar ner Synligans broschyr 
och förstoringskortet i sin kasse. Dags att gå. 
Hon suckar när Katarina frågar om de i skolan 
pratat om synutmaningar och synnedsättning.

– Men mamma! Jag har ju gått i skolan i 
bara fyra veckor!    

Synligan understöds av Elli Maria och 
Anna Sofias Ruuths fond och är ett samarbete 
mellan FSS och Kulturfonden.

– I trädgården hittade jag en död geting. Och spindelägg. Och en 
spindel! 

Experiment. Sexåriga Charlotta Saari testar ett förstoringskort på en bok i biblioteket. Mamma Katarina 
Katajainen sitter bredvid. 
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"Tron har gett mig en 
positiv attityd till livet"
Synskadade Benita Kivimäki försöker hitta guldklimpar 
varje dag bland annat genom att visa tacksamhet, 
handarbeta, träffa vänner och röra på sig. Positiviteten och 
styrkan kommer från den kristna tron, menar hon.

TEXT: HELENE WALLIN FOTO: ANN-SOFI WIKAR

När Benita Kivimäki sätter sig vid 
vävstolen försvinner tid och rum. 
Handarbete i alla former är som 
en slags terapi samtidigt som det 
är hennes stora intresse. Villan i 
Terijärv i Kronoby är fylld med tras-
mattor, filtar, dukar och annat i olika 
färger, material och modeller. 

Hon är sjukpensionerad från 
sitt arbete som lärare, på grund av 
diabetesretinopati. Men även sedan 
hennes syn blev dålig har hon fort-
satt att arbeta med händerna.

– Jag väver linnehanddukar, 
kuddöverdrag och filtar. Jag känner 
mycket med händerna, det som man 
gjort i 40 år sitter i. Trasmattorna har 
jag varit tvungen att lämna, och jag 
kan sakna dunsen från vävstolen. 
Det har varit ett bra sätt att avrea-
gera sig på, säger hon och skrattar.

Läkare räddade synen
 
Benita Kivimäki har haft Diabetes 1 
sedan 16-årsålder, och redan som 
ung varnade läkaren henne för att 

det sannolikt kunde uppstå ögon-
komplikationer.

– Jag har alltid vetat att sjuk- 
domen kan påverka mina ögon. 

Hon har opererats för näthinne- 
avlossning tre gånger. Ändå kom det 
som en överraskning när hennes 
syn förändrades under dramatiska 
omständigheter sommaren 2019. 
Hon var på semester på Åland och 
besökte sjukhuset på grund av att 
hon hade ont i ögonen.

– Jag trodde att jag hade en 
infektion i ögat efter att ha badat 
med mitt barnbarn.

Läkaren ordinerade antibiotika. 
Medicinen hjälpte inte, och under 
natten började Benita oroa sig för 
att personalen på hälsocentralen 
inte mätt ögontrycket.

– På morgonen ringde en läkare 
och bad mig komma förbi. Jag är 
redan här i väntrummet, sade jag, 
och i detsamma flög dörren upp och 
han kom springande och vinkade in 
mig på sitt rum med mätaren.

Benita undersöktes. Ögontrycket 
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Benita Kivimäki på vävkurs. Det man hållit på med i 40 år minns händerna. 



var 59 när det borde ha legat på 20. 
Ögonläkaren som var på semester 
kallades in, och han räddade hennes 
syn på vänstra ögat. Hon fick även 
en brådskande remiss till operation, 
eftersom hennes gråstarr hade 
förvärrats.

– Jag trodde att jag skulle 
opereras med en gång, men så 
blev det inte. Det var sex månaders 
väntetid. Jag frågade sjukhuset hur 
det kan vara möjligt att jag får vänta 
så länge, eftersom jag kunde bli 
helt blind om jag inte fick vård i tid, 
säger Benita Kivimäki.

Att väntetiden blev så lång be-
rodde på de långa operationsköerna 
på universitetssjukhuset.

– Det var tufft. Jag var väldigt arg 
och ledsen.

Men så en dag bestämde hon sig 
för att se det ljusa i tillvaron.

– Nu finns det två möjligheter, 
tänkte jag, det ena är att jag fort-
sätter att vara negativ och ledsen, 
men det förbättrar ju ingenting för 
mig. Eller så börjar jag se positivt på 
saker och ting och försöker kämpa 
vidare. Nu försöker jag hitta guld-
klimpar varje dag genom att hjälpa 
andra och göra vardagen trevlig för 
mig och min familj.

Till slut fick hon en tid för att 
operera det ena ögat efter tre må-
nader, och det andra efter sex.

– Idag har jag en funktionell syn.

Tron ger mening och kraft 

Benita Kivimäki är en positiv person. 
Frågar man henne om glaset är 
halvtomt eller halvfullt, blir svaret 
halvfullt. 

Det är den kristna tron som får 
henne att fokusera på livets goda 
sidor, menar hon.

– Oberoende var jag är ser jag 

till att sända sms uppåt, visa  
tacksamhet för små saker.

Hon får givetvis tänka efter i 
och med sin synskada, det kan vara 
knepigt att själv ta hand om barn-
barnen till exempel.

– I somras var vi i bybutiken 
Tuuri.  Jag skulle se efter mitt tre-
åriga barnbarn, medan min dotter 
handlade, och plötsligt var han 
försvunnen.  Jag ser ju mycket dåligt 
i mitt vänstra synfält. Sekunderna 
innan jag hörde hans röst vid en 
leksaksbil, kändes som en evighet.

Älskar böcker
 
Cashewnötter, ulltrådar och ost- 
bågar. Det är figurer som kan dyka 
upp i Benita Kivimäkis synfält. Hon 
är ljuskänslig och använder alltid 
solglasögon ute. 

Mycket av det hon gjorde förr, 
har hon fortsatt med som att läsa 
böcker, träffa vänner och hand- 
arbeta.

– Jag har alltid varit en boksluk- 
are och det fortsätter jag med i form 
av ljudböcker. Karen Kingsbury, Lynn 
Austin, Francine Rivers och Lucinda 
Riley är några av de författare jag 
gillar.

Hon går regelbundet i kyrkan, 
och har dessutom fått nya fantastis-
ka vänner genom att gå med i FSS.

– De har varit ett stort stöd att 
träffa människor i samma situation. 
En av mina bekantskaper är lärare 
och har likadan bakgrund som jag. 
Vi rings varje vecka och träffas.

Benita Kivimäki studerade till 
erfarenhetstalare våren 2021, och 
hoppas att så småningom komma ut 
och berätta om sina upplevelser för 
andra synskadade.

– De är guldkornen i min  
ryggsäck, inte stenarna.

ANNONS

Kreativa skriv- och berättarverkstäder 
fortsätter på hösten 

Låt fantasin och berättarglädjen flöda – välkommen med på en eller flera digitala verkstäder!

Upptäck nya möjligheter till uttryck och låt dig inspireras av spännande teman, musik
och intressanta deltagare i en kreativ verkstad. Vi berättar, skriver och bearbetar texter
samtidigt som vi diskuterar om världen inuti och omkring oss. Som lärare fungerar författaren 
Sabira Ståhlberg, som har skrivit över trettio böcker och leder skrivarverkstäder på olika håll i 
världen. Du kan skriva på punktskriftsmaskin, dator eller för hand. Verkstaden är anpassad för 
personer med synnedsättning. 

"Verkstäderna ordnas:
Tisdag 19.10 kl. 16–17.30, anmälningsdeadline 15.10.
Tisdag 23.11 kl. 16–17.30, anmälningsdeadline 19.11.

Anmäl dig per e-post till adressen anmalan@fss.fi eller Camilla Rusk tfn 044 712 3013. Det går 
bra att anmäla sig till bara ena eller till båda verkstäderna.

Länk med mötesinbjudan skickas närmare verkstaden till den e-post du angett.

Är du ovan med Google Meet? Då kan det löna sig att prova på förhand hur du loggar in till mö-
tet. För att testa tekniken, ta kontakt med FSS IT-ansvariga må-fre mellan kl.8 och 14 per telefon 
050-462 6283 eller e-post cristian.soderberg@fss.fi för att komma överens om testtillfälle."
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Existentiell hälsa 
handlar om livet
Förutom motion och hälsosam mat, påverkar den 
existentiella hälsan hur vi mår. Mening i livet, hopp och 
balans hjälper oss att ta oss genom svårigheter. 

–Hopp för framtiden och att känna 
mening med livet är otroligt grund-
läggande för oss människor. Det är 
kopplat till den motståndskraft som 
finns inom oss mot påfrestningar, 
säger prästen och religionspsykolo-
gen Cecilia Melder.

Hon är expert på existentiell 
hälsa. Existentiell hälsa handlar om 
frågor som är knutna till hur vi mår 
psykiskt, fysiskt och socialt, och har 
funnits i tusentals år.

