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På pärmen: Krister Inde står och pratar 
med några deltagare på Må bra-dagarna 
i Norrvalla i Österbotten. Han ler och ser 
ut att trivas. Foto: Helene Wallin



Jag sitter i skrivande stund på tåget 
på väg till Vasa. Jag har nöjet att få 
besöka Vasa Svenska Synskadades 
nya verksamhetscenter Lyktan 
och samtidigt få träffa mina 
medarbetare som jobbar i 
Österbotten.

Vi kan inte underskatta betydelsen 
av att få synas och ses. Visst funkar 
det att ha möten via telefon och 
skärmar, men det är inte samma sak. 
Vi har i grunden ett innerligt behov 
för social samvaro. Vi får tacka den 
västerländska medicinen och forsk-
ningen som tagit fram vacciner som 
tillåter oss mer frihet än tidigare, 
även om pandemin inte ännu är 
vunnen.

Inom rehabiliteringen har vi en 
arbetsdryg höst bakom oss. Jag vill 
berömma mitt professionella och 
dedikerade rehabiliteringsteam 
som har presterat enormt fint under 
hösten. Vi har sett ett behov för att 
ses och att synas och vi har kunnat 
svara på det behovet. Vi har ordnat 
kursverksamhet inom projektet 
Synligan för barn i daghems- och 
skolålder med mycket fart och 
energi, vi har ordnat krävande FPA 
anpassningskurser för vuxna med 
också anhöriga på plats, samt  
FSS egen kurs med temat  

kommunikation och kroppsspråk 
som är ett oerhört viktigt tema. 
Virtuellt har vi fortsatt med våra 
tematräffar som tangerar arbets- 
livet.
 
Vi har lyckats under hösten att 
träffas och se varandra och det har 
varit guldvärt. I skrivande stund vet 
vi inte vilken riktning pandemin 
kommer att ta men vi är tacksamma 
för respiten vi hade i höst som tillät 
oss från rehabiliteringen att mötas, 
och att vi kunde ordna tillfällen där 
vi träffades. 

Vi lever i hoppet om att även nästa 
år ger oss många tillfällen att ses, 
vi planerar verksamhet inom hela 
Svenskfinland för alla åldrar. Vi vill 
välkomna alla som har synutma-
ningar i sin vardag till våra kurser. 
Ifall du inte nu var med på kurs, 
kanske vi ser dig under något  
tillfälle nästa år i stället. Vi finns till 
för er.  FSS nya slogan heter  
"Vi syns och ses" och betonar på ett  
passande sätt just gemenskapen i 
FSS. 

Vi önskar er alla en God Jul och ett 
Gott Nytt år tillsammans med oss!

Vi syns och ses

Johanna Meriläinen,
rehabiliteringschef
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– Det krävs att du bearbetar det här 
rent mentalt för att du skall kunna 
genomföra dina drömmars mål, 
träffa kvinnan i ditt liv, resa och få 
det jobb du vill. Drömmarna tar ju 
inte slut, även om man förlorar sin 
syn.

Det säger författaren och 
föreläsaren Krister Inde som fick 
diagnosen Lebers sjukdom som 
nittonåring. I boken ”Se dåligt – Må 
bra” berättar han hur han förlorade 
fotfästet i tillvaron, men lade ned 
hela sin själ i att bli vän med situa-
tionen. Boken har översatts till tolv 
språk och blivit en inspirationskälla 
för personer med synnedsättningar 
världen över.

– Det är en stor omställning att 
förlora synen. Det som hände mig 
var att jag låg i lumpen och upp-
täckte att jag inte kunde skjuta så 
bra med mitt högra öga. Jag trodde 
att jag var bakfull, för det var något 
som kunde inträffa i den åldern. 
Då blir man lite trött och kan inte 

koncentrera sig. Jag fick åka hem, 
och det tyckte jag var väldigt tråkigt 
för vi hade väldigt roligt i militären. 
Jag var i samma regemente som 
Björn Ulveaus, säger Krister Inde, 
som gärna kryddar med stå up- 
komik inför publik.

Snart försvann synen på andra 
ögat, och då skickades Krister Inde 
till Kungliga hantverksskolan för 
blinda kvinnor i Växjö.

– Men jag såg åt sidorna och var 
ju inte helt blind, och ville inte gå 
med vit käpp och läsa punktskrift. 
På den tiden delade man inte in 
människor i grader av synskador 
– alla klassades som blinda.  Min 
tvillingbror sade att jag skulle strun-
ta i hantverksskolan, och komma till 
Uppsala och studera vid universite-
tet vilket jag också gjorde.

Lebers sjukdom är väldigt säll-
synt, ungefär 200 personer i Sverige 
har den.

– Det var som en stor explosion 
när synen försvann. Helt osannolikt. 

”Vi tänker inte med 
våra ögon”
Om man nu har fått en synnedsättning i livet måste man 
lära sig att förhålla sig till de egenskaper man har, och bli 
vän med det faktum att man ser dåligt, säger författaren 
Krister Inde som föreläste på Må bra-dagen i Norrvalla 
med över åttio personer i publiken. 

TEXT: HELENE WALLIN FOTO: PRIVAT ARKIV OCH HELENE WALLIN
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– Det var som en stor explosion när synen försvann. Helt osannolikt, berättar författaren Krister Inde.
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Som att sörja en vän som gått bort. 
Frågorna var många, varför drabbar 
detta mig, och varför kan inte läka-
ren hjälpa mig och hur ska jag klara 
mig nu.

Detta sorgearbete känner de 
flesta till som drabbas av dålig syn.

– Man måste låta sorgen ta tid, 
men sedan måste man bestämma 
sig för att gå vidare.  Jag säger inte 
att det är lätt, men det går. Visst är 
det skönt att vara förkyld och ligga 
hemma i soffan under en filt och 
dricka honungste, men inte hela 
livet. Att tycka synd om sig själv är 
inte intressant för omgivningen – 
om du vill känna delaktighet, testa 
på att genomgå en rehabiliterings-
process och se var du hamnar, säger 
Krister Inde.

Verktyg för att må bra
 
I den resan spelar stödet från famil-
jen och vänner en stor roll, särskilt 
under den första tiden när det hänt.

– När man blir sårbar vill man 
att någon tar hand om en. Familjens 
viktigaste uppgift är att säga, att 
det som hänt, det har hänt och att 
du duger som du är. Helt enkelt ge 
villkorslös kärlek och lyssna. För när 
man förlorar sin syn känner man sig 
mindre värd, och skäms ofta för sin 
synnedsättning.  

Anhöriga får sörja senare.
– När man träffar en människa i 

sorg är första regeln, säg ingenting. 

Säg inte att det kommer att ordna 
sig. Man ska arbeta med icke-verbal 
kontakt. 

Förebilder som tror på en och 
sporrar en är viktiga. För Kristers del 
var det den blivande socialministern 
Bengt Lindqvist, som fick honom att 
börja läsa pedagogik vid Uppsala 
universitet på 1960-talet.

– På den här tiden sjukpensione-
rade blinda sig eller blev borstbin-
dare, men det var inget alternativ 
för mig. Bengt sade att de skulle 
bli svårt att studera vilket triggade 
mig. Jag var tvungen att klara av 
studierna, och han visste att jag 
skulle ta utmaningen. Bengt var en 
av de första synskadade som läste 
på högskola i Sverige.

Att möta någon annan som inte 
ser dig som den fula ankungen och 
som kan berätta för dig hur det gick, 
vad han eller hon gjorde, och var 
bot, behandling och annan hjälp 
finns är en del av processen att 
bli vän med faktumet att man ser 
dåligt.

– Hjälpmedel, träning och 
rehabilitering är ett sätt att lösa det 
praktiska, och i diagnosföreningar 
möter du människor i samma situ-
ation och som ser dåligt av samma 
orsak. Man ska omge sig av kloka 
människor, och människor man kan 
ringa till utan att ha ett ärende. Att 
lära sig tekniken tar tid, och man 
måste ge sig själv den tiden.

Det viktigaste är dock att komma 

Att tycka synd om sig själv är inte intressant för omgivningen – om du 
vill känna delaktighet, testa på att genomgå en rehabiliteringsprocess 

och se var du hamnar.  

Trubaduren Tomas 
Fant underhöll med 
sång under lunchen. 
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ut ur skåpet, och bli vän med fak-
tumet att man ser dåligt, och våga 
sträcka på sig och be om hjälp när 
man behöver veta vilken buss man 
skall stiga på, förstå att man inte 
är sina ögon. Inte skämmas för att 
man plockar fram hjälpmedel för 
att kunna orientera sig. Tänka: ”Mina 
ögon är dåliga men jag är bra.”

Var beredd att arbeta hårt
 
Om man kommit så långt att man 
accepterar sina negativa egenskaper 
kan man skriva ned eller bara 
beskriva sina styrkor och svagheter 
tillsammans med någon man litar 
på och fundera på vad man vill 
sysselsätta sig med, menar Krister 
Inde.   

– Alltså vad jag kan. Kan jag lära 
mig skriva på ett tangentbord utan 
att titta på tangenterna, kan jag 

utveckla idéer och tankar? Vad är 
jag bra på och vad vill jag och vad 
ska jag utbilda mig till? Man kan 
inte stanna där man är utan behöver 
en uppgift. Kan jag studera fast jag 
inte kan läsa, och hur gör jag för 
att kunna läsa bättre? Vilka böcker 
gillar jag och hur kan jag använda 
mina hjälpmedel? 

– Med bra hjälpmedel kan man 
göra nästan allt förutom att köra 
långtradare. I min diagnosförening 
för personer träffar jag många 
människor som fortsätter att vara 
kapitalförvaltare, ekonomer eller 
lärare trots att de har dålig syn.

