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Några tankar om  
att sitta i en styrelse

Ledaren

Anders nyberg
Vice styrelseordförAnde

Alla vi som har förtroendeuppdrag i någon 
förening förväntas känna till de stadgar 
och bestämmelser som gäller vid hante-
randet av ärenden för att fullfölja fören-
ingens syften. Vedertagna handlingssätt 
gäller oftast i mindre föreningar. Om verk-
samheten är omfattande och föreningen 
har anställda gör föreningen i allmänhet 
preciserade stadganden för olika situatio-
ner. Myndighetsanvisningar och finansiä-
rers stipulationer ska givetvis följas.

En förenings styrelse ska bereda och 
verkställa ärenden som behandlas av med-
lemsmöten. Styrelsen som kollektiv fattar i 
allmänhet majoritetsbeslut. Styrelsen kan 
även delegera beslutsfattandet till anställ-
da eller någon enskild styrelsemedlem.

Styrelsemedlemmar väljs för en relativt 
kort mandatperiod. För att nå en viss nivå 
av kontinuitet borde föreningen därför vara 
noggrann att följa de vedertagna principer 
man följt. En förening med anställda har 
kontinuiteten säkrad genom personalen, 
som anställs för en längre tid.

Av den anledningen är det viktigt att 
styrelsen inte tror sig ”veta bäst”, utan för-
domsfritt ge de anställda vida möjligheter 
till initiativ och beslut. Styrelsen hanterar 
föreningens tyngdpunktsområden, eko-
nomiska ramar och liknande helheter som 

sträcker sig längre i tiden än dagliga för-
valtningsärenden. För att framgångsrikt 
hantera dylikt bör styrelsemedlemmarna 
lita på att alla arbetar för föreningens syften 
och enskilda medlemmars bästa. Samtidigt 
bör det finnas en medvetenhet om att om-
världen förändras och att det i allmänhet är 
bättre att förekomma än att förekommas.

För en relativt liten aktör som FSS är 
samarbetsparter av stor vikt. De egna re-
surserna räcker inte alltid tillräckligt långt. 
Ifall FSS försöker köra på egen hand kom-
mer det att leda till att vår röst inte längre 
hörs, utan drunknar i de större föreningar-
nas brus. Även finansiärer drar öronen åt 
sig om vår verksamhet inte sköts på ett 
professionellt sätt.

FSS styrelse har utarbetat modellstad-
gar för distriktsföreningarna. Jag hoppas 
alla föreningar funderingar kring dessa och 
så långt som viljan räcker anammar dem. 
Enhetliga stadgar underlättar väsentligt 
FSS att fördela anslag som STEA beviljar 
för distriktens verksamhet. Enhetliga stad-
gar gör rapporteringen till finansiären en-
hetlig och gagnar på så sätt fortsatt med-
elsutdelning. Föreningarna kunde med 
fördel även utarbeta interna regler kring 
t.ex. ekonomiförvaltning, befattningsbe-
skrivning och styrelsens arbetssätt.
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Blinda 
personer 
bemästrar 
förmågan att 
se med eko

TexT och foTo: Sören JonSSon

Ekolokalisering är en teknik 
som blinda använder för att höra 
hinder. De som är riktigt duktiga 
kan till och med cykla.

Man har länge känt till att människor 
som förlorat sin syn kan använda 
ekon för att orientera sig. På slu-

tet av 1940-talet slog forskare fast att det är 
ekon och hörseln som blinda använder. Just 
nu är forskningen mer aktuell än någonsin 
tack vare ny teknik för att studera hörseln.

Tor Hanner är blindfödd men har ändå en 
stark rumsuppfattning. Han kan genom ljud-
skuggor höra vad som finns i ett rum. 

– Ljudet från skorna eller käppen gör till-
räckligt med ljud när jag promenerar. Jag 
bodde tidigare i Helsingfors och då använde 
jag mig väldigt mycket av ekolokalisering. 

Fördelen med Helsingfors framför Ekenäs är 
att det är tättbebyggt i stenstaden. Jag kun-
de till exempel problemfritt gå till mataffären 
utan att släpa med käppen mot väggen. Det 
fanns alltid väggar att gå efter. Jag hörde 
var husväggen var och när den tog slut. När 
husväggen tog slut innebar det att jag kom 
till ett gathörn och då kunde jag svänga. På 
det sättet hjälper ekolokalisering en att röra 
sig, säger Hanner.