– Finns det en anledning att gå 
upp på dagen mår man bättre. Men 
saknar du en mening så varför ska 
man då gå upp eller följa läkarens 
råd? Detta har människor vetat i alla 
tider.

Begreppet existentiell hälsa i 
forskningen växte fram när man 
började göra stora studier ur folk-
hälsoperspektiv i USA på 1950-talet.

– Då kom det fram att de som 
ingick i ett större andligt samman-
hang som gav dem meningsfullhet 
i livet hade bland annat lägre blod-
tryck och mådde bättre.

Enligt Världshälsoorganisa-
tionen WHO idag behöver detta 
sammanhang inte vara en religiös 
övertygelse, utan kan lika gärna 
vara en filosofi, vetenskap, att till-
höra scouterna, familjen eller något 

annat man har en tilltro till och som 
gör ens liv meningsfullt.

Cecilia Melder minns hur hon på 
en föreläsning stötte på en person 
som visste att han skulle förlora 
sin syn. Han hade drömt om att se 
din dotter ta studenten. Det blev 
så tydligt att personens liv måste 
omformuleras, och att något av hans 
framtidshopp hade förövats honom.

– Jag vet inte hur det gick för 
honom, hur han klarade sin syn-
nedsättning. Men det som jag vet 
är att vi ofta behöver bearbeta och 
omforma vår existentiella grund när 
vi drabbas av svårigheter i livet. En 
god existentiell hälsa gör att man 
är bättre rustad när det är svårt. Ja, 
man har någon form av motstånds-
kraft när livet drabbar. Liksom när 
man har god fysik och är bättre 
rustad mot infektioner.

Det ska vara harmoni och balans 
mellan tanke, känsla och handling 
för att du ska må bra och ha god 
existentiell hälsa. Det du känner ska 
stämma överens med det du gör. 
När man drabbas av problem med 
synen rubbas balansen.

– Det ligger så mycket mer 
i synen än det rent biologiska. 
Exempelvis förundran inför livet 
i det som kan ses, den inre friden 

som synintrycken kan hjälpa oss 
att känna, och meningen med livet 
när du inte längre kan leva som du 
gjort. Därför måste man omformu-
lera meningen när man drabbas av 
en synnedsättning. Ta emot hjälp 
från vård och omsorg. Ta tillvara 
på hjälpmedel som finns. Tänka på 
att inte låta sig begränsas av att 
man inte kan läsa böcker som förut. 
Tänka att man kan läsa men läsa på 
ett annat sätt. Att se med händerna, 
att det är lika mycket värt. Överlag 
ska man inte låta synen begränsa en 
mer än nödvändigt.

Alla kan förbättra sin existentiel-
la hälsa, bland annat med samtal 
och meningsfulla sammanhang.

– Att lyssna på litteratur är ett 
fantastiskt sätt att möta existentiel-
la frågor. Likaså att möta människor 
genom diagnosföreningar, individer 
som gått igenom samma sak som 
man själv. Man behöver få hjälp att 

sätta ord på det man känner.
Hoppet, som är en viktig aspekt i 

livet, behöver inte alltid slå in, utan 
bara finnas där.

– Det är funktionen som är 
viktig. Det vill säga hoppet gör att 
du vill leva en stund till.

TEXT HELENE WALLIN 

FOTO: PAUL LINDBERG-MELDER  

Åtta aspekter av existentiell 
hälsa enligt WHO

• Upplevelse av sammanhang
• Existentiell styrka och kraft
• Förundran
• Tillit
• Mening
• Hopp
• Helhet
• Harmoni och lugn

Samtal. Cecilia Melder har varit med och tagit fram samtalskort vi kan främja vår existentiella hälsa med. 
Planen är även att publicera dem i punktskrift. 

Cecilia Melder,
forskare, präst och 
religionspsykolog
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Raija Österlund – första 
kvinnliga ordföranden
Kort efter att Raija förlorat synen blev hon 
medlem i FSS:s styrelse.  Ordförande var hon 
åren 1995 och 1996.

Raija Österlunds pappa basade över 
Suomen kalastus, Finlands fiskeri 
vid Ishavet i Petsamo. Raija var 
åtta år när vinterkriget bröt ut år 
1939 och hon, hennes mamma och 
syskon evakuerades till Övertorneå. 
Vid krigsslutet överläts Petsamo 
till Ryssland och därmed var det 
slut med torskfisket. Raijas pappa 
var arbetslös. Familjen hankade 
sig fram och bodde på olika orter 
inhysta hos släktingar. 

Man hade en dröm och en dag 
gick den i uppfyllelse. Som frontman 
fick pappan lösa in fädernetorvan i 
Pargas. Raija studerade till agrolog 
vid lantbruksläroverket i Åbo. Efter 
studierna fick hon jobb på Helsing-
fors Aktiebank och småningom vid 
Pargas stad, först som löneräknare 
och sedan som lantbrukssekreterare.

Raija blir blind

Raija hade diabetes och hennes syn 
försämrades sakta. År 1985 var hon 
tvungen att sjukskriva sig på grund 
av att näthinnan i det ena ögat var 
skadad och att ett blodkärl brast i 
det andra ögat. Ögonen opererades 
flera gånger. Strax innan Raija 
skulle återgå till arbetet lossnade 
näthinnan på det friskare ögat. Raija 

var 55 år, blind och arbetslivet var 
över.

I en tidningsintervju några år 
senare berättar Raija att det var en 
chock, att förvandlingen från prima 
till sekunda människa förde henne 
in i en djup depression.  Just då var 
hon övertygad om att hon aldrig 
skulle lära sig punktskrift och inte 
skulle hon heller använda någon vit 
käpp. Men hon tillägger:

”Med den teknik vi idag har 
att tillgå, punktskriftsböcker och 
-tidningar och ADB för synskadade 
blir nog möjligheterna att aktivera 
sig mycket mångsidiga. Och för 
att komma ur depressionen är det 
oerhört viktigt att hela tiden träffa 
människor och röra på sig.”

Raija lärde sig punktskrift, både 
att skriva och läsa. För henne blev 
ledarhundarna Giti och Apsu det 
bästa av allt, som livskamrater var 
de helt enastående. Med dem och 
den vita käppen gjorde hon långa 
promenader och med dem tog hon 
sig till sångkören, till förenings- 
möten samt till både kommunala 
och kyrkliga möten.

FSS fyllde 50 år

En titt i protokollen för år 1996 

då FSS firade 50-årsjubileum och 
Raija var ordförande visar på stor 
aktivitet. Ålands synskadade var den 
sista föreningen som fick ett verk-
samhetscenter. Byggnadsarbetena 
inleddes 1995 och Ankaret invigdes 
15.9. 1996.

Under året inleddes arbetet med 
Verktygslådan, den Intressepolitiska 
argumentationsbanken till nytta för 
intressebevakningen. Tillsammans 
med Synskadades centralförbund 
(SCF) gav man utlåtanden gällande 
uppförandet av tillgängliga bygg-
nader och gällande revideringen av 
utbildningslagstiftningen. 

Tillsammans med SCF och  
ledarhundsföreningen arbetade 
man för att få ändring på Statens 
järnvägars beslut att ledarhundar 
inte är välkomna på Pendolino- 
tågen. Med den nya lagen för  
Biblioteket för synskadade var man 
nöjd och skriver i protokollet att 
”lagen fyller alla de krav som kan 
ställas på ifrågavarande lag, inklusi-
ve bibliotekets fortsatta tvåspråkiga 
verksamhet”.

Aktivt sökte man EU-finansiering 
tillsammans med andra organisa-
tioner för olika projekt. Tillsammans 
med SCF och den estniska  
synskadeorganisationen Eesti 
Pimedate Liit drev man projektet 
”Social och ekonomisk integrering 
av synskadade i Estland”.

Teknik och hjälpmedel

Det ordnades datakurser, kurser för 
medlemsbandsrapportörer, anhölls 
om pengar för bandspelare för 
rapportörerna, beslöts att rehabili-
teringshandledarna kan få bärbara 
telefoner och att FSS ska ha internet 
hemsidor. Till varje distriktsförening 

skaffade man en hjälpmedelsväska 
samt utbildade hjälpmedels- 
demonstratörer som också skulle 
vara assistenter på FSS:s  
rehabiliteringskurser. Den första 
ADL- broschyren med praktiska råd 
och tips för synskadade  
publicerades.  