Krister Inde har själv haft en 
mängd olika jobb. När han blev 
färdig synpedagog arbetade han vid 
en rehabiliteringsinstitution och var 
med i en utredning vid Socialstyrel-
sen tillsammans med ögonläkare 
för att introducera syncentraler i 

Gymnastik. Ett kort sträcka-på sig-pass på Må bra-dagarna i Norrvalla.
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Sverige. Han har också varit rektor, 
copywriter och skribent, vd för ett 
kommunalt utvecklingsbolag i 
Värmland och delägare till ett vård-
bolag med 3500 anställda han drivit 
med sin tvillingbror.

– Ingen har någonsin frågat mig 
om synen på en arbetsintervju. När 
jag sökte jobbet som copywriter 
ville de veta om jag kunde skriva, 
det var ju det jag skulle göra. Det 
innebär inte att livet varit en dans 
på rosor, att lära sig leva med en 
synnedsättning är en process som 
pågår hela livet.

Motto att jobba hårt
 
Man måste öppna sig för den hjälp 
som finns och lära sig att bemästra 
sin situation på det bästa sätt som 
finns.

– Det går, andra har gjort det 
innan. Utgå från att det mesta går 
att lösa med teknik och ergonomi, 
och fundera på vad dina kolleger 

behöver veta om din synnedsätt-
ning. Tänk också på att vi som ser 
dåligt måste kompensera genom att 
jobba hårdare, och att vi använder 
både humor och begåvning i  
samarbetet med andra. Jag har en 
perifer syn och kan bara läsa 100 
ord i minuten på två centimeters 
avstånd med viss möda, medan en 
seende kan läsa 300 ord i minuten. 
Jag måste jobba tre gånger så  
mycket eller klokare. 

Att aktivt arbeta med sin själv-
bild är ändå grunden i att kunna 
ta plats i sociala sammanhang och 
yrkeslivet, själv är Krister Inde med i 
rörelsen People first.

– Där jobbar man med hur man 
ser på sig själv, vilket innebar att 
jag blev en man med synskada, inte 
som en synskadad man. Att inte se 
100 procent är bara en egenskap av 
många vi har, och det gör inte oss 
till sämre människor. Vi tänker inte 
med våra ögon. 

 
Kort om Krister Inde 

• Ålder: 74
• Bor: Karlstad, Sverige.
• Familj: Fru, tre vuxna döttrar och 7 barnbarn.
• Gör: Egen företagare och författare, synpedagog och hedersdoktor.
• Senast lästa ljudbok: Trubbel om Olle Adolphson.
• Favoritlåt: Rom i regnet av Ulf Lundell.
• Gillar att: Motionera och umgås med bra folk.
• Egenskaper jag uppskattar hos mig själv och andra: Både humor och seriositet
• Favoritcitat: Förtvivla ej, men om du gör det: arbeta vidare  

i förtvivlans mod av Edmund Burke. 
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Ett ode till finska vänner 
den 10 november 2021

Jag vet hur det känns, jag var där en gång
Inne hos ögonläkaren, han såg allvarlig ut 
Jag lyssnade på hans röst när han till slut
sa att det här var ett långt och evigt tvång

Tvånget hette dålig syn, jag var illa rustad 
Sången hette kval och skamsen framtid
Själen led och ögonen såg hur jag frustar
över dimman som var tät och bristen på frid

Jag blev plötsligt ledsen utan riktiga skäl
Min bror tröstade, sa inget, han bara fanns
Det var en tid att bita ihop men alla ville väl
De steg in i mitt rum och gav mig en chans

De sa att jag kunde och att jag var en bra kille
De sa att det var inget illasinnat det som hänt
Att det var slumpen som gjorde ögonen så illa
Sen hände mer och allt var från himmelen sänt

Nu står jag här framför er med godhet i mitt bröst
Och ni ler instämmande och säger att det var rätt
Tack för att ni har lyssnat på mina ord, på min röst 
Vi ser illa men är ändå så väldigt bra på alla sätt

Du har mitt stöd, min tröst och ärliga avsikt att gå först
Men sedan kommer du efter och visar styrka och mod
Själen behöver få släcka sin oändliga kärlekstörst 
Och vår värld, din kampvilja och framtid – den är god. 

Krister Inde 
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Välkommen med på Västnylands Må Bra-dag som ordnas på 
Lyan den 3.2.2022 i samarbete med Folkhälsan! Under dagen 
rör vi på oss, tränar vårt minne och pratar kring kosten.

Programmet börjar klockan 10.00 och avslutas 15.00 men 
stanna gärna kvar på Lyan efteråt på kaffe då Pratsam caféet 
tar över. Senioras lunchmat bekostas av föreningen. 

Anmälningar riktas till verksamhetskoordinator Alexandra 
Helander 040 778 6295 eller rehabiliteringsrådgivare Tina 
Hultgren 050 561 2951 senast 26.1.

Må bra-dag i Västnyland
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Serviceguiden 2021 kan nu 
beställas på svenska från 
FSS. Guiden kan beställas i 
svartskrift, som inläst version 
på CD-skiva eller i punktskrift. 
Beställningar görs per e-post: 
kansliet@fss.fi eller tel.  
09 6962 300 (må-to). Guiden 
är kostnadsfri och finns som 
PDF på FSS webbplats.

I en skrivelse till familje- och 
omsorgsminister Krista Kiuru 
har FSS tillsammans med sju 
andra funktionshinder- 
organisationerna betonat att 
den nya funktionshinder- 
lagen i högre grad ska möj-
liggöra att servicen anpassas 
till de individuella behoven. 

1. Utvärderingen av service-
behovet och klientplan bör 
stärkas så att servicehelheten 
motsvarar den personens 
individuella behov och 
livssituation. Man måste även 
försäkra sig om att mängden 
service är tillräckligt bred 
för att en person med funk-
tionsnedsättning ska klara av 
sitt dagliga liv. Detta har stor 
betydelse för tryggandet och 
förverkligandet av special-
tjänster. 

2. Förverkligandet av särskilt 
stöd. Ställningen hos 
personer med funktions- 
nedsättning som är i behov 
av långvarigt stöd samt barn 
med funktionsnedsättning 
bör tryggas i lag. Särskilt 
rätten till individuellt stöd 
i vardagen kunde betonas 
ännu mera i den nya  
lagstiftningen. 

3. Personlig assistans och 
möjligheten till att definiera 
dess innehåll. Den personliga 
assistansen bör bevaras i 
nuvarande form. Personer 
med en funktionsnedsättning 
bör också i framtiden ha 
rätt att definiera behov och 
innehåll.

4. Uppgiftsbeskrivningar.
Man bör skilja på träning, 

särskilt stöd och uppgifts- 
beskrivningar angående  
personlig assistans och 
assistans i det dagliga livet. I 
vardagen ska den funktions-
hindrade själv handleda sin 
assistent utifrån sina indivi-
duella behov. Assistansen är 
inte ett färdigt servicepaket. 

5. Rörlighet och stöd. Delak-
tighet i samhället och möjlig-
het till hobbyer bör stärkas, 
bland annat så att personer 
med funktionsnedsättningar 
kan röra sig på geografiskt 
större områden än i nuläget.

6. Individuella behov. 
Funktionshinderslagen hand-
lar i grund och botten om att 
tillgodose grundrättigheter 
hos personer med funktions-
nedsättningar.

Krav på att individuellt servicebehov beaktas i 
den nya funktionshinderlagstiftningen

Serviceguiden



TEXT: FREDRIK LINDGREN
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RECENSION AV APPEN STORYTEL: 

Med Storytel läser jag 
böcker igen

Föreställ dig att du är jag för unge-
fär 6 år sedan. Du har fått tillbaka 
läslusten efter de tunga gymnasie-
åren, men din talboksspelare har 
gått sönder av all användning.

Hade du varit i en liknande 
situation som denna hade du nog 
velat komma på ett enkelt sätt att 
få tillgång till talböcker igen. För 
mig var den enklaste lösningen att 
börja prenumerera på Storytel, en 
streamingtjänst som specialiserat 
sig på att erbjuda ett stort utbud av 
ljudböcker till prenumeranterna.

I skrivande stund har jag läst 342 
böcker genom Storytel, vilket säkert 
är ett tecken på att jag är nöjd 
med mina upplevelser av tjänsten. 
Applikationen är lätt att använda 
och är dessutom tillgänglig då man 
använder sig av skärmläsaren på en 
smarttelefon. Det är förstås viktigt 
att poängtera att jag använder 
appen på en Iphone och att jag inte 
haft möjlighet att testa appen på 
andra enheter.

Storytel har redan funnits på 
marknaden under en relativt lång 
tid och har inte alltid varit så till-
gänglig som den är idag. Det fanns 
till exempel en bugg, som resulte-
rade i att voiceover-användare inte 
hade möjlighet att komma åt alla 
titlar i nyhetsflödet, men detta har 
nu åtgärdats. 

Ett problem som fortfarande 

kvarstår och som stör mig en hel 
del är att appen till en stor del är på 
finska, även om min enhets språk är 
svenska. Knappar och menyer som 
används för att komma åt olika me-
nyer är översatta, men kategorierna i 
huvudflödet är tills vidare på finska, 
vilket kan försvåra användningen 
om man till exempel inte kan det 
finska ordet för skönlitteratur.

Så vad tycker jag slutligen om 
Storytel? Överlag måste jag säga 
att jag uppskattar tjänsten och kan 
med glädje rekommendera att du 
åtminstone ger Storytel en chans. 
Appen har några små problem, men 
de är lätta att kringgå med vilja och 
lusten att läsa nya böcker. Låt inte 
det lite höga månadspriset skräm-
ma dig. Det finns en prövotid för att 
hjälpa dig att komma igång med 
ditt nästa fiktiva, eller faktabaserade 
äventyr.