Vad är det du känner när du kommer mot 
en vägg?

– Det är svårt att förklara. Jag hör på akus-
tiken att det finns någonting där. Det känns 
som ett tryck mot ansiktet. 

Hanner hör stora hinder på tiotals me-
ters avstånd. Inomhus är ekot tydligare. Han 
använder ekolokaliseringen oavbrutet och 
omedvetet.
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– När jag kommer in i ett rum skapar jag 
en uppfattning om rummet. Jag känner av 
hur långt det är till väggar och hinder. Om 
det till exempel finns en öppen dörr i rummet 
kan jag höra det. Men jag kan fortfarande gå 
in i stolar eller mindre föremål. 

Hanner förevisar tekniken i förbundet 
kansliutrymme. Han går i en korridor och 
berättar högt vad han uppfattar. Med jämna 
mellanrum knäpper han med fingrarna för att 
bättre skapa sig en bild i huvudet.

– Jag uppskattar att korridoren är cirka tre 
meter bred och mycket lång. Till höger om 
mig finns en dörr som står öppen. 

När vi närmar oss den bortre väggen stan-
nar Hanner till. 

– Nu är väggen nära, säger han och 
sträcker ut handen. 

Väggen är precis där han förväntar sig. 

Vad tillför dina knäppningar?
– Det brukar min fru också fråga, säger 

han och skrattar. 
– Jag hör ekot från knäppningen och på 

det viset vet jag vad som finns i rummet. Jag 
vet andra som gör ljud med munnen eller 
klappar. Det är ett sätt att förbättra effekten 
av vad man hör. 

Ekolokalisering kom naturligt till Hanner. 
Han har använt tekniken så länge han kan 
minnas. 

– Jag krockar aldrig med något i ansikts-
höjd. När jag var yngre var jag ännu bättre 
på att höra ekon. Det beror kanske på att 
hörseln inte är lika bra i dag som den var när 
jag var ung. 

Tor Hanner berättar att de som är riktigt 
duktiga på ekolokalisering till och med kan 
cykla tack vare tekniken. 

knÄPP. Tor Hanner behöver höra sin omgivning för att kunna använda sig av ekolokalisering. Om han har 
ett par ljudisolerande hörlurar på sig tappar han förmågan.  
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Bo Schenkman har forskat om ekolokali-
sering i flera år. Han har sitt säte vid Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm, och hans 
utgångspunkt har varit perceptuell psykologi. 
Denna del av psykologin undersöker hur våra 
sinnen ger oss information om omvärlden och 
om oss själva. Han har studerat vad som per-
ceptuellt sker hos blinda personer som orien-
terar och förflyttar sig med hjälp av ekon. 

Det finns mycket kvar att lära sig genom 
att studera hur mänsklig hörsel utnyttjar 
ekon och även skillnaderna i hur människor 
och fladdermöss använder sig av ekon.

–  Fördelen med ekolokalisering, om du 
jämför med ett tekniskt hjälpmedel, är att 
du alltid har med dig dina öron. Ett tekniskt 
hjälpmedel kanske behöver laddas och har 
ibland vissa begränsningar. Ett tekniskt 
hjälpmedel kan vara till nytta, men det kan 
maskera eller försvåra människors naturliga 
förmågor. 

Är intresset stort för ekolokalisering?
– Min uppfattning är att ekolokalisering 

har fallit i glömska bland funktionshinders-
organisationer och syncentraler. Teknik, till-
gänglighet och hjälpmedel för förflyttning 
har i stället varit i fokus. 

Bland forskning har ekolokalisering däre-
mot fått ett uppsving på senare år, eftersom 
tekniska framsteg har gjort det lättare att 
studera och analysera ekolokalisering. 

– Vi kan i dag göra många studier och 
analyser som man inte kunde utföra tidigare. 
Jag och kollegor har bland annat kunnat visa 
att blinda är bättre på att upptäcka hinder än 
seende personer, att olika hörselintryck son 
tonhöjd och ljudstyrka har olika vikt och att 
rummets akustik har betydelse och inte alltid 
som man trott.  