Informatör och 
tävlingsmakare
 
Raija dog år 2011 två månader före 
sin 80-års dag. Under drygt 20 år  
arbetade hon aktivt inom FSS. 
Förutom styrelsemedlem, viceord-
förande och ordförande var hon 
informatör. Hon konstruerade kluri-
ga tävlingar i FSS medier och var en 
god  ambassadör för punktskriften.
TEXT: GUNILLA LÖFMAN

Djurvän. Ledarhundarna gav  Raija Österlund mycket både 
som sällskap och hjälp i vardagen.
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Under sommaren 1940 fick Finland fem 
schäferhundar som donation från Sveri-
ge. En utbildare följde med till Finland 
för att lära ut hur man på bästa sätt 
skolar ledarhundar. På initiativ av mar-
skalk Mannerheim finansierades sedan 
hundar och skolningen av dem av Röda 
Korset medan Finska Brukshundsför-
bundet ansvarade för verksamheten. De 
första hundarna gavs till personer som 
hade förlorat synen under vinterkriget. 

Träningen av ledarhundarna sköttes 
av hundförare som hade skolat de 
hundar som behövdes under krigen. 
Småningom överflyttades ansvaret för 
verksamheten till två föreningar, De 
krigsblinda och Krigsinvalidernas  
Brödraförbund. År 1947 invigdes Krigs-
invalidernas brödraförbunds ledar-
hundskola i Esbo. Ledarhundstiftelsen 
ansvarade för skolningen från år 1976 
till år 1985 då Synskadades central- 
förbund tog hand om verksamheten.

Med tiden blev skolan i Esbo sliten 
och för liten och en ny skola togs i bruk 
i Vanda år 1987. Med tiden har den 
blivit oändamålsenlig och en ny ledar-
hundskola öppnar sina dörrar i oktober 
i år. Nuförtiden utbildas ledarhundar i 
Finland också vid två företag, i Kuopio 
vid Suomen opaskoirakoulu Oy och 

Ledarhunden
kom till 
Finland 1940

TEXT: GUNILLA LÖFMAN  

FOTO: NOEMI MACAVEI-KATOCZ/UNSPLASH

Ledarhund. En av de vanligaste raserna är  
labrador retriver.

vid Opaskoirapalvelu Nou-Hau nära 
Seinäjoki.

En ledarhund vet att den är på jobb 
när selen är på och den inte är ett 
sällskapsdjur. Som ledarhundsförare 
har man en principiell rätt att röra sig 
överallt. Man kan göra matuppköp, gå 
på restaurang, bio, teater, delta i hob-
byn, resa i kollektivtrafiken och med 
taxi. På ledarhundförarens arbets- eller 
studieplats måste hunden hela tiden få 
vara bredvid sin förare. Skiljs de åt kan 
ledarhunden inte på ett pålitligt sätt 
assistera eller leda sin förare. En ledar- 
hund går i pension när den är 12 år. 
Den internationella ledarhundsdagen 
firas den sista onsdagen i april.  

Med hjälp av ledarhunden 
kan ledarhundsföraren röra 
sig självständigt och känna 
frihet. 
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ANNONS

Tematräffar kring arbete 
och synnedsättning 
Under hösten 2021 fortsätter tematräffarna kring arbete och synnedsättning 
med nya infallsvinklar. Inbjudna sakkunniga kommer att medverka och tillfälle 
ges till diskussion kring innehållet som behandlas. Arrangör för träffarna är FSS 
rehabilitering. Välkommen att anmäla dig till det tema som du är intresserad 
att höra mera om!

Träffarna är virtuella och hålls på plattformen Google Meet. Du kan också delta 
genom att ringa in till plattformen Google Meet. Du får en länk till den tematräff du 
anmält dig till närmare tillfället. Anmälan sker via e-postadressen 
anmalan@fss.fi eller via telefon till: 
 
Rehabiliteringsrådgivare: Peter Koskinen  050 471 2763
Rehabiliteringsrådgivare: Ann-Catrin Tylli  040 511 3345

1. Friskfaktorer för ett fungerande arbetsliv
Inbjudna sakkunniga: 
Carolina Herberts, hälsopsykolog, 
Marina Baarman, sakkunnig inom arbetslivstjänster/Näkövammaisten liitto 
Målgrupp: Personer i arbetslivet. Också övriga intresserade av temat är välkomna.
Tidpunkt: torsdagen 14.10 kl 17–19.00
Anmäl dig senast onsdagen den 6.10

2. Tiden efter avslutat arbetsförhållande – självuppskattningens betydelse
Inbjuden sakkunnig: 
Thomas Londen, psykolog
Medverkande: Erfarenhetstalare Nina Wendelin och Janne Sjöström
Målgrupp: Personer vars arbetsförhållanden avslutats pga synnedsättning. 
Också övriga intresserade av temat är välkomna.
Tidpunkt: fredagen 26.11 kl 14–16.00
Anmäl dig senast onsdagen den 17.11

”Jag älskar arbete. Jag 
kan sitta och studera det 
i timmar." 
– Ralph Waldo Emerson

”Ett av dom mest tydliga  
symptomen på att ett nervöst 
sammanbrott är nära 
förestående, är tron på att ens 
arbete är fruktansvärt viktigt."  
– Bertrand Russell
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KOLUMN: 

Är ögonsjukdomar
ärftliga i Finland?
TEXT: PETER HACKMAN, DOCENT

Den vanligaste ögonsjukdomen som 
leder till synnedsättning i Finland är 
åldersrelaterade förändringar i gula 
fläcken på näthinnan, makuladegene-
ration. Detta leder till att näthinnans 
delar som har med skarpsynthet 
att göra inte kan fungera normalt. 
Synskärpan försämras då och också 
synfältets centrala delar försämras. Ge-
netiska faktorer har betydelse och ökar 
risken, men sjukdomen beror mycket 
på olika faktorer i omgivningen, livsstil 
osv. Riskfaktorer är rökning, övervikt, 
hjärt- och kärlsjukdom samt brist på 
grönsaker och frukt i dieten.

Det finns flera mera typiskt med-
födda ärftliga sjukdomar som orsakar 
synskador, i vissa fall redan hos unga 
vuxna. Retinitis pigmentosa (RP) är 
den vanligaste ärftliga degenerativa 
sjukdomen globalt, som drabbar nät-
hinnan.

Namnet kommer från de bruna, 
något stjärnliknande pigment- 
avlagringar och ljusa atrofa regi-
oner och ackumuleringar liknade 
inflammatoriska ärr. Klassisk RP är en 
stav- och tapp-dystrofi som börjar med 
försämrat mörkerseende orsakad av att 
stavceller i näthinnan dör.

De vanligaste symptomen är att 
synfältet krymper och till slut blir som 
en tunnelblick, kombinerat med  

försämrat mörkerseende. Även synskär-
pan försämras, likaså färgseendet samt 
kontrastsynen, och ögonas ljuskänslig-
het ökar. Patienten har speciellt svårt 
att klara sig i skymning och mörker. 
Läsande är oftast möjligt, även om 
synfältet krympt väsentligt. 

Symptomen börjar ofta i ung vuxen 
ålder, och kan småningom leda till 
total blindhet. RP är egentligen en 
grupp av sjukdomar som tillsammans 
förekommer hos upp till 1 per 1000 
personer.

De kan bero på fel (mutationer) i 
en mängd olika gener. Alla former har 
inte samma symptom som beskrivs 
ovan, utan endel börjar senare, och alla 
former leder inte till tunnelblick. Vissa 
former nedärvs dominant, andra dolt 
och en del X-kromosomalt. 

Därför har det betydelse att få en 
riktig diagnos, så att en riktig prognos 
kan ges, samt rätt behandling. Det 
är nuförtiden ganska enkelt att göra 
genetiska tester, sekvensanalys av 
DNA från blodprov, för att hjälpa till att 
uppnå rätt diagnos.

Näthinnans degeneration kan också 
vara relaterat till medfödda syndrom, 
med andra typiska symptom utöver 
synskador. Bland dessa kan nämnas 
Ushers syndrom som är kombinerad 
med försämring av hörsel och  

balanssinne, och Cohens syndrom, som 
är kombinerad med mental retardation 
och karakteristiskt utseende. Båda 
sjukdomarna är en del av det så kall-
lade finländska sjukdomsarvet, och är 
alltså betydligt vanligare i Finland än i 
andra länder. Andra ärftliga sjukdomar 
som kan orsaka synskador är olika 
former av albinism.

De kan leda till försämring av synen 
och ljuskänslighet samt till ofrivilliga 
ögonrörelser (nystagmus). Akromatopsi 
är en ovanlig medfödd ögonsjukdom 
som drabbar näthinnan, med nedsatt 
syn, färgblindhet och ljuskänslighet 
som följd.

Diabetes kan också leda till syn-
skador och blindhet. Den har ärftliga 
komponenter men är också beroende 
av miljö och livsstil. Det finns flera an-
dra ärftliga sjukdomar, där synskador är 
en komponent såsom neurofibromatos, 
Marfans syndrome, Turners syndrome 
och andra. 