Vid förflyttning är det vanligt att 
personer med synskador använder 
en vit käpp, ledarhund eller led- 
sagare. Därför ordnade distrikts- 
föreningarna Vasa Svenska Synska-
dade r.f. (VSS) och Norra Österbot-
tens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) 
en kurs i hur man ledsagar en syn- 
skadad person i höstas. Sammanlagt 
sjutton ledsagare och 9 synskadade 
och 2 ledarhundar deltog i Allmän 
ledsagare-utbildningen som var 
gratis.

Kursen ägde rum i den  
nyrenoverade Holmsgården i  
Norrvalla i Vörå. Det var en intensiv 
helg som inleddes på lördags- 
morgonen med välkomsthälsning 
av viceordförande Bernt Snygg 
från VSS och presentation av pro-
grammet av kursledarna Ann-Sofie 
Grankulla och Febe Mörk. Därefter 
pratade erfarenhetstalare och 
ordförande i NÖSS, Bengt  Ahlvik, 
kring temat ”en synskadades vardag, 
bemötande och tystnadsplikt”. 

Ombytta roller på ledsagarkurs
På utbildningen för allmänna ledsagare på Norrvalla i 
Vörå fick deltagarna bland annat träna att med förbundna 
ögon skära rulltårta och gå i spiraltrappa.

TEXT: FEBE MÖRK OCH ANN-SOFIE GRANKULLA FOTO: FEBE MÖRK

Träning. Side-by-side cykel med Carina Bjongbacka och Rose-Britt Äijänen.
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Efter lunchen berättade Beatrice 
Blomqvist, instruktör i förflyttnings-
teknik, om vikten av att ledsaga på 
rätt sätt.

– Sedan är det upp till var och 
en av de synskadade att berätta hur 
just de vill bli ledsagade, menade 
hon. Men alla bör känna till de rätta 
greppen och ledsagartekniken. 
 
Gå spiraltrappa
 
Därefter fick ledarna gå i den utma-
nande spiraltrappan i Holmsgården 
med förbundna ögon. Inte lätt, kon-
staterade de. Under eftermiddagen 
fick de testa tandemcykling, både 
med en traditionell tandem- 
cykel och den populära ”side-by-side” 
cykeln, ledsagning med vita käppen, 
samt promenad i lite mera krävande 
terräng på Vörå vandringsled. 
På kvällen tittade man på den 
syntolkade filmen ”Hur många 
lingon finns i världen” – för att få en 
insikt i hur syntolkningen fungerar. 
Deltagarna fick även hjälpa till vid 
måltiderna.

Söndagen inleddes med morgon- 
simning, och efter frukosten var 
det dags för FSS rehabiliterings-
rådgivare Ulla-Britt Ingman och 
Peter Koskinen att föreläsa om de 
vanligaste ögonsjukdomar,  
diagnoser, kriser etc, samt visa de 
optiska hjälpmedel som för  
närvarande finns på marknaden. 

Lära sig skära rulltårta
Efter lunchen var det dags för ”Pimé 
Café” i Holmsgården. Kursdelta-
garna delades in i grupper och fick 
testa på att skära rulltårtor, duka 
kaffebordet med engångsmuggar 
och fat, vispa grädde och koka kaffe 
med simuleringsglasögonen på sig. 

Inte så enkelt kunde dom genast 
konstatera, men väldigt nyttigt för 
att sätta sig in i hur en synskadad 
persons vardag kan se ut, med en 
så enkel sak som att förbereda en 
kaffebjudning. Deltagarna fick även 
turvis ledsaga varandra, gå med 
förbundna ögon och uppleva ”om-
bytta roller” samtidigt som de båda 
punktskriftsledarna Ritva Hagelberg 
och Maja Renvall-Höglund under-
visade i punktskriftens ädla konst 
i ett annat rum. Avslutningsvis fick 
deltagarna ett kursintyg och skriva 
under tystnadsplikten.

Sedan återstod att packa ihop 
och säga ”hejdå” till varandra efter 
en trevlig och lärorik helg.

– Målet med kursen är att upp-
datera kunskapen för de som redan 
gått kursen 2016, men även att få 
med nya frivilliga ledsagare. Vi är 
så otroligt tacksamma för alla våra 
frivilliga, stödjande medlemmar 
som glatt och villigt ställer upp när 
vi behöver, menar Febe Mörk och 
Ann-Sofie Grankulla.

Alla samlade. Gruppbild på trappan till Holmsgården.
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Gunilla Löfman från Nagu 
återvaldes med stor majoritet 
till Förbundet Finlands Svenska 
Synskadades (FSS) ordförande för 
åren 2022-2023 under förbundets 
höstmöte i Valkeakoski den 20–21 
november. Löfman har fungerat som 
förbundets ordförande sedan 2018.

– FSS har under de här 75 åren 

utvecklats till ett modernt förbund 
som följer med samhällsutveckling-
en. Det kommer att vara intressant 
att fortsätta med utvecklandet av 
förbundets visioner och strategier. 
Tack för förtroendet för mig som 
ordförande. Jag vill samtidigt passa 
på att önska alla en fin jul och ett 
gott nytt år! sade Gunilla Löfman.

Stort engagemang för 
syntolkning
Syntolkning ska var möjligt att få in i alla sammanhang 
var ett krav som ställdes på FSS höstmöte, där Gunilla 
Löfman återvaldes till styrelseordförande.

 Carina Bjongbacka och Fredrik Lindeman. Två glada nyvalda styrelseledamöter.
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På höstmötet valdes även Carina 
Bjongbacka (Vasa) och Fredrik 
Lindeman (Sund, Åland) till nya 
styrelseledamöter.

Förutom de nyinvalda leda- 
möterna sitter även vice ordförande 
Bengt Ahlvik (Jakobstad) samt 
ledamöterna Fredrik Lindgren 
(Raseborg), Paulina Hannus, (Borgå), 
Seppo Sjö (Nykarleby) och Bernt 
Snygg (Vasa) i styrelsen.

Under mötet diskuterades, för- 
utom FSS verksamhet, även aktuella 
samhälleliga frågor som berör det 
finlandssvenska synskadefältet. 
Medelsanskaffningen var en av de 
frågor som väckte mycket diskus-
sion. 

Syntolkningsverksamheten i 
Svenskfinland debatterades också 
livligt.

Många ville att FSS skulle arbeta 
för att skapa en politisk opinion 
för att jämställa syntolkning med 
teckenspråkstolkning och skriv-
tolkning, som är lagstadgade. Ett 
annat önskemål var att förbundet 
skulle öka kunskapen om att mer av 
Finlands kultur- och sportutbud kan 
syntolkas genom att vara i kontakt 
med aktörer inom kultur och sport.

– Vi måste satsa på att syntolk-
ning blir en lika hög prioritet som 
allt annat, sade Fredrik Lindgren.

Att sammanställa en lista på alla 
tillgängliga syntolkar i förbundet 
var ett av förslagen på hur man 
kunde utveckla syntolkningsverk-
samheten. Listan kunde ligga på 
FSS hemsida.      

–Idag finns det inte syntolkar 
i alla distrikt inom FSS, och om vi 
skapar en lista med syntolkar man 
kan anlita, gör man syntolkningen 
mer tillgänglig för alla medlemmar, 
sade Jessica Holmlund.

Febe Mörk berättade att man 
har fem aktiva syntolkar i Vasa, och 
efterlyste riktlinjer för hur arvoden 
skulle betalas ut. I Vasa betalar man 
ett arvode på 150 euro för varje 
syntolkningstillfälle, vilket är väldigt 
litet med tanke på vilken arbets- 
insats en syntolkning kräver,  
menade hon.

– Som exempel kan jag ge den 
senaste musikalen jag syntolkade 
som var 2,5 timmar lång. Förbere-
delserna tog över trettio timmar. Då 
är 150 euro väldigt lite.

Ett samarbete med Näkö- 
vammaisten kulttuuripalvelu, som 
har en mycket bra utbildning för 
syntolkar, kunde även gynna svensk-
språkiga, menade man.

– Förhoppningen är att få en 
aktiv syntolkningsverksamhet i alla 
FSS distrikt, sade FSS kommunika-
tionschef Camilla Rusk.

Hon hänvisade till temaåret 
”säg det med ord”, som kommer att 
fortsätta 2022.

– Liksom i år, finns det planer på 
att ordna flera syntolkningsverkstä-
der i Österbotten och Helsingfors 
och jobba vidare med frågan genom 
kampanjer.

Näkövammaisten kulttuuri- 
palvelu har sammanställt en 
rapport om syntolkning i Finland. 
Rapporten har skickats in till  
utbildnings- och kulturministeriet, 
och där framgår det även hur  
situationen ser ut i Svenskfinland.

– Målet är att möjligheterna 
att få syntolkning hela tiden ska 
förbättras. Det ska absolut vara så 
att finlandssvenska synskadade ska 
ha tillgång till syntolkning, sade 
Camilla Rusk.    
TEXT: CAMILLA RUSK/HELENE WALLIN

FOTO: CAMILLA RUSK
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Tekniken är här för att stanna 
– det är bara så.  Själv hör jag 
till en generation som när vi 
var små inte hade mobiltele-
fon, dator, pratande högtalare 
och fjärrstyrda tvätt- 
maskiner. Vår generation 
har ändå haft möjligheten 
att under skoltiden få börja 
känna på och använda teknik 
tillsammans med hand-
ledare och lärare. Jag kan 
bara förställa mig hur stor 
omställningen är för äldre 
generationer som inte haft 
den möjligheten.

Här kommer ett app-tips 
till iPhone eller iPad som 
har förenklat min vardag och 
som kanske kan förenkla din 
vardag en smula. Den heter 
Seeing AI och laddas ner 
gratis från App Store. Jag kör 

den på en Iphone 8. Seeing AI 
är det bästa som hänt sedan 
skivat bröd, därför har jag 
endast provat den här appen 
och inga andra liknande 
appar. 