Ett intressant resultat som andra forskare 
har kunnat visa är att hjärnan hos vissa blin-
da tycks omtolka hörselintryck som om de 
var synintryck.

– Det verkar troligt att det finns en viss 
plasticitet i hjärnan. När man förlorar synen 
så kan de delar i hjärnan som tidigare bear-
betat synintryck i stället börja behandla hör-
selintryck. Man kan börja ”se” med hörseln. 
Men det är bara ett fåtal personer som stu-
derats, så man vet inte ännu om resultaten 
kan generaliseras, säger Schenkman.

Barn med synnedsättningar lär sig ofta 
spontant att ekolokalisera. Enligt Schenk-
man är det viktigt att man uppmuntrar blinda 
barn att själva utforska världen. Genom att 
fritt låta dem utforska världen triggar man 
igång ekolokaliseringen. 

Schenkman anser att man kan använda 
forskningen till att lära ut ekolokalisering. 

– Även om man blir blind i vuxen ålder 
kan man lära sig att uppfatta föremål med 
hörseln och ekon. Det finns blinda som an-
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Annons

sök bidrag från blomsterfonden
Förbundet Finlands Svenska Synskadade fristående fond, Blomsterfonden, 
har lediganslagit bidrag att söka.

Bidrag kan sökas både av synskadade privatpersoner, grupper av synskadade 
eller av FSS distriktsföreningar. Till exempel delas bidrag till ledsagning, syn-
tolkning och deltagaravgifter. Syftet med understödet är att personer med syn-
nedsättning får möjlighet att delta i motions-, rekreations- och kulturaktiviteter.

Blomsterfonden delar ut bidrag till evenemang, läger och kurser, som inte fått 
understöd från annat håll.

Ansökan fylls i på en ansökningsblankett som fås per e-post av FSS verksam-
hetsledare Matthias Jakobsson, matthias.jakobsson@fss.fi Det går också att 
fylla i ansökan per post. Kontakta Matthias Jakobsson för ytterligare informa-
tion.

Ansökningstiden är 1–31.3.2018. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar 
som inte inkommit i tid beaktas inte. För mer information kontakta Matthias 
Jakobsson, tfn 044 080 8004.

vänder ekolokalisering utan att veta om det.  
Dessutom finns det tyvärr synskadade per-
soner som inte använder tekniken fastän de 
skulle kunna göra det och ha nytta av det. 
Man skulle därför kunna lägga in ekolokali-
sering som en del av träningen när man övar 
förflyttning och orientering.

Alla kan lära sig att använda ekolokali-
sering, säger Schenkman. De som inte ser 
någonting alls har mest nytta av ekolokalise-
ring, men även de som har viss ledsyn kan 
dra nytta av ekolokalisering. Man använder 

den syn man har och ekolokalisering blir ett 
tillägg. 

Personer som är duktiga på ekolokalise-
ring skulle kunna inspirera andra att pröva 
på och att visa fördelarna. 

– Jag har lärt mig mycket av blinda perso-
ner som jag träffat i mitt arbete. Jag minns 
speciellt en ung kvinna som var enormt bra 
på att använda ekolokalisering. Det var svårt 
att tro att hon var blind. Hon kunde gå var 
som helst och utan att stöta i något. Det var 
svårt att förstå hur hon gjorde. •



För tidigt födda barn löper risk 
att bli blinda. Nu har forskare 
upptäckt ett näringstillskott som 
kanske kan hjälpa barnen att ut-
veckla en frisk näthinna. 

När ett barn föds för tidigt rubbas dess 
näringsintag. Inom prematurvården 
försöker man efterapa de näringsäm-

nen som mamman skickar över till barnet. 
Tyvärr saknas det fortfarande mycket kun-
skap om vad ett barn behöver för att kunna 
utvecklas optimalt.  

Svenska forskare vid Sahlgrenska Akade-
min i Göteborg har studerat effekterna av två 
olika fettsyror. Deras upptäckt kan vara en 
pusselbit i kampen mot blindfödda barn. 

– Vi gav för tidigt födda barn två olika ty-
per av fettlösningar i blodet. Vi trodde att 
Omega-3-fettsyra skulle vara fördelaktigt för 
barnens utveckling, men det visade sig att 
Omega-6-syran arakidonsyra var fördelak-
tigast, säger professor Ann Hellström som 
varit ansvarig för studien.