Åland Island eye disease (AIED) är 
en dolt nedärvd ögonsjukdom kopplad 
till X-kromosomen och förekommer 
alltså då främst hos män, medan 
kvinnor kan vara bärare av sjukdomen. 
Den karakteriseras av underpigmen-
tering av ögonen, minskad synskärpa, 
ofrivilliga ögonrörelser, astigmatism, 
närsynthet och problem med  

mörkerseendet. Den rapporterades 
först i en stor Åländsk familj med Norsk 
härstamning. 

Dystrofi (nedbrytning) av hornhin-
nan är progressiva sjukdomar som kan 
delas in i ytliga dystrofier, stromala 
(mellandelen) dystrofier samt horn- 
hinnans bakre dels dystrofi. Sjuk- 
domarna kan orsaka försämrad syn av 
olika grader. Vissa former kan förorsaka 
plötslig ögonsmärta, under stadier när 
symptomen förvärras. Ärftliga faktorer 
inverkar på förekomsten av  
sjukdomarna.

Med grå starr, avses ett tillstånd där 
linsen inne i ögat blir grumlig.  Grön 
starr är en ögonsjukdom som skadar 
synnerven och synfältet. Benägen-
heten (större risk) att drabbas är ärftlig 
och risken ökar hos personer över 40 
år. En form av starr som drabbar barn 
är i högre grad ärftlig. Synskador kan 
också orsakas av andra skador på syn-
nerven, eller av att näthinnan lossnar.

Ovan är inte nämnda alla ögonsjuk-
domar som förekommer i Finland. Men 
sammandraget kan man alltså säga 
att vissa ögonsjukdomar är i hög grad 
ärftliga, och att de flesta har en ärftlig 
komponent.

Men ofta beror det mycket också på 
andra faktorer i omgivningen,  
sjukdomar, och livsstil.

Åland Island eye disease (AIED) är en dolt nedärvd 
ögonsjukdom kopplad till X-kromosomen och förekommer 

alltså då främst hos män, medan kvinnor kan vara 
bärare av sjukdomen.



Samhället glömmer bort 
att alla inte ser bra
Har du någon gång känt dig frustrerad när du ska läsa menyer 
på restaurang? Det har Camilla Sonntag-Wilenius, som ställer 
högre krav på tillgänglighet.   

TEXT OCH FOTO: PONTUS ANCKAR

– Många ser det som självklart 
att alla ser normalt, säger Camilla 
Sonntag-Wilenius i Salo.

Det känns så självklart. Att 
kunna läsa texten på väggen bakom 
försäljarens huvud i den lokala 
hamburgerrestaurangen. 

Det är en stökig fredagsefter-
middag. Stället är fullt och kön 
bakom mig lång. Men inga problem. 
Jag behöver bara kasta en blick på 
menyn på väggen för att bestämma 
vad jag ska beställa.

Jag kommer inte alls att tänka 
på att någon kanske har svårt att se 
texten. Det gör knappast försäljaren 
heller, en ung man som ler hurtigt 
trots att brådskan samlat svett i 
hans panna.

Men för Camilla Sonntag- 
Wilenius i Salo utgör just menyer av 
det här slaget ett irritationsmoment.

– Varför kan inte hamburger- 
kedjan ha en meny med stor font att 
ta i hand och läsa? Nu förväntas alla 
kunna tyda vad det står på väggen 
bakom försäljaren.

Camilla Sonntag-Wilenius har 
haft en synskada större delen av sitt 
liv. Hon har haft typ 1 diabetes  
sedan hon fyllde åtta och sjuk- 
domen ledde till att hon fick både 
retinopati och gråstarr redan i 
tonåren.

– Gråstarren opererades bort 
från båda ögonen just efter att jag 
fått körkort. Efter det lekte en  
skicklig ögonläkare Star Wars med 
mina ögon, det vill säga han  
behandlade mina ögonbotten med 
en massa laser.

Operationen lyckades så bra att 
Camilla Sonntag-Wilenius nu 30 
år senare fortfarande ser relativt 
bra. Ibland kan rester av de glas-
kroppsblödningar hon hade sväva 
fram och tillbaka i synfältet, men i 
övrigt har hon klarat sig utan större 
komplikationer. 

Camilla Sonntag-Wilenius bor 
och jobbar i Salo. Hon är social- 
arbetare och jobbar främst som  
barnatillsyningsman. Därutöver är 
hon mentalvårdare, sexualrådgivare 

Promenerar varje dag. Camilla Sonntag-Wilenius gillar långpromenader och har oftast sin  
”muminmamma”-magväska med. I den fäster hon hundkopplet. Synskademärket bär hon mitt på magen.
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och terapeut, arbetshandledare 
samt utbildad medlare i  
familjeärenden och sakkunnig i  
familjerättsärenden i tingsrätten.

– För tillfället håller jag på att 
slutföra en fortbildning i samhälle-
lig mångkulturalism och så håller 
jag på att ta en magisterexamen i 
sociologi. Hon säger att hon stor-
trivs med att lära sig nya saker, men 
att hon nu märkt att åldern gör att 
hon inte riktigt orkar med lika myck-
et som förr.  Många känner henne 
som politiker, aktiv inom sfp. Hon 
var med och grundade sfp:s filial i 
Salo och har under de senaste 20 
åren varit med i lokalpolitiken, både 
i nämnder och kommunfullmäktige.

Det verkar inte som om din syn-
skada begränsat dig speciellt mycket?

– Man vänjer sig. Jag uppfattar 
kanske mig själv som främst socialt 
synskadad. Jag är ljuskänslig och 
ser relativt suddigt vilket gör att jag 
inte ser ansikten, miner och sådant.

”Äsch”, utbrister hon när hon tän-
ker på hur hon inte känner igen folk 
på annat än på deras gångstil. Det 
gör umgänget lite jobbigt ibland.

– Om jag går på till exempel 
torget brukar folk säga hej hit och 
dit. Det kan jag inte göra. Det är lite 
som att lyssna på en orkester och 
försöka höra bara fiolen. Den för-
svinner i massan! Jag är alltså inte 
snorkig om jag inte hälsar.

Camilla Sonntag-Wilenius minns 
att hon när synen försämrades 
tänkte att nu är det kört. Hon var i 
bästa parbildningsåldern, hur skulle 
hon nu kunna se och flörta med folk 
som satt i andra ändan av baren?

– Men jag lyckades ändå hitta en 

sympatisk typ mellan operationerna 
som jag också lyckats hålla ihop 
med så här länge.

Camilla Sonntag-Wilenius röst 
förändras en aning när hon pratar 
om sina begränsningar och familjen 
kommer på tal. Det gick inte att läsa 
högt för de i dag vuxna barnen när 
de var små.

– Det var en svår bit. Jag såg 
inte texten i barnböckerna. Det är 
liksom inte samma sak att beställa 
barnböcker via Celia. Det var synd. 
Jag har piskat mig själv för det.

Att hon inte såg dammtussarna 
så bra spelade inte så stor roll. 
Barnen lärde sig att det främst är 
pappa som dammsuger.  

Uteliv och promenader 

Camilla Sonntag-Wilenius rör sig en 
hel del utomhus. Tillsammans med 
hunden går hon långa promenader. 
Ibland blir det över tio kilometer per 
dag. Under de senaste åren har hon 
tagit den vita käppen i bruk för att 
signalera till andra att hon inte ser. 
Och för att berätta för det omgivan-
de samhället att personer med olika 
funktionshinder finns.

Tycker du att samhället beaktar 
synskadade i tillräckligt hög grad?

– Bra fråga. Min erfarenhet är 
att jag har fått en hel del hjälp. Men 
hjälpen vill inte alltid nå fram.

Till exempel insåg inte ens hen-
nes ögonläkare att Camilla förutom 
en synskada också skelar. Det ledde 
till att hon inte hade någon nytta av 
glasögonen de tio första åren efter 
operationerna. I stället använde hon 
ett förstoringsglas.

– Och förstoringsprogrammet 
jag använder på jobbet fungerar 
inte ordentligt med vissa andra 
program jag använder. Det fördröjer 
jobbet onödigt mycket.

Ett irritationsmoment är bilister 
som inte saktar in vid övergångs-
ställen, de utgår ifrån att alla ser 
lika bra som de själva.

– En taxichaufför sade till och 
med att folk är hemska som bara 
stiger ut på övergångsställena.

Camilla Sonntag-Wilenius brukar 

ha det blåa synskademärket på sig, 
men det är många som inte noterar 
det. Den vita käppen fungerar bättre.

– Den underlättar missförstånd 
vid busshållplatsen eftersom jag för 
säkerhets skull viftar till alla större 
fordon så att jag inte missar den 
rätta bussen.

Enligt Förbundet Finlands 
Svenska Synskadades hemsidor har 
cirka sex procent av den finlands-
svenska befolkningen betydande 
synutmaningar. Synutmaningar 
betecknas inte som en synskada, 
men medför märkbara svårigheter 
i dagliga sysslor som till exempel 
att laga mat, läsa eller röra sig ute i 
skymningen.