Seeing AI har många olika  
användningsområden som 
alla på ett eller annat sätt 
läser upp det den ser. Exem-
pel på väldigt bra funktioner 
hos Seeing AI är att den 
använder mobilens kamera 
för att läsa upp vad som står 
på ett papper. Man håller helt 
enkelt telefonen över det 
som man vill läsa och får det 
uppläst på svenska.

Jag använder den funk-
tionen mest när jag läser 
min papperspost men även i 
butiken om jag vill veta vad 
som står på en vara. På tal om 

det så finns även en smart 
funktion som scannar streck-
koder för att exempelvis få 
reda på innehållsförteck-
ningen. Väldigt bra om du vill 
veta hur onyttiga kakorna i 
paketet verkligen är.

Förutom att Seeing AI är 
ett hjälpmedel kan du också 
ha mycket roligt med appen. 
Låter du den tolka foton eller 
beskriva människor den ser 
kan resultaten ibland bli 
lite fel men roliga. Kort och 
gott en lättanvänd app som 
dessutom är gratis. 

Mycket nöje! 

TEXT: BJÖRN LINDFORS, MEDLEM I 

ÅLANDS SYNSKADADE SOM HJÄLPER 

TILL MED FRÅGOR SOM RÖR TEKNIK 

OCH IT-STÖD

Seeing AI – funktioner

• Kort text – Läser upp text direkt när texten visas framför kameran.
• Dokument – Guidar dig att fota en hel sida text, känner igen vad som är text och läser 

upp den.
• Produkter – Guidar dig att hitta en streckkod genom att pipa till. Scannar streckkoden 

för att identifiera produkten och läser upp innehållsförteckningen.
• Personer – Kan beskriva personer inklusive deras humör. Kan även lära sig känna igen 

personer.
• Omgivning – Är på experimentstadiet men appen kan beskriva omgivningen omkring 

dig då du riktar kameran mot den.
• Valuta – Kan identifiera sedlar och berätta vad du betalar med för sedel.
• Tips.  Appen drar mycket batteri så se till att ha batteriet laddat.

Appen Seeing AI – bästa 
som hänt sedan skivat bröd
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Jag ser honom som en artist, en mästare, ett 
proffs på sitt arbete. Han var noga med  
kvaliteten och hans kunder uppskattade  
honom. Han utförde och utvecklade ett  
hantverk som pågått i över 150 år i Finland.

Tomas Sandnabba verkade i en liten stad, i 
Nykarleby. Han tillverkade borstar. När jag 
besökte honom för flera år sedan visade han 
stolt upp sin produktion. Små borstar för  
klädvård, grövre för mattvätt, stora och  
stadiga för gator och industrihallar. Företagen 
i Nykarleby köpte av honom, inte bara för att 
stöda en lokal produktion, utan för att  
kvaliteten var i toppklass.

Han har en svår synskada och borstarna var 
hans levebröd. Han kände en hantverkar-
stolthet som blir allt ovanligare i ett köp- och 
slängsamhälle. 

För drygt fem år sedan tog det abrupt slut. 
Penningautomatföreningen RAY, som stödde 
verksamheten, ansåg att han sysslade med 
illojal konkurrens och slutade betala. Beslutet 
drabbade inte bara Sandnabba i Nykarleby, 
den drabbade också flera hundra andra 
synskadade hantverkare. De hade fått hjälp 
av Sokeva, ett företag inom Synskadades 
förbund, som levererade materialet till ett 
subventionerat pris. Då RAY 2014 stängde 
stödkranen tvingades Sokeva säga upp sina 
10 anställda och leveranserna drogs in.
Den lokala produktionen upphörde och  
företagen i Nykarleby tvingades köpa sina 
borstar från de stora kedjorna i stället.

Synskadades förbund och några  
lokalföreningar har försökt hålla upp en del 
av arbetet och sökt nya finansiärer, men det 
har varit svårt att nå upp till de 770.000 euro 
som RAY betalade årligen före 2015. Nu ser 
det riktigt mörkt ut, pengarna är slut och 
också den nedbantade verksamheten 
upphör nästa år.

Det var på 1870-talet som Finland följde 
exemplen från andra delar av Europa och 
började utbilda synskadade i hantverk. Det 
man satsade på var främst korgflätning 
och borstbindning. Hantverket blev den  
dominerande sysselsättningen för  
synskadade i det då agrart dominerade  
Finland. Ännu på 1940-talet jobbade 70 
procent av de arbetsföra synskadade med 
hantverk. Från 1960-talet minskade andelen 
och när det nya seklet började fanns cirka 800 
synskadade hantverkare kvar. 

Det som nu sker är en tragedi på flera sätt. 
Penningautomatföreningen slutade stöda  
ett hantverk som upprätthöll en lång tradition. 
Krasst räknat var stödet till Sandnabba 80 
euro per månad. Knappast något avgörande 
konkurrenshot mot importerade borstar och 
korgar. Beslutet innebar inte bara en  
försämring för människor med en  
funktionsnedsättning. Ett kunnande håller på 
att försvinna och en inhemsk produktion har 
upphört nästan helt. 

KOLUMN: 

När 150 år av hantverk 
försvinner 
TEXT: LARS HEDMAN, JOURNALIST



Juho Tuomainen studerar data- 
vetenskap vid yrkeshögskolan i 
Jyväskylä. Han har tre års studier 
bakom sig och blir färdig om ett år.  

I sitt examensarbete analyserar 
han trettiosju olika hjälpmedel som 
är avsedda för människor som har 
en synnedsättning. Han gör även en 
historisk tillbakablick på hjälp- 
medlens historia i Finland och deras 
digitala tillgänglighet, och intervju-
ar anställda på hjälpmedelsföretag.

Det har varit stor efterfrågan på 
hans studie, som på ett par månader 
laddades ned 388 gånger från 
internet. Här framgår bland annat 
vilka hjälpmedel som finns i Finland 
samt vilka hjälpmedel som inte 
finns till förfogande i Finland.

– Jag försöker skriva för en så 
bred målgrupp som möjligt. Jag 
vill nå såväl it-stödpersoner som 
föräldrar till barn med synnedsätt-
ning. Trots det blev jag verkligen 
överraskad över den stora andelen 
nedladdningar.

Fjorton punktdisplayer, 7 skärm-
läsningsprogram, 4 optiska läs- och 

förstoringsapparater, 2 talsynteser 
och flera andra program och  
apparater ingår i studien.

Planer på dubbel examen

Juho Tuomainen, som kommer från 
Pieksamäki, berättar att studierna 
flutit på ganska bra, men att 
problem ibland har uppstått när 
kurslitteraturen inte varit tillgänglig 
digitalt. Även coronapandemin har 
rört till studierna en smula.

– Att samla ihop material och 
skriva på mitt examensarbete är det 
jag njutit av mest. Min assistent har 
hjälpt till med att göra research. Jag 
vill fortsätta studera vid universite-
tet efter min examen. Det är möjligt 
att jag skriver om samma ämne som 
nu. Att jämföra hjälpmedel i olika 
länder skulle vara ett intressant 
forskningsområde, även att fördjupa 
sig lite mer i en speciell grupp av 
hjälpmedel.

Juho Tuomainen drömmer 
dessutom om att ta en examen i 
översättning, eftersom språk alltid 

Unikt examensarbete 
om hjälpmedel
Juho Tuomainen har skrivit det första 
examensarbetet om hjälpmedel för synskadade i 
Finland. Intresset har varit stort. På två månader 
laddades arbetet ned 388 gånger. 
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intresserat honom. Han har bland 
annat studerat grekiska.

– Jag medger att jag har många 
planer, vi får se sedan hur de för-
verkligas, säger han och skrattar.

Juho Tuomainen har alltid varit 
blind, han förlorade sin syn som 
bebis till följd av en allvarlig ögon-
sjukdom.

– Jag kan förnimma lite ljus, när 
jag vänder mitt ansikte mot ljuset. 
Det är lite komiskt, för jag ser ju inte 
det egentligen.

Studietiden 

Juho tror att det skulle ha varit 
bättre att studera vid ett universitet 
än vid en yrkeshögskola.

– Jag är en teoretisk människa, 
och jag har fått kämpa väldigt 
mycket med kurslitteraturen. Det 
har tagit på krafterna. På yrkeshög-
skolan i Jyväskylä håller man först 
nu på att lära sig vad fysisk och 
digital tillgänglighet innebär. 

Föreläsningsvideona har varit de 
svåraste att ta till sig. Särskilt när de 
visat hur en sak ska gå till, i kombi-
nation med bristfällig undervisning.

– Det säger sig självt att jag inte 
får ut något av videon om läraren 
inte berättar vad det är som händer 
i den.

Det har även funnits brister i 
skolbyggnadens fysiska  
tillgänglighet.

– Som tur var har en studie-
kompis hjälpt till där det varit extra 
knepigt att röra sig.

Det som har varit positivt i  
Jyväskylä, är att det har varit väldigt 
lätt att studera språk som synskadad.

– Jag pluggar både med hjälp av 
skärmläsningsprogram och punkt-
display. Min assistent redigerar vissa 
typer av material för att det ska bli 
tillgängligt. För mig är det mycket 
viktigt att kontakten till punktskrif-
ten inte försvinner. Jag har märkt 
att jag haft stor nytta av att kunna 
punktskrift när jag studerar språk.

Nytt hjälpmedel. OrCam MyEyeskamera sätts fast på glasögonskalmen och berättar hur omgivningen ser 
ut med ljud. Har man inte redan glasögon följer det med en attrapp. Foto: MyEyeBlog
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Juho berättar att han i tonåren 
kände sig som en ”looser” när han 
studerade med punktskrift. Han ville 
vara bäst i alla ämnen, och tyckte att 
det gick för långsamt.