Arakidonsyra är en fleromättad fettsyra 
som till exempel finns i feta köttprodukter. 
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Omega-6 räddar kanske 
synen på tidigt födda barn

TexT: Sören JonSSon, foTo: Pixabay

fettSYra. Nu väcks hopp om ett nytt sätt att skydda extremt tidigt födda barn från den synhotande 
ögonsjukdomen ROP.  



Hos vuxna individer anses fettet bidra till 
hjärt- och kärlsjukdomar. Men under fos-
terutvecklingen är fettsyran en väldigt viktig 
byggsten i alla membran. 

– Mamman skickar över fettsyran från sig 
till barnet under hela graviditeten. Fostret 
har alltid högre nivåer av denna fettsyra än 
mamman. Direkt efter födseln, hos prema-
turfödda barn, är det endast via bröstmjöl-
ken som barnet kan få i sig arakidonsyra. 

Därför rekommenderar man amning. Pre-
maturfödda barn får däremot inte i sig till-
räckliga mängder arakidonsyra enligt den 
svenska studien. 

– Vi kan inte ännu säga om det verkligen 
har effekt att ge arakidonsyra som kosttill-
skott. Vi har inlett en studie på 210 prema-
turbarn som väntas bli klar om ett år. 

Om ni nu upptäckt att prematurbarn får 
för lite arakidonsyra för att kunna utvecklas 
optimalt. Vilka andra ämnen är det som pre-
maturbarnen går miste om? 

– Det är väldigt många ämnen som de går 
miste om när de föds för tidigt. Man kan säga 
att vi bara krafsar på ytan av näringsintaget. 
Det handlar till exempel om tillväxtfaktorer, 
steroider, stamceller och antikroppar.

Fler barn med näthinneskador

Ju tidigare ett barn föds desto större risk 
finns det att barnet får skador på näthinnan, 
eller så kallad prematuritetsretinopati (ROP) 
som sjukdomen också heter. 

– Den medicinska vården av prematurföd-
da barn har gått mycket framåt. Det gör att 

allt yngre barn kan räddas. Nu räddas barn 
när de föds i vecka 22 och några enstaka i 
vecka 21. Det är otroliga framsteg. Det gör 
i sin tur att antalet barn med prematuritets-
retinopati är konstant eller till och med ökar. 

Siffrorna stämmer överens med statistik 
från Finland. Under de senaste 30 åren har 
antalet personer som har synskada till följd 
av ROP varit konstant.

Prematuritetsretinopati beror i första hand 
på omognad. Barnets utveckling är inte klar. 
Efter födseln finns många faktorer som på-
verkar utvecklingen: felaktig otillräcklig nu-
trition, icke optimal syrgas tillförsel, infektio-
ner eller ett dåligt allmäntillstånd. 

Det är många faktorer måste studeras för 
att kunna ge en god prematurvård.

– Fokuset inom forskningen har skiftat 
från att hålla barnen vid liv till att få dem att 
utvecklas normalt. 

Det går visserligen att undvika blindhet 
genom laserbehandling, men det är inte att 
föredra. 

– Laserbehandling är en destruktiv metod 
som förstör näthinnan. Om vi klarar av att 
normalisera utvecklingen med bl.a rätt nä-
ringsämnen så har vi kommit en lång väg. 
Därför är det viktigt att vi fortsätter forska.

Nu är det bara att hålla tummarna för att 
forskargruppens hypotes håller och att fett-
syran arakidonsyra ur Omega-6 familjen till-
sammans med Omega 3 fettsyran DHA verk-
ligen gör att näthinneskador kan undvikas.•  

Studien publicerades i JAMA Ophthalmology 
av bl.a Chatarina Löfqvist och Ann Hellström.

Fokuset inom forskningen har skiftat från att hålla barnen 
vid liv till att få dem att utvecklas normalt.
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Musikern och kompositören director 
musices Raimo Tanskanen avled 
efter en tids sjukdom den 29 no-

vember 2017.
Tanskanen blev rikskänd framför allt som 

tonsättare och arrangör inom körmusik. Men 
han var mycket annat.