Den unga kvinnan bakom mig 
i hamburgerkön kastar en blick på 
menyn på väggen och beställer. Det 
här är en svenskspråkig ort. Det be-
tyder att om stället har 100 kunder i 
dag, kan sex av dem ha problem att 
läsa menyn. 

Efter det lekte en skicklig 
ögonläkare Star Wars 

med mina ögon, det vill 
säga han behandlade 

mina ögonbottnen med 
en massa laser.
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Camilla Sonntag-Wilenius

• Ålder: Snäppet före 50
• Bor: I eget hus på barndomshusets gård (har alltså inte kommit 

långt i livet).
• Familj: Två underbara killar, en härlig man, Charlie-katten 18 år och 

Cuba-hunden 7 år, bred och mysig släkt.
• Gör: Grubblar, ler, skulle gärna dansa mera.
• Senast lästa bok/ljudbok: Michel de Montaignes essäer 1–3 är  

alltid på hälft.
• Favoritlåt: Massor! Älskar musik, allt från Tchaikovskys  

Nötknäpparen till Blommornas vals.
• Gillar att: Ha tid på mig.
• Egenskaper jag uppskattar hos mig själv och andra:  

Pragmatisk humor och vidsynthet.



MÖTELSEKALLELSE

Kallelse till höstmöte 
 
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt 
höstmöte den 20–21 november 2021 på hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötes-
förhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter på söndag kl 9.00.  

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden:  
verksamhetsplan för år 2022, budget för år 2022, medlemsavgift för stödjande medlem
mar samt arvoden för år 2022, motioner som senast inom augusti lämnats till styrelsen
val av ordförande för 2022–2023, två styrelseledamöter för 2022–2024,
samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2022. 

Deltagaravgiften är 60 euro/person, vilket inkluderar samtransport med buss samt kost
och logi på hotellet. Tillägg för enkelrum 25 euro. Anmälningen är bindande.

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen 
den 13 oktober, enligt följande:
Norra Österbottens svenska synskadade r.f.: 
Ann-Sofie Grankulla, må-to kl 10-15, tfn 044-7234 888, 06-7234 880, e-post noss@mul
Vasa svenska synskadade r.f.: 
Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320, e-post vasasynskadade@gmail.com
Svenska synskadade i Östnyland r.f.:
Jonas Lindström, tfn 040-964 4672, e-post jonas07880@gmail.com
Åbolands synskadade r.f.: 
Harold Henriksson, tfn 050-516 6520, e-post harold.henriksson@kolumbus.fi
Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f.:
Astrid Söderlund, må-on kl 10-13, tfn 0400-269 553, e-post kansliet@ssmn.fi
Svenska synskadade i Västnyland r.f.:
Alexandra Helander, må-to kl 9-14, tfn 040-778 6295, e-post ssvn@brev.fi
Ålands synskadade r.f.: 
Charlotta Solax, må-to kl 10 -15, tfn 0457-343 8950, e-post aland.syn@aland.net

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.
Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!
För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändrings
förslag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhan
till verksamhetsledaren. 

Välkommen! – Styrelsen

-
,  
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Dags för välfärdsområdesval 
i Finland
Det första 
välfärdsområdesvalet 
ska förrättas söndagen 
den 23 januari 2022 
i alla kommuner 
på fastlandet 
förutom Helsingfors. 
Bakgrunden är 
en reform av den 
offentliga social- och 
hälsovården i Finland.

– De 21 välfärdsområdena 
kommer bland annat att ta 
över all verksamhet som be-
rör funktionshindersservicen, 
säger forskaren Siv Sandberg 
från Åbo Akademi.

Kommunerna ansvarar 
även i fortsättningen för idrott, 
dagvård, skola och kultur.

Enligt en enkät som 
tidningen Maaseudun 
Tulevaisuus gjort vet inte en 
tredjedel av de röstberätti-
gade vad välfärdsområdena 
ska besluta om. Att deras val 
påverkar all verksamhet inom 
sjukvård, funktionshinder- 
service, boendeservice för 
äldre, hemvård och rehabili-
tering och andra saker.

Det är enligt Siv Sandberg 
normalt.

– Det är naturligt att vi 
inte vet något om valet  
eftersom det är nytt. I nästa 
val kommer vi att veta 
mycket mer, och kunna rösta 
utifrån beslut som fattats 
av fullmäktige inom ett 
visst välfärdsområde. Sjuk-
vårdsfrågor brukar engagera 
människor. Att exempelvis 
lägga ned verksamheter kan 
mobilisera väljare på vissa 
geografiska områden.

Valet ger människor 
möjligheten att påverka 
prioriteringar i vården.

–Tidigare när sjukvårds-
distrikten fattade beslut om 
vården, kunde människor inte 
påverka vilka sjukhus som 
ska finnas.

Information om  

kandidater som ställer upp i 
välfärdsområdesvalet finns 
på partiernas hemsidor. Även 
mediehusen brukar ha  
kandidattester.

– Jag ser det som särskilt 
viktigt med mycket informa-
tion nu när det är nytt val och 
hoppas att man satsar på det.

Röstningen sker på  
samma sätt som i riksdags- 
och kommunalval, man röstar 
antingen i vallokalen eller 
förtidsröstar.

– Om man har svårt att 
ta sig till vallokalen finns det 
hemmaröstning, i så fall tar 
man kontakt med valmyndig-
heten i sin egen kommun.

TEXT: HELENE WALLIN 

FOTO: OLGA KONONENCO UNSPLASH

Vård. Välfärdsområden kommer bland annat att bestämma vilka 
sjukhus som ska finnas.
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Lyktan firades stort
Många kaffekoppar gick åt när Vasa svenska synskadade 
bjöd på öppet hus i Lyktan.  
Nu har verksamhetscentret 
Lyktan slagit upp dörrarna i 
Vasa. En av de första gästerna 
som knackade på under 
öppet hus var personalen 
från Oravais Trafik, som fören-
ingen anlitat i många år.

– Jag tyckte att det var ett 
härligt och fräscht utrymme. 
Här har föreningen fått en 
jättebra plats att vara på. Det 
var även intressant att höra 
om lamporna i taket som är 
anpassade för synskadade, 
och läsTV som förstorar, säger 
Nina Wikman från Oravais 
Trafik.

Vid verksamhetscentret 
Lyktan kommer föreningen 
Vasa svenska synskadade 

att ordna olika kurser, träffar 
och annat program. Den 160 
kvadratmeter stora lokalen 
rymmer ett samlingsutrym-
me, förråd, kursutrymme för 
punktskriftsundervisning och 
ett kök och kansli.

Det gamla verksamhets-
stället på Skolhusgatan var 
fuktskadat och passade inte 
för verksamheten, och fören-
ingen har varit hemlös sedan 
januari 2019. Flytten gick 
redan i slutet på april, och 
öppet hus ordnades i mitten 
av september.

– Man hör på decibel-
mätaren att folk trivs, säger 
Mats-Erik Klockars, en av 
gästerna och är väldigt glad 

över att verksamhetscentret 
öppnat.

Han läser både punktskrift 
och deltar i balansövningar 
på centret. Mats-Erik Klockars 
betonar hur viktigt det är att 
man träffar andra i samma 
i situation, så att man kan 
utbyta erfarenheter och 
undvika svårigheter andra 
råkat ut för.

– Det kan vara småsaker 
som hur man hittar appa-
raten med könummer på 
hälsocentralen.

Över 40 personer och 
pressen besökte öppet hus på 
Lyktan.

– Det var så roligt att vi 
var så många som kunde 

Gäster. Från vänster VD Niklas Iso-Aho, gruppresechef Nina Wikman 
och chaufför Filip Hästbacka från Oravais Trafik. Foto: Febe Mörk

Gemensam promenad på  
Vita käppens dag
 
Medlemmar från föreningen Ålands synskadade ska gå en 
vita käppen-promenad i Mariehamn. Det har blivit något 
av en tradition för föreningen på Vita käppens dag den 15 
oktober. 

– Vi inleder på förmiddagen med en kurs i käppteknik 
för de som är nya, därefter blir det lunch och promenad i 
Mariehamns centrum, säger Börje Troberg som är ordföran-
de.

Ifjol bjöd föreningen in Tidningen Ålands reporter som 
gick med bindel och käpp genom Mariehamns centrum, och 
i år tänker man göra köpmännen uppmärksamma på hur 
det är att gå på huvudgatan.

Enligt Börje Troberg har stadens huvudgata blivit en allt 
mer krävande plats att vistas på för den som ser dåligt.