– Idag rekommenderar jag 
alla som ser dåligt att använda 
punktdisplay, särskilt unga. Ett tu tre 
behöver man kunna göra anteck-
ningar. En punktdisplay är ett väldigt 
bra tekniskt hjälpmedel.

Han använder vit käpp och 
punktklocka när han rör sig.

– Jag föredrar en punktklocka 
framom en talande klocka, man 
kan mera diskret titta vilken tid på 
dagen det är.

Musik och promenader

Juho Tuomainen bor i en  

studielägenhet i Jyväskylä. Att bo 
själv har både för- och nackdelar.

– Framför allt coronapandemin 
har medfört bakslag, men målet är 
ett allt självständigare liv.

Det som frustrerat honom mest i 
många år, är den låga tillgänglig- 
heten i fysiska miljöer.

– När man bygger offentliga 
byggnader borde man ta med till-
gänglighetsaspekten redan i pla-
neringsskedet. Svarta linjer borde 
finnas både inomhus och utomhus.

Dagarna tillbringar han på olika 
sätt.

– Jag äter frukost, skapar musik 
och går en promenad utomhus på 
egen hand och gick på gym innan 
coronan.

Juho Tuomainen berättar: 
 
"När jag började skolan fick jag mina första datatekniska hjälpmedel. Snart vande 
jag mig vid att tekniken krånglade. Det kunde vara att skärmläsningsprogrammet 
hängde sig, punktdisplayen inte funkade eller att uppdateringen av programmet 
inte löpte som den skulle. Min favorithobby var att hålla på med musik, men jag 
upptäckte att tekniken man använder för att göra musik var från 70- och 80-talet 
och föråldrad med stora brister i tillgänglighet. Efter grundskolan bestämde jag 
mig för att göra något åt problemen. Jag installerade en virtuell Linux på min 
dator. Det är alltså en version av Linux som är gjord för synsvaga. Den är i sin tur 
en version av Vinux, som är specialanpassad för synskadade. Vinux baserar sig på 
Ubuntu. När jag gick ut gymnasiet visste jag att jag ville bli programmerare och 
sökte till yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jag kom in som den 
enda synskadade bland över 200 sökande till mitt program." 
 
Länk till Juhos examensarbete: https://www.theseus.fi/bitstream/
handle/10024/494484/Opinnaytetyo_Tuomainen_Juho.
pdf?sequence=2&isAllowed=y

TEXT: TIINA RUULIO, ARTIKELN HAR 

PUBLICERATS I SILMÄTERÄ NR 3 2021
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ANNONS

Sommarens resa för alla FSS medlemmar, går till Kalmar – Öland, 14 – 19.6.2022
 
Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. (VSS) gör i samarbete med Oravais Trafik Ab 
(OT) en resa till solens och vindarnas ö under den vackra försommaren 2021. Resan är öppen för 
alla medlemmar i FSS, såväl ordinarie som stödjande. Stiftelsen Svenska Blindgården stöder alla 
ordinarie medlemmar med 100€/medlem. 
Dag 2, onsdag 15.6:   Stockholm – Kalmar (frukost o middag) Vi kör mot Kalmar med spännande 
uppehåll längs med vägen. Vi checkar in på First Witt Hotell för tre nätter. Gemensam middag.
Dag 3, torsdag 16.6:   Södra Öland (frukost, lunch och middag) Efter frukost kör vi över den 6 
km långa Ölandsbron och besöker Södra Öland med bla Södra Uddens fågelstation och fyren 
Långe Jan. Vi fortsätter mot Borgholm och slottsruinen. Dagens lunch intas vid Sollidens vackra 
slottspark. Vi har möjlighet att vandra runt i parken och beundra alla vackra blommor. Efter en 
heldag på Södra Öland återvänder vi till hotellet där vi sen äter en gemensam middag med 
representanter från SRF (synskadades riksförbund) i Kalmar.
Dag 4, fredag 17.6:  Kalmar – Norra Öland (frukost o middag). Under förmiddagen har vi egen 
tid i Kalmar med möjlighet till shopping och vandring i den vackra medeltida staden. Lunch på 
egen hand och på eftermiddagen åker vi igen över bron för att sen ta sikte på Norra Öland. För-
sta stoppet blir vid en gammal kvarn i Saltvik. Kvällens festmåltid avnjuts i den mycket speciella 
Restaurangen Lammet och Grisen som finns i Löttorp på Norra Öland. 
Dag 5, lördag 18.6:  Kalmar – Stockholm (frukost-lunch). Efter frukost åker vi mot Stockholm. 
Lunch på Ringarums Värdshus efter vägen ungefär mittemellan Kalmar och Stockholm. Den 
splitternya Viking färjan MS Viking Glory avgår från Stadsgården kl. 20.00. 
Dag 6, söndag 19.6: Åbo – Hemorten (frukost ombord). Färjan anländer kl. 7.35 till Åbo.  
Hemresa enligt uppsamlingsrutten och med lämpliga stopp under vägen.

Resans pris: (från Österbotten, från Åbo o Åland: minus 15€)
Ca 670€/person -> minst 40 deltagare
ca 725€/person -> minst 30 deltagare
ca 775€/person -> minst 25 deltagare
Tillägg för enkelrum och hytt under resan är 150€. (minus 100€ för alla ordinarie medlemmar)
I priset ingår: färjbiljetter med Viking Line, hyttplatser tur/retur, logi i dubbelrum på First Hotel 
Witt (3 nätter), 5 frukost, 2 lunch, 4 middag, inträden enligt programmet, bussresa i luftkonditio-
nerad turistbuss, reseledare Kristina Bosson är med oss dag 2-4, syntolkning där så behövs. 
I priset ingår inte: måltidsdrycker, extra inträden, reseförsäkring. 

Sista anmälningsdag är torsdag 12.5.2022 
För ytterligare information, anmälan och ett mera utförligt program, kontakta verksamhets- 
ledare Febe Mörk, tfn 045-321 3320 (må-to kl.9-14) eller på vasasynskadade@gmail.com.

Välkommen med till Kalmar och Öland!
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KÅSERI 
 

Julen är gåvornas tid
TEXT: LILIAN SÖDERMAN

Bästa läsare jag har åter förmånen 
att dela några tankar om julen 
med dig. Många olika funderingar 
snurrar i mitt arma, gamla huvud, 
för substantivet jul rymmer väldigt 
mycket: julsånger, julstress, julmat, 
önskan om en vit jul. Ja, listan kunde 
naturligtvis göras mycket längre. Jag 
har bestämt mig för att koncentrera 
mig på temat gåvor. Jag tänker inte 
på olika gåvor eller egenskaper 
människor har, jag själv hade gärna 
varit bra på att sjunga, måla och 
rita, men jag var inte närvarande då 
sådana gåvor delades ut. 

Gåvor som många människor 
ger och tar emot i samband med 
julen vill jag i detta enkla kåseri 
beröra, och jag bjuder på några 
exempel från mitt vanliga, enkla 
liv med hopp om att jag kan väcka 
några trevliga minnen hos dig, bästa 
läsare.

Då mina barn var små fick jag 
ofta frågan vad jag önskade mig 
till julklapp. Mitt svar löd ungefär 
att jag önskade mig artiga, snälla, 
lydiga och hjälpsamma barn, vilket 
naturligtvis inte tillfredsställde 
dem för de ansåg sig redan uppfylla 
önskan så gott de kunde, vilket 
de säkert gjorde. Så småningom 
upphörde dylika dumma svar från 

min sida, och jag försökte önska mig 
något konkret.

En gåva jag fick som barn betyd-
de oerhört mycket för mig, och jag 
blir väldigt rörd då jag ser bilden 
framför mig i minnets album. Tänker 
också på att inköpet gjorde ett stort 
hål i mina föräldrars plånbok, som 
inte var alltför tjock. Saken var röd 
och vit med fyra hjul. Du anar kan-
ske att det handlar om en dockvagn, 
som jag länge önskat mig. 

Som en ivrig, effektiv och om-
sorgsfull dockmamma gladde jag 
mig storligen, men det är svårt att 
säga om mottagaren eller givaren 
var gladast. Mina mostrar och min 
mormor, som alla kände till gåvan, 
hade tillverkat så sköna sängkläder 
att favoritdockan kunde sova sött 
och drömma vackert. Dockvagnen 
med vit kur och rött underrede 
levde länge till många barns, också 
mina egna barns, stora glädje, men 
efter lång och trogen tjänst vilar 
den nu i sin grav vid Stormossen, 
en avstjälpningsplats utanför Vasa, 
men minnet lever kvar.

En annan gåva som nästan 
dagligen gör sig påmind fick jag av 
min dotter. För det mesta använder 
jag den två gånger varje dag och 
bevakar den med hökögon så ingen 
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annan nyttjar den, m.a.o. den är 
väldigt kär och viktig för mig. Den 
var vit men har nu blivit grådaskig 
av tidens tand. De pastellfärgade 
ränderna har däremot bevarat sin 
färg, och formen är rund och bred 
precis som hos mottagaren. Den 
rymmer vackra ord och tankar. Den 
kan också rymma en väldoftande, 
uppiggande brun vätska, du förstår 
säkert att jag talar om kaffe och att 
gåvan stavas mugg.

Under muggen står det varken 
Arabia, Pentik eller något annat 
känt, dyrbart märke, men den är 
ändå värd sin vikt i guld. Gåvor 
behöver inte alltid ha ett stort 
ekonomiskt värde utan vara givna 
av kärlek.