Raimo föddes den 26 mars 1937 i en små-
brukarfamilj i Polvijärvi. Som 6-åring miste han 
synen som följd av en olycka i samband med 
en lek. Skolgången för Raimo blev blindsko-
lan i Kuopio. Det var här musikintresset växte 
fram, han fick lektioner i piano och orgel.

Raimo kom sedan till Helsingfors och där 
gick han en utbildning till massör, ett yrke han 
dock aldrig utövade. Musikstudierna fortsatte 
vid Folkkonservatoriet samtidigt som han stu-
derade vid Helsingin yksityislyseos kvällslinje 
där han avlade studentexamen. Musikstudi-
erna fortsatte vid Sibelius-akademin där han 
avlade musiklärarexamen 1966. Samtidigt 
studerade han vid Helsingfors universitet och 
blev hum.kand. 1965. Raimo fungerade sedan 
som musiklärare vid dåvarande Synskadades 
Yrkesskola samt gav privatlektioner i pianospel 
och utövade själv musik i olika sammanhang.

Esperanto hörde också till Raimos stora in-
tressen, han var under många år ordförande 
i esperantoföreningens Steleto och översatte 
sånger till esperanto.

På 80-talet flyttade Raimo med familj, fru 
Aino och sonen Jari, till Pomarkku utanför 

Björneborg. Här jobbade Raimo som kantor 
och ledare för ortens manskör. Dessutom 
fungerade han som musiklärare i gymnasiet 
och vid medborgarinstitutet och gav privat-
lektioner i piano till barn och andra.

Det kom att bli körmusik som engagerade 
Raimo Tanskanen mycket. Han komponera-
de ett hundratal körverk och skrev åtskilliga 
arrangemang för kör. Han fick också uppdrag 
av kända kördirigenter. Men det handlade in-
te bara om körsång. Raimo skrev också verk 
för piano och för dragspel.

En stor insats gjorde Raimo med att utbil-
da personer i punktskriftsnoter, för att dessa 
sedan skulle skriva punktnoter till Celia-bibli-
oteket som idag kan utlånas till synskadade 
musikutövare.

Raimo utsågs år 2014 till Braillör i FSS som 
erkänsla för sina insatser för punktskriften. Vi 
kan väl också att Raimo var prenumerant på 
Finlands Synskadade. ’Det är en bra övning 
i svenska och så är det intressant läsning’, 
sade han. 

Man kan förmoda att det gladde Raimo att 
också sonen Jari blev musiker. Han jobbar 
idag som kantor i Siikais församling.

Vi minns Raimo Tanskanen som en mycket 
sympatisk person. Han fick många vänner 
också i FSS. Vi saknar honom och känner 
stor tacksamhet för den insats han gjorde, 
som vi fortfarande har nytta och glädje av.

Vi lyser frid över hans minne. •

In memoriam:

Till minne av Raimo Tanskanen

TexT: Tor hanner

Till minne av Raimo Tanskanen
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Alf berättar om sin roll 
som anhörig

Sedan Alf Blomqvists fru Christi-
nas syn blev sämre har han för-
sökt vara henne till stöd. ”Jag ser 
inte hennes synnedsättning som 
en direkt begränsning för oss”, 
säger Alf som också har anpas-
sat deras lägenhet efter hennes 
synnedsättning.

Som närstående till en synskadad gäl-
ler det att försöka stöda och vara till 
hjälp utan att samtidigt stöda alltför 

mycket.
Alf Blomqvist i Jakobstad har varit gift 

med sin Christina i nästan 40 år. År 2014 
började hennes syn försämras och det kon-
staterades att hon hade problem med gula 
fläcken i båda ögonen. En så kallad maku-
ladegeneration.

TexT och foTo: Daniel beiJar

tYdLiG renoVerinG. Alf  visar köket som renoverades i grått och vitt. Färgerna gör det lättare att se 
kontraster när man har synproblem.



Min mor blev ganska gammal och fick också problem med 
synen så jag vet från henne hur det kan vara.
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– Hon kan inte se skarpt och har endast 
ledsyn kvar. Det har varit bättre och sämre 
under åren men det går inte att göra något åt 
det, säger Alf Blomqvist.

Hur har ert förhållande förändrats sedan 
hon fick sämre syn?