– När man går på stan märker man att det finns väldigt 
mycket hinder, bland annat trottoarpratare, blomster- 
arrangemang och slarvigt parkerade cyklar. Fasta hinder 
som stenpålar finns också. Man tänker inte efter. Cykling är 
bra för miljö och folkhälsa, men för oss kan det bli stökigt. 
När vi påpekar det, brukar det ske en tillfällig förbättring.

Film om blind 
man vann pris 
i Venedig
Den finländska filmen Sokea 
mies joka ei halunnut nähdä 
Titanicia (Den blinda mannen 
som inte ville se Titanic) har 
belönats med publikpriset 
under filmfestivalen i Vene-
dig. Filmen hade konkurrens 
av åtta andra filmer i den nya 
tävlingskategorin Orizzonti 
Extra. Filmen är en svart 
komedi om livet och kärlek. 
Huvudkaraktären är en blind 
man som sitter i rullstol. Han 
har aldrig träffat sin stora 
kärlek ansikte mot ansikte, 
men de håller kontakt via 
telefon. Huvudrollen spelas 
av Petri Poikolainen, filmen är 
regisserad av Teemu Nikki.

Åbolands synskadade håller 
flera träffar i höst
Åbolands synskadade rf håller en träff i Åbo den 13.10 på 
Gillesgården kl 15. Anmäl kansliet 0400-15 13 22 efter  
kl 12.

I Pargas träffas vi på kansliet den 14.10 kl 15. Elmgrens-
vägen 3 lok 3, kring musik med Rabbe v Weymarn. Han har 
satt sig in i en fin samling visor som spänner över flera 
decennier.  Anmäl dig till kansliet 0400-15 13 22 efter  
kl 12 om du vill komma med.

VILLA Lande är mötesplats på Kimitoön den 27.10 kl 
15.00.  Anmäl dig till kansliet 0400-15 13 22 efter kl 12.

 Det går bra att i alla ärenden ringa Harold  
0505-16 65 20.   Välkommen på träff!

SAMS firar 
10-årsjubileum
SAMS – Samarbetsförbundet 
kring funktionshinder rf firar 
10-årsjubileum med ett semi-
narium och en kvällsfest den 
15.10.2021 på Clarion Hotel 
Helsinki. Bl a journalisten  
Marcus Rosenlund och dis-
krimineringsombudsmannen 
Kristina Stenman pratar på 
evenemanget som är gratis. 
Lunch, resor och övernattning 
bekostas dock själv.
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ANNONS

Välkommen på Må bra-dag 
till Norrvalla i Vörå 

Ondagen den 10.11 kl 9.30 – 15.00

Dagens gäst är synpedagog Krister Inde från Sverige som är med oss hela dagen och föreläser 
under temat Se dåligt – Må bra.  ”Om synen sviker kan man förlora fotfästet. Helheten som 
människa kan upphöra under en tid. Men det innebär inte att man mist den här känslan för 
alltid. Du har nämligen rätt att vara annorlunda, men ändå hel och lycklig människa med alla 
de utmaningar och glädjeämnen som livet ger. Trots att synen är nedsatt. Den här föreläsningen 
handlar om vägen dit.”
 
9.30    Samling i restaurangen för kaffe och smörgås
10.15  Välkommen och lite info
10.30  Föreläsning i auditoriet med Krister Inde 
            Sång och musik av Tomas Fant i Holmsgården
12.30  Lunch – buffé i restaurangen
13.30  Föreläsning i auditoriet med Krister Inde
            Sång och musik av Tomas Fant i Holmsgården
15.30  Avslutning med kaffe och dopp i restaurangen 

Vi beaktar eventuella covid-19-restriktioner genom att dela upp oss i två grupper och alternera 
programmet. Anmälningar tas emot av verksamhetsledarna, som ordnar busstransport. Ring  Fe-
be Mörk 045–3213320 eller Ann-Sofie Grankulla  044–7234 888. Anmälan senast 28.10.2021. 
Kostnad för dagen är 25 euro/person (inklusive bussresan). 

Må bra-dagen riktar sig till både medlemmar och deras närstående och ordnas i  
samarbete mellan VSS, FSS, Folkhälsan och NÖSS.

Med understöd från SAMS och Stiftelsen Leo och Mary och Mary-Ann Hackman.

NORRA ÖSTERBOTTENS SVENSKA SYNSKADADE

Punktskriftsgruppen med Leif 
Nybohm samlas på onsdagar 
kl. 9–10.30 på Fyren.

I samarbete med  
Folkhälsan Östanlid och med 
Bo-Erik Enell som ledare, har 
vi på onsdagar konditions-
träning i gym kl. 11–12 och 
vattengymnastik, grupp 1  
kl. 11.45 och grupp 2 kl. 
12.30.  Munskydd bör använ-
das!

Handarbetsgruppen 
Rätstickorna träffas varannan 
måndag (udda veckor)  
kl. 12– 14 med Agneta  
Cederberg.  

Mimosel gruppen träffas 
varannan vecka (jämna  
veckor) på torsdagar  
kl. 13–15 med Sol-Britt 
Björkgren som ledare. 

På Vita käppens dag 15.10 
samlas vi kl. 12 vid Fyren och 

tar en gemensam promenad 
med vita käppar i Jakobstads 
centrum. Promenaden 
avslutas vid hotell Epoque 
där vi har oktober månads 
lunchträff.

Folkhälsan ordnar en 
virtuell föreläsningsserie 
under hösten via Zoom. Våra 
medlemmar har möjlighet 
att delta på Fyren, Mikaela 
Smeds och Sol-Britt Björk-
gren hjälper till med tekni-
ken. Följande föreläsningar 
hålls 26.10 och 22.11  
kl. 18–19.30. 

Vi har tillsammans med 
VSS förhandsbokat biljetter 
till KAJ:s musikal Botnia 
Paradise, som syntolkas 
onsdagen 27.10 kl. 19,  
samling kl. 18.15 på Wasa 
Teater. Samtransport. Kom 
ihåg att anmäla er, gärna så 

snart som möjligt!
Karagruppen träffas i 

regel sista torsdagen i  
månaden. Nästa träff blir 
28.10 kl. 12.30.  

För mera info och  
anmälan kontakta 
Ann-Sofie Grankulla, tfn 
0447–23 48 88 eller e-post: 
noss@multi.fi.  Man kan även 
ringa föreningens ordförande 
Bengt Ahlvik, på tfn 
0500-77 86 94 (under 
vardagar) eller mejla via 
e-post till bengt.ahlvik@
gmail.com.  

Det kan bli ändringar 
i programmet! Följ med 
annonseringen om verksam-
heten på www.fss.fi/noss, 
Medlemsbandet och ÖT:s 
minneslista på lördagar.

Välkomna med på våra 
aktiviteter! NÖSS  

SVENSKA SYNSKADADE I MELLERSTA NYLAND

Föreningens höstmöte 
hålls lördagen den 13.11 
kl. 11.00 i FSS konferens-
rum på Parisgränden 2 A, 
Helsingfors. Stadgeenliga 
ärenden behandlas. Mötet 
ordnas som ett fysiskt 
möte med beaktande av 
säkerhetsrekommendationer 
i arrangemangen. Det går 
också att delta på distans via 
programmet Google Meet. 
De medlemmar som behöver 
ledsagning på mötet skall 

själv ta med sig en personlig 
ledsagare. Efter mötet 
serveras lunch. Vi ber alla 
anmäla sig på förhand 
senast den 1.11 till 
kansliet@ssmn.fi eller per 
telefon 0400–26 95 53. 
Meddela också eventuella 
matallergier och dieter.

Gällande säkerhets- 
föreskrifter är fortfarande 
obligatorisk tvättning eller 
desinficering av händerna, 
användning av munskydd är 

önskvärt och att inte delta i 
möten och andra samlingar 
ifall deltagaren har influensa-
liknande sjukdomssymptom. 
Föreningen erbjuder  
desinficeringsmedel samt 
vid behov engångsmunskydd 
under träffarna. Fem med-
lemsträffar ordnas ännu år 
2021. Måndagen den 11.10 
kl. 13–15 i KansliHörnan, 
Parisgränden 2 A 1. Då 
kommer rehabiliteringsråd-
givare Ann-Catrin Tylli att 
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förevisa Aviris hjälpmedel för 
användning i köket. Emma 
Rasela presenterar Tupper-
ware-köksprodukter. Det 
går bra att beställa 
Tupperware-produkter via 
Emma. Förhandsanmäl  
senast 6.10 till kansliet.

Måndagen den 25.10 
kl. 13–15 i KansliHörnan, 
Parisgränden 2 A 1. Repre-
sentant Toni Rautakoski från 
Marthaförbundet kommer att 
föreläsa om kostens betydel-
se för vår hälsa, möjligen med 
förevisning och smakprov på 
livsmedel. Förhandsanmälan 
senast 20.10 till kansliet.