En annan gåva som betyder 
mycket för mig fick jag av min son 
för länge sen, också den gåvan är i 
flitig användning. Den är lingonröd, 
och den är mjuk men nött efter 
mångårig användning i ur och skur 
och så stor att jag kan vira in hela 
mig i den. Du tänker kanske på en 
pläd eller en handduk, och handduk 
är rätta svaret. Den gåvan kramar 
om mig med kärlek, speciellt med 
tanke på att den är köpt med de få 
slantar han då hade lyckats spara 
ihop.

Dessa tre exempel får räcka, men 
de fyller mig med stor värme och 
tacksamhet. Hoppas att du också 
kan dra dig något till minnes, något 
som glatt och värmt dig.

Saker kan betyda mycket, men 
många gånger är ett leende, ett 
vänligt ord eller två, en hjälpande 
hand, ett lyssnande öra en oersättlig 
gåva. Förhoppningsvis delar vi med 
oss av vänliga ord, hjälper varandra 
och lyssnar på varandra denna jul! 
Hoppas att du får en sådan jul som 
du önskar!

Egentligen är temat gåvor 
synnerligen aktuellt vid juletid 
om vi tänker efter varför vi firar jul.  
Vi människor fick då den största 
gåvan, nämligen Jesus Kristus, som 
föddes i ett stall i Betlehem för över 
tvåtusen år sen, men det beror på 
om vi tar emot den gåvan eller inte. 
Jul utan julevangeliet med bud om 
frid och glädje på vår jord, är för 
mig ingen riktig jul, varför jag gärna 
läser det vid Lyktans julfest, också 
detta år.

Fridfull julhelg!

Dockvagnen med vit kur och rött underrede levde länge till många 
barns, också mina egna barns, stora glädje, men efter lång och trogen 

tjänst vilar den nu i sin grav vid Stormossen, en avstjälpningsplats 
utanför Vasa
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Karl-Oscar ”Kalle” Skogster engage-
rade sig i synskadadeverksamheten 
redan som 16-åring 1956. Han är 
förbundets hedersordförande. Som 
ordförande har han fungerat åren 
1963-1979 och 1986-1994. Hans 
aktivitet i förbundet har fortsatt 
efter ordförandeuppdragen. Till vår 
glädje ingick han bland annat i juryn 
för FSS:s slogantävling. 

Kalle växte upp på Hovgård i 
Hindsby i Sibbo där hans mamma 
Elna jobbade som deja i gårdens 
ladugård.  Ända sedan han var riktigt 
liten var han nyfiken på smällande 
ting. Om den olycksaliga dagen strax 
före påsk när han var tio år och tog 
en dynamitsats från förrådsskåpet i 
sadelmakarutrymmet berättar han:  

– Jag petade loss små bitar 
av sprängämnet med en spik. 
Min barnsliga tanke var att det 
skulle gå att få små smällare av 
innehållet. Jag försökte få en liten 
bit av sprängämnet att falla ner på 
en brinnande tändsticka. Följande 
sekund befann jag mig i ett eldhav 
och hörde en smäll, en ödesdiger 
påsksmäll.

En dryg månad låg Kalle på 
sjukhuset. En dag kom Brita Bärlund, 
som var blind, och anställd av det 
finska församlingsförbundet, som 
rådgivare för landets nysynska-
dade, på besök. Kalle fick låna en 

punktfickklocka och en ABC-bok i 
punktskrift. Brita sa: ”I höst ska du 
börja i blindskolan så det är bra om 
du redan då kan läsa punktskrift”. 

Första sommaren som blind

När Kalle kom hem från sjukhuset 
täljde han en käpp. Den behövde han 
när han vandrade tre kilometer till 
sin småskollärarinna som turligt nog 
hade avlagt blindskollärarexamen. 
Punktskriften kändes svår och han 
fick ofta höra ”upp med hakan pojk!".

Någon radioapparat hade man 
inte råd med i Kalles hem, men 
byborna samlade in pengar för en 
radiomottagare. Kalle menar att han 
under många år hade både nytta 
och glädje av den. Den här radion 
har nog satt sin prägel på Kalles 
liv för tidigt varje morgon tar han 
itu med att lyssna till nyheter via 
många olika kanaler. 

Utbildning och arbetsliv

Kalle berättar att i blindskolan 
gillade han gymnastiken.

– På sportplanen kastade vi 
diskus, stötte kula, sprang 100 och 
1000 meter. Inomhus byggde vi 
pyramider av oss själva. Vintertid var 
det snöplumsning och skidåkning 
på Tölövikens is som gällde.

Skogster tänkte ständigt nytt
Lek med dynamit fick allvarliga följder för Karl-Oscar 
Skogster. Som tioåring förlorade han synen till följd av 
en explosion. Idag är han FSS hedersordförande.

TEXT: GUNILLA LÖFMAN
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De tre högsta klasserna kallades 
arbetsklasser. Hantverkslärare 
Wolmar Sjöholm undervisade i 
borstbinderi, korgmakeri och rotting- 
möbeltillverkning. När skolan var 
över kunde Kalle börja tillverka 
borstar tack vare att socialstyrelsen 
beviljade honom en borstsax. Bor-
starna sålde han i hembyns butik.

Kalle har studerat vid Borgå folk-
högskola och folkakademi, jobbat 
som metallarbetare och studerat vid 
Svenska social- och kommunal- 
högskolan. År 1963 anställdes han 
som blindkurator på deltid vid 
församlingsförbundet, ett uppdrag 
som senare ändrades till sekreterare 
för handikapparbetet inom Stifts- 
rådet. Det jobbet hade han till år 
1997 då han beviljades delinvalid- 
pension. Samtidigt efterträdde han 
Tor Hanner som chefredaktör på 
deltid för Finlands Synskadade. 
Pensionär på heltid blev han år 
2004.

År 1963 valdes Kalle också till 
ordförande för Samfundet Finlands 
svenska blinda, SFSB. Kalle säger:

– Det gick utmärkt att kombi-
nera jobbet som blindkurator med 
uppgiften som förtroendevald. 
Mitt arbetsfält bestod av hela 
Svenskfinland. Till jobbet hörde att 
bedriva uppsökande och rådgivande 
verksamhet bland synskadade. 
Kontakten med synskadade skötte 
jag via hembesök, via trådtelefon 
och på olika sammankomster.

Bengt Ahlvik, som är viceord-
förande för FSS, och hemma från 
Kållby i Österbotten, berättar om sitt 
första möte med Kalle.

– När jag gick på trean fick jag 
en Tandberg magnetofon. Det var 
Karl-Oscar och hans fru Annikki som 
kom med tåg från Helsingfors för att 

ge mig den. Inte förstod jag då vilka 
gästerna var och inte heller hur det 
var möjligt för mig att få en sådan 
apparat. Nu vet jag att Kalle var 
både blindkurator och ordförande 
för SFSB och att Annikki var anställd 
av De blindas centralförbund som 
landets första barnkonsulent. Det 
var genom Folkhälsans Lucia- 
insamling som SFSB hade fått tio 
Tandberg magnetofoner för utdel-
ning till synskadade i Svenskfinland.

Karl-Oscar berättar att när han 
valdes till ordförande inte hade 
någon erfarenhet av organisations-
arbete, men att han bestämde att 
det varje år skulle införas någon ny 
verksamhet i organisationen. Tack 
vare att Karl-Oscar arbetade enligt 
sitt beslut har FSS utvecklats till den 
moderna synskadeorganisation som 
FSS är idag. Tack, Karl-Oscar för dina 
insatser! Vi gör vårt bästa att följa 
ditt råd: FSS ska ständigt utvecklas i 
takt med samhällsutvecklingen.

Porträtt. Hedersordförande Karl-Oscar Skogster har tilldelats 
Synskadades centralförbunds förtjänsttecken i guld samt 
Svenska Finlands Folktings förtjänsttecken i brons.   

Källor: FSS:s 
40-års och 50-års 
historiker, boken 
Mer än att se
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För taltidningslyssnarnas del 
kommer detta att innebära 
vissa ändringar.

– Det kommer inte att 
finnas sidnumror, eftersom 
sådana saknas på tidningar-
nas hemsidor. Detta kan till 
en början verka förvirrande, 
för de som är vana vid att  
taltidningen följer pappers-
tidningens ordning, säger  
Daniel Ainasoja, verksamhets-
ledare på den finlandssvenska 
taltidningsföreningen.

Daniel tillägger att  
indelningen i inrikes-, utrikes-, 
ledar-, kultur-, sportavdel-
ningar och så vidare kommer 
att finnas kvar, och att vissa 

material fortsättningsvis 
plockas från papperstidning-
en.

– En del material, som 
familjeannonser och  
kungörelser, finns enbart i 
papperstidningen.

Mer innehåll och 
nyheter
– Vi vill ändra på arbetet med 
taltidningen så att den passar 
in i den digitala förändringen 
av samhället, säger Daniel 
Ainasoja.

Han påpekar att det finns 
fördelar med att göra taltid-
ningar med det nya verktyget, 
som i våras började användas 

i Österbotten och i januari tas 
i bruk i södra Finland.

Prenumeranterna får mer 
innehåll och nyheter.

– Österbottens Tidning 
och Vasabladet, har i flera år 
gett ut en måndagstidning 
enbart digitalt. Detta har 
gjort att prenumeranter har 
gått miste om bland annat 
sportnyheter men också 
lokala nyheter och ledaren. 
Måndagstidningen har varit i 
ett sådant format att det inte 
varit möjligt att ge ut den 
som taltidning.

Smarthögtalare

I framtiden kommer prenu-
meranterna att få sina taltid-
ningar tidigt på morgonen 
som tidigare. Föreningen 
strävar till att kunna ta med 
fler nyhetskällor och publika-
tioner i utbudet. 