– Tidigare hade vi fler fritidsintressen på 
var sitt håll. Christina höll mycket på med 
handarbete och deltog i hantverkskurser. 
Hon hade en egen bil så hon kunde ta sig dit 
hon ville. Nu är bilen såld och hon kan inte 
syssla med handarbete längre.

Tillsammans deltar de numera bland an-
nat i aktiviteter som Norra Österbottens 
Svenska Synskadade ordnar.

– Vi går på vattengympan en gång i veck-
an och så brukar vi vara med på resor som 
de arrangerar. Senast var vi med dem till 
Malta. Genom föreningen har vi också fått 
nya bekanta som vi ibland samåker med på 
olika evenemang.

På vilket sätt försöker du vara ett stöd för 
Christina?

– Jag försöker vara förutseende när vi till 
exempel är ute och går ifall det kommer nå-
got hinder emot eller tala om för henne att det 
är någon bekant som vi möter. Min mor blev 
ganska gammal och fick också problem med 
synen så jag vet från henne hur det kan vara.

– Men jag tycker Christina måste få göra 
det hon klarar av själv så långt det är möjligt, 
fast det ibland tar tid att gör det. Vi är ju pen-
sionärer så vi har inte bråttom.

Alf tycker att det är viktigt att man anpas-
sar hemmet för den som är synskadad. Han 

är elingenjör och allmänt teknikintresserad. 
Därför har han installerat nya effektiva LED-
lampor i lägenhet. Lamporna till badrum och 
toalett har sensorer som reagerar på rörelser 
och gör att det tänds automatiskt.

– Rätt belysning är viktigt för den som är 
synskadad, säger han.

När de för tre år sedan renoverade köket 
gjordes det med tanke på Christinas synne-
dsättning.

– Köket går i vitt och grått, det är för att 
det skall vara lätt att se kontraster, säger Alf. 

Christina klarar fortfarande av att laga mat 
men behöver dock hjälp med att sköta den 
moderna induktionsspisens funktioner.

Alf har också koll på den senaste utveck-
lingen inom tekniken och följer med vad som 
händer där.

– Jag har skaffat en ny talande telefon till 
henne som bland annat kan läsa upp text-
meddelanden.

Vad gör ni annars tillsammans om dagar-
na?

– Numera lyssnar Christina mycket på tal-
böcker. Dessutom ser vi på TV tillsammans, 
men då måste hon sitta nära skärmen. Men 
oftast ser jag på TV och hon lyssnar på lju-
det. Det där med syntolkning har vi någon 
gång försökt använda men jag vet inte om 
hon riktigt gillat det.

Paret har inga egna barn men istället har 
de en flitig kontakt med den övriga släkten.

– Vi är ofta bortbjudna på födelsedagar. 
Ibland kan det bli fyra till fem tillställningar 
per månad. 
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Till Alfs egna intressen hör att han är en 
hängiven släktforskare och forskar till ex-
empel om emigranters öden i Amerika. Han 
sjunger också i Kronoby manskör.

– Det är klart att jag måste ta henne i be-
aktande när jag ska på sångövning eller på 
något annat. Men det måste man ju göra 
oberoende när man är två. Annars ser jag in-

te hennes synnedsättning som någon direkt 
begränsning för oss.

Hur ser du på er framtid?
– Jag hoppas att vi kan bo hemma så 

länge vi båda är i skick. Hennes syn ska väl 
inte bli sämre så helt blind blir hon troligtvis 
inte. Tillsvidare bor vi kvar så länge vi klarar 
oss själva. •

fraMÅt. ”Jag försöker vara förutseende när vi är ute och går ifall det kommer något hinder emot”, berättar 
Alf  Blomqvist om när han brukar promenera tillsammans med sin fru.  



Sommarens politiska diskussioner har 
bland annat handlat om mångkulturalism 
och främlingsfientlighet. Diskussionerna 
har blottat en stor okunskap bland före-
språkare för ett enat land. Ytterst få län-
der består av endast ett slags folk, för 
det mesta har nationsgränser uppkommit 
som resultat av krig. Vi människor är in-
nerst inne lika.