Måndagen den 8.11 kl. 
13–15, fysioterapeut Nina 
Sundberg föreläser om be-
tydelsen av vardagsmotion. 
Hon tipsar om enkla rörelser 
som kan stärka muskler och 
balansen. Planen är att det 
här tillfället ordnas i Folk-
hälsans musiksal på Manner-
heimvägen 97. Det är också 

tänkt att deltagarna kan inta 
en sopplunch i Folkhälsans 
matsal i Seniorhuset. Närma-
re information senare om den 
slutliga adressen.

Måndagen den 22.11 
kl. 13–15 i KansliHörnan, 
Parisgränden 2 A 1. Christian 
Holmqvist underhåller med 
föredrag om ett musiktema. 
I programmet ingår inspelad 
musik från cd. Kaffe med 
tilltugg ingår i programmet. 
Förhandsanmälan senast 
17.11 till kansliet.

Måndagen den 13.12 är 
det terminsavslutning. Temat 
för träffen har anknytning 
till Lucia och jultraditioner. 
Klockslaget meddelas senare 
under hösten.

Platsen är FSS konferens- 
rum på Parisgränden 2 A. 
Kaffe/glöggservering med 
lussebullar och pepparkakor. 
Förhandsanmälan senast 
8.12 till kansliet.

Föreningens julfest går 

av stapeln lördagen den 
18.12 kl. 14–17. Fiskartorpet 
är förhandsbokat. Mera 
information om meny-förslag 
och annat praktiskt meddelas 
senare under hösten.

Vattengymnastiken, 
fredagar kl. 10, och Styrka och 
balansgrupperna, torsdagar 
kl. 14, vid Folkhälsan fortsät-
ter för förhandsanmälda.

Föreningens utrymme 
KansliHörnan finns på 
Parisgränden 2 A 1, ingång 
via förbundets FSS dörr. 
Föreningen har nu en egen 
dörrsummer, en vit liten dosa 
med texten SSMN. Kansliets 
telefontid är måndag-onsdag 
kl. 10–13.

Det går också att sända 
sms, tala in på svararen eller 
sända e-post. Obligatoriska 
anmälningar till medlems-
träffar och evenemang kan 
göras till kansliet per telefon 
0400–26 95 53 eller per 
epost kansliet@ssmn.fi.

SVENSKA SYNSKADADE I VÄSTNYLAND

Oktober aktiviteter:
Pratsam café. Drop in-café 
med bulle och kaffe på Lyan 
första torsdagen i månaden, 
7.10 kl. 15–17 på Lyan.  
Anmälan till verksamhets- 
koordinatorn.

Boccia kl. 16 tisdagar, 
lokal utreds. Datum 5.10, 
12.10, 19.10, 26.10. Anmälan 
och frågor till Thea Lindholm.

Månadsmöte 9.10 på 

Lyan kl. 13. Rehabiliterings-
rådgivare Tina Hultgren och 
verksamhetskoordinator 
Alexandra Helander  
informerar. Anmälan till 
verksamhetskoordinatorn.

Synrådgivning 14.10 på 
Lyan kl. 13–15. Är du  
intresserad? Ta kontakt med 
Tina Hultgren 

Vita käppens dag 15.10. 
Program på Lyan kl. 13.  

Socialarbetare Heidi Ander-
son besöker Lyan. Anmälan 
till verksamhetskoordinatorn.

Frågesport på Lyan. 20.10 
kl.18.  Anmälan till Börje 
Broberg.

Har du frågor kring tele-
fon, data eller Daisyspelare? 
25.10 kl. 13.30 på Lyan ställer 
Helsingin ja Uudenmaan 
Näkövammaiset ry:s teknik-
kunniga upp och förevisar 

och hjälper med IT-relaterade 
frågor. Anmälan till  
verksamhetskoordinatorn. 

Herrklubben. Onsdag 
27.10 kl. 15 på Lyan. Anmälan 
till Börje Broberg.

November aktiviteter: 
Boccia kl. 16 tisdagar. Datum 
2.11, 16.11, 23.11, 30.11 (OBS 
paus under blindveckan 9.11). 
Anmälan och frågor till Thea 
Lindholm. Lokal utreds.

Pratsam café på Lyan. 
Torsdag 4.11 mellan 15 och 
17. Anmälan till verksamhets-
koordinatorn.

Blindveckan i år inleds 
med Synskadades kväll ”kom 
ihåg att du inte är ensam”. 
Måndag 8.11 klockan 16–18 
på Lyan. Kom och diskutera 
fritt med andra medlemmar 
svårigheter eller tankar du 
har på grund av din synskada, 
du kan både få råd och dela 
med dig tips för vardagen till 
de andra.  Anmälningar till 
verksamhetskoordinatorn.

Hjälpmedelsutställning 
på Lyan. Tisdag 9.11 klockan 
15–17 på Lyan. Välkomna 
att bekanta er och prova 
hjälpmedel tillsammans med 
Polar Prints kunniga personal. 
Anmälningar till 
verksamhetskoordinatorn.

Ögonläkare Henrik  
Bygglin. Onsdag 10.11 
klockan 17 på Lyan. Passa 
på att besöka Lyan då ögon-
läkare Henrik föreläser och 
svarar på frågor angående 
syn. Anmälningar till 
verksamhetskoordinatorn.

Synrådgivning med Tina 
Hultgren. Torsdag kl. 13–15 
11.11 på Lyan. Tina håller sin 
synrådgivning på Lyan, anmäl 
ditt intresse till Tina.

Höstmöte 13.11 kl. 13. 
Mera information via  
hemsidan, eller av  
verksamhetskoordinatorn. 

Frågesport 17.11 på Lyan 
kl. 18. Anmälningar till Börje 
Broberg.

FSS höstmöte ordnas 
20–21.11.

Herrklubben 24.11 på 
Lyan kl. 15.  Anmälningar till 
Börje Broberg.

Må bra-dag 25.11 kl. 
10–14.30 på Lyan. Må bra 
dagen sker i samarbete med 
Folkhälsan och Tina Hultgren. 
Anmäl ditt intresse till  
verksamhetskoordinatorn så 
får du ytterligare information 
om dagen. 

Den syntolkade fotbollens 
övriga höstdatum fås från 
Börje Broberg.

Kontaktuppgifter:
Verksamhetskoordinator 

Alexandra Helander, 
0407–78 62 95, ssvn@brev.fi.

Rehabiliteringsrådgivare 
Tina Hultgren, må-to  
0505–61 29 51, 
tina.hultgren@fss.fi.

Thea Lindholm, 
0405–87 51 40. 
Börje Broberg, 
0445–41 06 79.

Tisdagsträff den 5 oktober är 
en kaffestund och stol- 
gymnastik med Ann-Lis  
kl. 10–11.30 på Kajutan.

Vi börjar torsdagarna den 
7 och 14.10 och sedan den 
4.11 kl. 11.30 promenera 
från Kajutan tillsammans 
med Folkhälsans promenad- 
tjänst. Och efteråt har vi och 
HUN en kaffestund med info 
kl. 13–15.

Föreningen har tillsam-
mans med Folkhälsan en 
välmående test på Kajutan 
tisdagen den 2.11 och på 
samma gång har vi en kaffe- 
stund och stolgymnastik 
tillsammans med Ann-Lis  
kl. 10–12.30.

Tisdagsträff den 16.11 är 
en kaffestund och stolgym-
nastik med Ann-Lis  
kl. 10–11.30 på Kajutan.

SVENSKA SYNSKADADE I ÖSTNYLAND

Lovisa träff tisdagen den 
16.11 på Hörnan, Sibelius-
gatan 3, Lovisa tillsammans 
med rehabiliteringsrådgivare 
Ann-Catrin Tylli kl. 10–12.

På Kajutan använder vi 
ansiktsmasker enligt rekom-
mendation från Institutet för 
hälsa och välfärd. 

Adress: Kajutan, Ågatan 33 
E, Borgå.
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VASA SVENSKA SYNSKADADE

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, i 
samarbete med Folkhälsan, 
fortsätter ännu tre gånger 
under hösten. Vi träffas tisdag 
5.10, 9.11 och 7.12 kl.  
13– 15.15 på Lyktan med 
Carina Blom som ledare, tfn 
0447–88 10 26.  Ann-Britt 
Källskog är även med som 
hjälpledare. Olika teman 
samt gäster vid olika tillfäl-
len. Alla hjärtligt välkomna 
med! Anmäl dig inför alla 
tillfällen till Febe eller Carina.

Ny kurs är Rörelse- 
Styrka-Balans i samarbete 
med Folkhälsan. Den startade 
tisdag 21.9 kl. 10–11 på 
Lyktan med Malin Knip som 
ledare, tfn 0447–88 10 81. 
Målet med träningen är att 
upprätthålla och stärka rö-
relseförmågan och balansen. 
Kursen fortsätter sen ytterli-
gare två gånger under hösten, 
tisdag 19.10 och 23.11. Alla 
hjärtligt välkomna! Anmäl 
dig på förhand till antingen 
Febe eller Malin.