– Vi fortsätter att använda 
Pratsam Reader och Knappen. 
De som använder Pratsams 
appar får också en upp- 
daterad taltidning på  

Nytt format på taltidningen
Ett nytt verktyg för att göra taltidningar har tagits i bruk i 
Svenskfinland. Taltidningen har fram tills i våras varit en kopia 
av papperstidningen. Men nu kommer den att till stor del 
sammanställas av material som läggs ut på dagstidningens 
hemsida.

 Google Nest Mini



FSS slutar distribuera 
taltidningar på CD
FSS slutar distribuera taltidningar på CD vid utgången av det 
här året (2021). Tidningarna som berörs är: Medlemsbandet, 
Synvinkel, God Tid, Vi Hörs och Helsinki-tidningen.

För att i fortsättningen lyssna på ovannämnda tidningar 
behöver du en taltidningsspelare (Daisy) eller en telefon- 
applikation till din smarttelefon. Detta är kostnadsfritt och FSS 
hjälper dig med ibruktagande av apparaten.

Under hösten har FSS försökt nå alla CD-prenumeranter 
för att erbjuda alternativa prenumerationssätt. Ifall FSS inte 
nått dig och du prenumererar på CD-tidningar och vill fortsätta 
motta tidningarna via Daisy ombeds du ta kontakt med din 
lokala rehabiliteringsrådgivare för mera information och hjälp 
med beställningen.

På Åland fortsätter CD-distributionen ännu en tid framöver, 
tills vi haft möjlighet att utreda hur stor efterfrågan på ersät-
tande tjänster är. Den som bor på Åland och vill byta ut sina 
CD-skivor mot en Daisy-spelare eller applikation redan nu kan 
kontakta rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård på telefon 050 
595 4377 eller stina.nygard@fss.fi.

Mer information om taltidningar ger FSS talpublikations- 
och systemansvariga Niklas Finnäs (ti-to), tel.050 460 0409 
eller niklas.finnas@fss.fi.
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förmiddagen och under tidig 
kväll med artiklar som publi- 
cerats under dagens lopp.

Under hösten har test 
inletts med att distribuera 
taltidningar till röststyrda 
smarthögtalare som Google 
Nest Mini.

Billigare produktion

Bakgrunden till att man 
börjat göra taltidningen på 
ett nytt sätt är ett behov av 
att automatisera produktio-
nen och spara kostnader.

– Antalet prenumeranter 
på taltidningarna minskade 
under flera års tid. Därmed 
har också en del bidrag 
minskat eller upphört att 
beviljas till taltidningsfören-
ingen, vilket är en besvärlig 
ekvation när kostnaden för 
att producera en taltidning 
är densamma oberoende 
om den har tio eller femtio 
prenumeranter.

– Av den anledningen har 
föreningen sökt bidrag för att 
kunna slopa prenumerations-
avgifterna och på så sätt få 
upp antalet prenumeranter. 
För en del har taltidningen 
varit för dyr.

Finns det önskemål och 
förslag kring produktionen 
av taltidningarna så kan de 
gärna meddelas till verksam-
hetsledare Daniel Ainasoja 
på  tfn 050 527 41 74 eller 
e-post daniel@fstf.fi.
HELENE WALLIN

Att rösta hemma
Det första välfärdsområdesvalet äger rum söndagen den 23 
januari 2022 i Finland. Om du har svårigheter att ta dig till 
röstningsstället kan du rösta hemma på valdagen.

Anmäl att du vill rösta hemma till centralvalnämnden i din 
hemkommun. Anmälan ska göras skriftligen eller per telefon 
senast tisdagen den 11 januari 2022 före klockan 16.00.  
Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns på 
meddelandekortet som skickats till väljaren per post. Du kan 
också be någon annan anmäla dig. Röstsedeln hämtas  
hemma hos dig. En hemmaröstningsblankett samt  
kontaktinformation till centralvalnämnderna finns på  
https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma. Här kan du även läsa om 
hur man röstar på plats, anstalt och förhandsröstning.



Svenska synskadade i 
mellersta Nyland önskar Er 
alla en God Jul och ett riktigt 
Gott Nytt År 2022. Kansli- 
Hörnan har julstängt från 
måndagen den 20 december 

till och med den 9 januari 
2022.  Tack till alla medlem-
mar och samarbetspartners 
för det gångna året!

Vi avvaktar hur Corona- 
situationen är efter nyår 

och vilka restriktioner som 
gäller då. Distriktssekrete-
raren meddelar om det blir 
förändringar i nedanstående 
program, men i nuläge gäller 
följande:

SVENSKA SYNSKADADE I MELLERSTA NYLAND

NORRA ÖSTERBOTTENS SVENSKA SYNSKADADE

Kansliet är julstängt 
22.12.2021– 9.1.2022.

”Till punkt och pricka” 
– punktskrift för nybörjare – 
med Maja Renvall-Höglund 
träffas på Fyren på Punkt-
skriftens dag 4 jan kl 13.  
Mera info av Maja,  
tfn 040 070 70 40.

Årets första föreningsträff 
hålls 11.1.2022 kl 18 på 
Fyren. Vi får besök av Kristine 
Ek från Minnesrådgivningen. 
Kaffeservering och trevlig 
samvaro.

Punktskriftsgruppen 
med Leif Nybohm samlas 
på onsdagar kl 9–10.30 på 
Fyren. Vårterminen startar 
12.1.2022.

I samarbete med Folkhäl-
san Östanlid och med Bo-Erik 
Enell som ledare, har vi på 
onsdagar konditionsträning i 
gym kl 11-12 och vatten- 
gymnastik, grupp 1 kl 
11.45 och grupp 2 kl 12.30. 
Munskydd bör användas! 
Vårterminen inleds onsdag 
12.1.2022.

Mimosel gruppen träffas 
varannan vecka (jämna 
veckor) på torsdagar kl 13–15 
med Sol-Britt Björkgren som 
ledare. Efter julpausen startar 
vi torsdagen 13.1 och följan-
de träff blir 27.1.

Handarbetsgruppen 
Rätstickorna träffas varannan 
måndag (udda veckor)  
kl 12–14 med Agneta  
Cederberg. Nästa träff 17.1 
och följande 31.1.  

Karagruppen träffas i 
regel sista torsdagen i mån-
aden. Nästa träff blir 27.1  
kl 12.30 vid Borgarmalms- 
vägen 4 C 8 i Jakobstad.  

Vill du äta lunch i trevligt 
sällskap? Kom med på för-
eningens Lunchträffar, som 
hålls i regel sista fredagen i 
månaden. Nästa lunchträff 
blir preliminärt fredagen 
28.1.   

För mera info och anmä-
lan kontakta Ann-Sofie Gran-
kulla, tfn 044 723 48 88 eller 
e-post: noss@multi.fi . Man 
kan även ringa föreningens 

ordförande Bengt Ahlvik,  
tfn 050 077 86 94 (under 
vardagar) eller via e-post: 
bengt.ahlvik@gmail.com.  

Rehabiliteringsrådgivare 
Peter Koskinen nås på tel  
050 471 27 63 (måndag- 
torsdag) eller via e-post:  
peter.koskinen@fss.fi.

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  

Styrelsen för Norra Öster-
bottens Svenska Synskadade 
r.f. tackar medlemmar och 
personal både inom NÖSS, de 
andra distriktsföreningarna 
och förbundet FSS för gott 
samarbete under det gångna 
året och samtidigt tillönskar 
vi alla en God Jul och Ett  
Innehålls- och Framgångsrikt 
Nytt År 2022!
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SVENSKA SYNSKADADE I VÄSTNYLAND

 Vi börjar det nya året med 
Styrka och balans-gruppen 
för förhandsanmälda  
torsdagen den 13 januari 
klockan 14 på Folkhälsan i 
Brunakärr. Gruppen Vatten-
gymnastik börjar följande 
dag, fredagen den 14 januari 
klockan 10, som förut på 
Folkhälsan.

Den första medlems-
träffen på Parisgränden 2 A, 
Helsingfors, blir måndagen 
den 17 januari klockan 13-15. 
Vi får besök av It-koordinator 
Robert Riska från Svenska 

pensionärsförbundet och 
temat är ”Nätbedrägeri”.

Måndagen den 31 
januari klockan 13-15 är det 
medlemsträff i Folkhälsans 
Seniorhus i musiksalen 
på Mannerheimvägen 97, 
Helsingfors.  Träff med 
verksamhetskoordinator Tina 
Kärkinen från Psykosociala 
förbundet rf. Temat är:  
Psykisk hälsa.

Måndagen den 14  
februari klockan 13-15 får vi 
höra socialhandledare Lisa 
Sirén från Helsingfors stad. 

Hon kommer att informera 
om Senior-info och dess 
verksamhet. Platsen är Paris-
gränden 2 A, Helsingfors.

Anmälningar till  
måndagsträffarna tas emot  
av distriktssekreteraren  
Astrid Söderlund per telefon: 
0400 269 553 eller per 
e-post: kansliet@ssmn.fi.  
Vår telefontid är måndag –  
onsdag klockan 10-13. Tag 
gärna kontakt om det är 
något du har att fråga eller 
kommentera.
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Välsignad är den tid på året 
som ger så mycket omtanke 
och kärlek. Svenska synska-
dade i Västnyland önskar 
alla sina medlemmar, övriga 
distriktsföreningar, FSS- an-
ställda och samarbetspart-
ners en kärleksfull God Jul 
samt ett magiskt Gott Nytt År 
2022!

Verksamhetskalender för 
Svenska synskadade i  
Västnyland: januari och 
februari 2022:

Januari månadsmöte OBS 
15.1. Lyan kl. 13.00. Program: 
Sote och vad det innebär, 
Projektchef Elisabeth  
Kajander berättar vad den 
nya social- och hälsovårds- 
reformen innebär.