Ett funktionshinder gör inte att alla 
funktioner är hindrade. För min del är 
synskadan inte min huvudsysselsättning, 
utan jag har många andra saker som är 
viktigare och som jag engagerar mig i. Att 
var normal betyder endast att man enligt 
vissa statistiska mätmetoder placeras i 
ett visst fält. Med samma mätmetod kan 
man även hävda att det är normalt att 
vara onormal.

För den skull vore det viktigt att sam-
hället skapar förutsättningar för accep-
tans av hela bredden av beteenden. 
Grundskolan har här en viktig funktion, 
som inte borde få prutas på. Inte ens i 
ekonomiskt kärva tider. Genom en trygg 
och mångsidig fostran kunde vi små-
ningom kanske nå ett samhälle där han-
dikapporganisationer inte längre behövs 
som intressebevakare. Det borde vara 
en självklarhet att alla människor ges lika 

möjligheter till en god tillvaro. Jämlikhet 
är inte att alla ska komma i mål samtidigt, 
utan att alla ska starta från samma linje.

För mig är även sommaren en fin års-
tid. Naturen bjuder på fina upplevelser 
och runt om i bygderna ordnas allehanda 
kultur- och idrottsevenemang. Jag besö-
ker rätt flitigt dessa evenemang och nju-
ter av att närturista. Det finns massor att 
uppleva inpå knutarna – var man än bor.

Jag brukar även planera hur jag vill för-
kovra mig under de övriga årstiderna. Vi i 
Finland är lyckligt lottade om vi bara kom-
mer oss för att nyttja samhällets tjänster. 
Bibliotek, arbetarinstitut eller öppna uni-
versitet bjuder på massor. Motionsfacili-
teter finns i allmänhet inom räckhåll och 
allehanda föreningar har omväxlande 
verksamhet. 

Jag tycker det är viktigt att vi synska-
dade aktivt rör oss i olika sammanhang. 
Vi ska inte nödvändigtvis framhäva vår 
situation, det väsentliga är att visa på det 
naturliga i att vara människa. Ifall vi behö-
ver hjälp med någonting finns i allmänhet 
hjälpande händer nära.

Det där med jämställdhet är nära be-
släktat med hjälpsamhet. Behandla an-
dra människor så som du själv vill bli be-
handlad.

”Flera gånger frågade han mig 
om hur jag ville ha det med min 
pojkvän med sex och så. En dag 
när han hämtat mig i ridhuset 
körde han in sina händer under 
min tröja för att känna om jag var 
svettig.” 

Så här berättade en ung kvinna om 
övergrepp inom färdtjänsten i radio-
programmet Kaliber som sändes i 

höstas i P1. Hon försökte bli av med den fö-
raren för sina resor men trots att han polisan-
mäldes och fick varningar, fick han fortsätta 
att köra. Då bestämde jag mig att starta en 

MeToo-grupp för kvinnor med funktionsned-
sättning. 

Jag har alltid varit aktiv och försökt på-
verka den situation som min synnedsättning 
innebär. Det kunde handla om rätten att an-
vända barnstolar i färdtjänsten eller utropen 
i kollektivtrafiken. Under tiden, som anställd, 
i SRF Göteborg, fick vi en förfrågan om att 
synliggöra det våld kvinnor med funktions-
nedsättning utsätts för. Det blev början på 
Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, där 
jag arbetade i sex år med föreläsningar över 
hela Sverige och även utomlands. Vi gjorde 
personalutbildningar, metodmaterial och fil-
mer.

utBLiCk

#Slutvillkorat
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När MeToo-uppropen började, var jag 
inte förvånad över omfattningen av antalet ut-
satta kvinnor och alla berättelser. Efter drygt 
tio års arbete med mäns våld mot kvinnor, 
visste jag att dessa siffror stämmer överens 
med den forskning som gjorts både nationellt 
i Sverige men även internationellt. Forskning 
som bekräftar omfattningen, men också hur 
svårt det varit att bli trodd som utsatt kvinna.