Punktskrift fortsätter 
alla onsdagar under hösten 
fram till och med onsdag 
8.12. Det finns två grupper 
och den första startar kl. 10 
med kaffepaus kl. 11.30–12, 
därefter fortsätter under- 
visningen från kl. 12–13.30 
med Ritva Hagelberg och 
Börje Kukkonen som ledare. 
Är du intresserad av att lära 
dig ett nytt språk, tveka inte 

utan anmäl dig gärna, det 
finns plats för ytterligare 
elever hälsar ledarna. Man 
kan bra börja mitt i terminen 
också, individuell  
undervisning.

Vattengymnastiken, i 
samarbete med Folkhälsan, 
startar i Folkhälsans hus 
i Smedsby torsdag 9.9 kl. 
17–17.45 med Melissa  
Sundblad som ledare, tfn  
0505–20 84 25.  För tillfället 
är gruppen fullbokad, men 
det finns en väntelista, så hör 
av dig till kansliet om intres-
se finns. Vattenjumppa pågår 
totalt 12 gånger till och med 
torsdag 25.11. 

Medlemsträff på Lyktan 
ordnas onsdag 13.10 kl. 14. 
Avtäckning av porträttet av 
framlidna Ellen Klockars, 
minnesord av Britten Nylund. 
Porträttmålare Lena Streng är 
speciellt inbjuden till dagen.

Kaffeservering och 
gemenskap. Anmälan senast 
måndag 11.10.

Vi har reserverat 40  
platser till Wasa Teaters 
musikal, Botnia Paradise med 
KAJ, onsdag 27.10 kl. 19. 

Pris för synskadade är 
37€/person och ledsagare 
gratis. Syntolkning. Anmälan 
senast 19.10 före kl. 14. 

Är du intresserad, hör gär-
na av dig så fort som möjligt, 
platserna går åt fort!

Må bra-dag på Norrvalla 

i Vörå, onsdag 10.11 kl. 
9.30–15.30 med bland annat 
synpedagogen Krister Inde 
från Sverige som föreläsare. 
Lunch, kaffe och gemenskap. 
Pris för dagen är 25€/person 
och då ingår busstransport. 
Se en mera detaljerad  
annons på annan plats i tid-
ningen. Sista anmälningsdag 
är torsdag 28.10 före kl. 14.

Annons:
Distriktsföreningen 

Vasa Svenska Synskadade r.f. 
inbjuder alla medlemmar till 
föreningens höstmöte  
lördag 27 november 2021  
kl. 13 på Lyktan. Vid höstmö-
tet behandlas stadgeenliga 
ärenden. Servering av julgröt, 
skinksmörgås samt kaffe 
med jultårta. Anmälningar 
senast måndag 22.11 på tfn 
0453–21 33 20 eller per 
e-post: vasasynskadade@
gmail.com. – STYRELSEN –

Reservera även lördag 
4.12 för årets julfest, som 
detta år hålls i Malax på 
Åminne Bar & Kök. Mera info 
i nästa tidning och på MB, 
samt Torgplatsen i Vbl.

Kontaktinformation:  
Alla anmälningar och 
förfrågningar görs till 
verksamhetsledare Febe 
Mörk på tfn 0453–21 33 20 
(må-to kl. 9–14) eller per 
e-post: vasasynskadade@
gmail.com. 

Du hittar även info om oss 

på http://www.fss.fi/sv/di-
striktsforeningar/vasa samt på 
vår facebooksida: https://www.
facebook.com/vasasynskada-
de. Har du föreningsärenden 

utöver kanslitiden, kontakta 
ordförande Kerstin Lillbåsk, 
tfn 0503–69 59 97 eller per 
e-post: kerstinl@tawi.fi. 
Vår rehabiliteringsrådgivare 

Ulla-Britt Ingman kan nås 
på tfn 0505–61 29 50, mån-
dag-torsdag, eller per e-post: 
ulla-britt.ingman@fss.fi. 

ÅLANDS SYNSKADADE

Måndagen den 11 oktober 
är det dags för månadsträff 
igen klockan 14.00. Eventuellt 
ändras datumen. Vi gästas 
av Edgar Vikström. Edgar är 
tidigare bank- och stads- 
direktör i Mariehamn. I juni 
i år prästvigdes han och i 
somras sommarpratade han 
i Ålands radio. Edgar har en 
stark personlighet och ser på 
livet med glimten i ögat. Han 
berättar om sin resa från höga 
befattningar i offentligheten 
och vägen fram till tron.  

Samma vecka på torsdag, 
den 14 oktober är det ögats 
dag, även kallad interna-
tionella världssyndagen 
som uppmärksammar 
synhotande ögonsjukdomar. 
Vi uppmärksammar dagen 
med en synkavalkad på 
verksamhetscentret Ankaret 
mellan klockan 16 och 
18. Där flera fem minuter 
korta infostunder hålls för att 
sedan följas av möjlighet att 
fördjupa sig i informationen 
vid olika stationer (läs rum). 
Bland annat kommer öppen 
synrådgivning att hållas i 
samband med evenemanget. 
Håll utkik efter närmare 

program i lokala tidningar 
eller på medlemsbandet.

Fredag 15 oktober är det 
Vita käppens dag. Vi börjar 
med en kurs i käppteknik 
i samarbete med FSS på 
förmiddagen, anmälan till 
kansliet, för att sedan äta 
lunch tillsammans och avslu-
ta dagen med en promenad 
genom staden vid 13-tiden. 
Föreningen bjuder in butiker 
i centrum att delta i lunchen 
och promenaden.

Fotvård tillsammans 
med Sunda Foten och Heidi 
Hanses-Teirfolk hålls på 
verksamhetscentret Ankaret 
onsdagen den 27 oktober och 
torsdagen den 4 november. 
Föreningen subventionerar 
en del av kostnaden, själv- 
andelen är 20 euro. Anmälan 
görs till kansliet. Vid behov 
ordnas ytterligare en dag.

Söndagen den 24  
oktober klockan 14.00 ordnar 
föreningen syntolkning av 
musikalen Grease på Alandi-
ca. Biljetterna kostar 39 euro. 
Meddela kansliet i god tid om 
du kommer med.

I november bör du lägga 
följande datum på minnet. 

Måndag 8 november är det 
måndagsträff med må bra 
tema och samma vecka den 
7 till 14 november är det 
blindveckan. Tisdagen den 16 
november är det drop in- 
 teknikdag på verksamhets- 
centret Ankaret.

De återkommande aktivi-
teterna fortsätter som vanligt. 
Borstbindning på torsdagar 
och simning på fredagar. Vill 
även påminna om trivselkaffe 
på Ankaret sista onsdagen 
varje månad klockan 14.00. 

Kontakt: Organisations-
sekreterare Charlotta Solax, 
arbetar måndag till torsdag 
klockan 9–15.30. Mobil: 
0457-343 89 50, e-post: 
aland.syn@aland.net.

IT-stöd och taltidning: 
Fredrik Douhan arbetar  
tisdagar och torsdagar klock-
an 9.00–15.30. Övriga tider 
enligt överenskommelse. 
Mobil: 0406-80 09 50, e-post: 
it.syn@aland.net.

Besöksadress till Ankaret: 
Johannebovägen 7, 22100 
Mariehamn. Öppet måndag 
till torsdag klockan 10.00 till 
15.00, reservation för möten 
och lunch.
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ANNONS

Må bra-dag i Borgå
Tidpunkt: Tisdagen den 19.10.2021 kl 10.30–15.00
Plats: Kvartersklubben vid Folkhälsanhuset 
Adress: Alexandersbågen 12 B, 06100 Borgå

Välkommen att delta med alla dina sinnen!
 
Program:
10.30-11.00       Välkommen! Ann-Christine Wiik, Folkhälsans Förbund och  
       Ann-Catrin Tylli Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
11.00–12.00      Sinnespromenad i August Eklöfs park.
12.00–13.15      Lunch och samvaro
13.15–14.30      Beröringens betydelse i teori och praktik med   
       beröringsterapeut Susanne Hindsberg    
 
Avslutning och hemfärd 15.00
Föreningen bjuder på lunch och kaffe.

Dagen riktar sig till dig som har en synnedsättning och anhöriga.  
Anmäl dig till Jonas Lindström tel 040-96 44 672 senast tisdagen 22.9.2020.
Dagen är avgiftsfri för alla deltagare.

Vi vidtar de säkerhetsföreskrifter gällande coronaepidemin som då råder. 

Må bra-dagen ordnas i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf,  
Folkhälsans förbund rf och Svenska Synskadade i Östnyland rf.
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