Februari månadsmöte 
12.2. Lyan kl. 13.00. Torolf 
Grünn berättar om Mäntsälä 

upproret som skedde för 
90 år sedan. Pigge och Ika 
Svenskberg uppträder.

Boccian tisdagar klockan 
14.00 på Lyan. Start 18.1, 
25.1, 1.2, 8.2, 15.2. Kontakt-
person Thea Lindholm  
tfn 040 587 5140.

Månadscafe på Lyan med 
soppa och nåt sött. Datumen 
är 13.1, 3.2 kl. 13-15.00.  
(3.2 i samarbete med 
må bra-dagen).

Frågesport, tredje ons- 
dagen i månaden. Datumen är 
19.1, 16.2. Kl. 18.00 på Lyan.

Är du intresserad av att 
pröva sporten målboll? 
Svenska synskadade i Västny-
land ordnar en dagsresa till 
Iris i Helsingfors 24.1 för att 
provspela, mera information 
av verksamhetskoordinatorn 
eller via hemsidan https://fss.

fi/distriktsforeningar/vastny-
land. Anmäl ditt intresse till 
e-post ssvn@brev.fi eller via 
telefon 040 778 6295 må-to 
10.1-13.1.

Herrklubb, fjärde ons- 
dagen i månaden. Datumen 
är 26.1, 23.2. Kl. 15.00. Börje 
Broberg är kontaktperson för 
frågesporten och herrklubben. 
Tfn 044 541 0679.

Må bra dag. 3.2. Mera 
information på sid 16.

Om inget annat anges är 
kontaktpersonen verksam-
hetskoordinatorn Alexandra 
Helander som du kan anmäla 
dig till. Din tidiga anmälan 
hjälper köksgruppen beräkna 
trakteringsmängd och  
underlättar vid bokningen  
av samtransport. Tfn är  
040 778 6295 eller e-post 
ssvn@brev.fi.



VASA SVENSKA SYNSKADADE

Styrelsen och Febe önskar 
alla medlemmar, samarbets- 
partners, personalen på FSS 
och andra föreningar en 
riktigt Fridfull Julhelg och Ett 
Nytt Friskt År 2022!

I samarbete med Närpes 
Församling ”sjunger vi ut 
julen” torsdagen den 13.1  
kl. 13.00  i Närpes försam-
lingshem. Enligt traditionen 
får vi njuta av julgröt och 
smörgås, samt kaffe med 
dopp. Allsång och trevlig 
gemenskap. Sång och musik 
av kantor Jan-Ola Granholm 
och Tom Ingvesgård, samt en 
kort andakt av kyrkoherde 
Ingvesgård. Om intresse finns 
startar bussen i Oravais  
kl. 10.20 och kör Strandvägen 
till Närpes. Pris för dagen 
inklusive bussen är 10€/ 
person. Närmare buss- 
tidtabell fås vid anmälan som 
skall vara kansliet tillhanda 
senast 10.1 före kl. 14.00. 
Välkomna med på en trevlig 
utflykt till Närpes! 

Punktskrift startar på nytt 
onsdag 19.1 kl. 10-13.30 med 
Ritva Hagelberg och  

Börje Kukkonen som ledare. 
Är du intresserad av att lära 
dig ett nytt språk, tveka inte 
utan anmäl dig gärna, det 
finns plats för ytterligare 
elever hälsar ledarna. 

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, 
i samarbete med Folkhälsan, 
startar på nytt efter nyår 
tisdag 1.2.2022 kl. 13-15.15 
på Lyktan med Carina Blom 
som ledare, tfn 044 788 1026.

Kursen Rörelse-Styrka 
-Balans i samarbete med 
Folkhälsan, startar på nytt 
efter nyår tisdag 8.2.2022  
kl. 10-11 på Lyktan med 
Malin Knip som ledare, tfn 
044 788 10 81. Målet med 
träningen är att upprätthålla 
och stärka rörelseförmågan 
och balansen. Därefter 
fortsätter kursen varannan 
tisdag, jämna veckor, fram till 
och med tisdag 17.5. Anmäl 
dig till kansliet inför den 
första kursdagen.

Vattengymnastiken, i 
samarbete med Folkhälsan, 
fortsätter även på det nya året. 
Ännu oklart när kursen startar 
och om det blir en eller två 

kurser. Följ med i förenings- 
spalten, på MB och på vår 
hemsida. Styrelsen planerar 
även att ordna en ”Lättanpas-
sad kokkurs för synskadade” 
på Lyktan på våren. 

Är du intresserad av att 
lära dig mera, hitta i butiken, 
baka och laga mat, använda 
en keramisk spis, anmäl ditt 
förhandsintresse till kansliet. 
Kursen är gratis för alla kurs-
deltagare. Ledare är Ann-Britt 
Källskog och Susanne  
Granholm. Sista anmälnings-
dag är måndag 31.1.2022. 

På annan plats i tidningen 
finns förhandsinfo gällande 
vår planerade resa till 
Kalmar/Öland 14-19.6.2022, 
ungefär samma program som 
var planerat till föregående 
resa som aldrig blev av. Resan 
bjuds ut till alla medlemmar 
inom FSS och alla ordinarie 
medlemmar sponsoreras med 
100€/person med bidrag från 
Stiftelsen Svenska Blind- 
gården. Närmare info och 
anmälan senast 12.5 till 
kansliet.

Kontaktinformation:

SVENSKA SYNSKADADE I ÖSTNYLAND

God Jul och ett riktigt Gott 
Nytt År till er alla! 
Kajutan har julstängt 22.12. 
2021 - 10.1.2022.

Vi börjar igen tisdagen 

den 18.1 2022 med stol-
gymnastik och kaffestund 
tillsammans med Ann-Lis på 
Kajutan kl 10-11.30.

Kontaktuppgifter:  

Verksamhetscentret 
Kajutan, Ågatan 33 E 1,  
06100 Borgå. E-post:  
distrikt.kajutan@gmail.com.
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ÅLANDS SYNSKADADE

Vi önskar alla en god jul och 
ett gott nytt år! Vi vill tacka 
alla som under året hjälpt till 
att skapa en levande förening 
genom att delta, engagerat 
sig frivilligt, lagt ner tid och 
tankekraft på föreningen 
eller på andra i en liknande 
situation. Tack styrelsen, tack 
ledare, tack alla medlem-
mar – både ordinarie och 
stödjande och inte minst tack 
alla runtom som finns där och 
hjälper och stöttar.

Kansliet på verksam-
hetscentret Ankaret håller 
stängt från måndag 20  
december till och med 

söndag 9 januari. Mejl läses 
sporadiskt under tiden. Vid 
brådskande ärende kontakta 
ordförande Börje Troberg på 
telefon 0457 530 09 77.

Det nya året inleder vi 
med en lättsam månadsträff 
måndagen den 17 januari 
klockan 14.00 på Ankaret. 
I januari tänker vi även 
hinna med en IT-drop in dag 
torsdagen den 13 januari 
klockan 10-14. Fotvård är det 
onsdagen den 19 och tors-
dagen den 27 januari. Vi kör 
vidare med trivselkaffe sista 
onsdagen i månaden klockan 
14.00. 

Kontaktinformation:
Organisationssekreterare: 

Mobil: 0457 343 89 50, 
e-post: aland.syn@aland.net.

IT-stöd och taltidning. 
Besvaras i mån av möjlighet.

Mobil: 040 680 09 50, 
e-post: it.syn@aland.net.

Besöksadress till Ankaret: 
Johannebovägen 7,  
22100 Mariehamn.

Jul- och nyårsstängt 
20.12.21 till och med 9.1.22. 
Öppet från 10.1.22 måndag 
till torsdag klockan 10.00 till 
15.00, reservation för möten 
och lunch.

Alla anmälningar och 
förfrågningar görs till verk-
samhetsledare Febe Mörk 
på tfn 045 321 3320 (må-to 
kl. 9-14) eller per e-post: 
vasasynskadade@gmail.com. 

Du hittar även info om 
oss på http://www.fss.fi/sv/
distriktsforeningar/vasa samt 
på vår facebooksida: https://
www.facebook.com/ 
vasasynskadade.

Kansliet är julstängt 20.12 
– 4.1.2022. Har du förenings- 

ärenden utöver kanslitiden, 
kontakta ordförande Kerstin 
Lillbåsk, tfn 050 369 5997 
eller e-post: kerstinl@tawi.fi. 
Rehabiliteringsrådgivare 
Ulla-Britt Ingman kan nås på 
tfn 050 561 2950,  måndag- 
torsdag, eller per e-post: 
ulla-britt.ingman@fss.fi.  
Ulla-Britt gör även hembesök, 
så kontakta henne.

Taltidningsstödperson 
Siv-Britt Häggman kan 
kontaktas om du har  

problem med din Victor 
Reader spelare. Hon nås på 
tfn 050 341 7293 eller siv-
britt.haggman@agrolink.fi.

Ny IT-stöd person för  
VSS är Tom Lillas,  
tfn 050 521 7356 eller 
lillastom@gmail.com. 

Rehabiliteringshandle-
dare på Vasa Centralsjukhus 
heter Birgitta Rinta-Jouppi 
och nås på tfn 0400 79 2428 
eller 06 213 2428, birgitta.
rinta-jouppi@vshp.fi.

ÅBOLANDS SYNSKADADE

Åbolands synskadade rf 
skickar varma julhälsningar 
till alla.  Föreningen har haft 
olika typer av verksamhet 

under hösten 2021. Nu tar 
vi en julpaus för att i början 
av januari 2022  planera in 
möten och träffar i kalendern.

God Jul och Gott Nytt År 
önskar styrelsen!

8 • 2021 31

AKTUELLT I DISTRIKTEN



Vi önskar alla läsare 
en fridfull jul och 

gott nytt år!
FSS kansli är stängt 23 december 2021 – 2 januari 2022