För kvinnor med funktionsnedsättning vi-
sar forskning en högre grad av utsatthet jäm-
fört med kvinnor utan funktionsnedsättning. 
Jag tänkte först att vi inte behöver någon Me-
Too-grupp för oss kvinnor med funktionsned-
sättning. Vi finns ju inom alla yrkesgrupper, 

och vi har redan fått vår röst hörd. Men sedan 
insåg jag att funktionsnedsättning innebär en 
dubbel utsatthet. Det handlar inte enbart om 
att det kan finnas utsatta situationer utan att 
människors (mäns) uppfattning om funktions-
nedsättningen och hur de använder den, är 
den stora skillnaden. Berättelserna visar tyd-
ligt att män passar på när tillfälle ges. 

Berättelser om män i föreningar, pojkvän-
ner och färdtjänstförare. Det berörde mig 
mycket att läsa om alla dessa kvinnor som ut-
satts för sexuellt våld i åratal, utan att någon 
sagt stopp! En kvinna släpas in på ett hotell, 
en annan kvinna blir påhoppad på öppen ga-
ta. Trots att hon slår efter honom med sin vita 

EN FRÄMMANDE MAN TRYCKER 
SIG MOT MIG PÅ DANSGOLVET. 
HAN LUKTAR SPRIT. HAN SÄGER 
ATT DET ÄR SYND OM MIG SOM 
ÄR BLIND.
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denise cresso-nydén 
initiAtiVtAgAre till 

#slutVillkorAt

käpp, ingriper ingen. Många övergrepp sker 
i färdtjänsten. En kvinna slår gång på gång 
föraren med sin ihopfällda vita käpp över fö-
rarens hand för att han ska sluta ta på hennes 
lår. Till slut flyr hon när han ska tanka.

En hel del övergrepp sker under täckman-
teln ” Jag ville bara vara snäll”. Fråga nästa 
gång! Om en kvinna slår dig med en käpp vill 
hon inte!

Det finns en fördom om att kvinnor med 
funktionsnedsättning inte får så mycket sex. 
Då kan ju vem som helst duga. Många män 
tycker att allt prat om tafsande är överdrivet 
och säger som en jag mötte i samband med en 
föreläsning: ”Jag skulle bli glad om en vacker 
kvinna tog på mig.” Mitt svar från podiet blev 
att vi kvinnor själva väljer vilka män som får ta 
på oss. Vackra eller ej! Män vill väl inte heller att 
okända kvinnor tar på dem hur som helst. 

När vi drog igång uppropet och Face-
bookgruppen tänkte jag att det kanske finns 
många som tror de är ensamma om sin upple-
velse och skäms för att de varit klantiga. Det är 
inget som skiljer kvinnor med och utan funk-
tionsnedsättning åt. Det är samma gamla våld 
men det finns en utsatthet som tyvärr miss-
brukas och ett beroende av andra i vardagen 
som ger ett utrymme för övergrepp Många 
gånger blir vår hjälp villkorat, vi säger inte till i 
rädsla för att inte få den hjälp vi behöver men 
också för att vi kanske inte får hjälp alls. 

Anmäla då? Jag anmälde en gång en 
chaufför för att ha släppt av mig på fel adress. 
Plötsligt, när jag klivit in i en färdtjänstbil, blir 
jag utskälld för att ha anmält honom. Hade 
jag sett skulle jag lämnat bilen men eftersom 
jag är blind vågade jag inte.

Det är så många mindre händelser som 
kan verka bagatellartade. Men när de händer 
är de obehagliga eftersom jag är beroende 
av den mannen för att genomföra något. Om 
du är ensam på en perrong med en ledsaga-

re så är det hotfullt när han börjar smeka din 
hand. Men om du ber honom sluta kanske 
han går och då kommer du inte med ditt tåg.

Under några månader från november till 
januari, samlade vi in berättelser i en Face-
book-grupp och via e-post. I den slutna Fa-
cebook-gruppen finns 530 kvinnor och ett fyr-
tiotal berättelser. Många berättade för första 
gången och många ville inte skriva under eller 
lämna ut sin berättelse – ens anonymt. Det är 
en liten värld och det är lätt att bli igenkänd.

Vi gjorde också ett upprop som under-
tecknades av ca 90 kvinnor. De som kunde 
tänka sig fick sin berättelse publicerad ano-
nymt på vår hemsida slutvillkorat.nu. 

 Den 23 januari lämnade vi uppropet och 
alla berättelser till Åsa Regnér, Barn-, äldre- 
och jämställdhetsminister här i Sverige.

Jag har fått mycket cred för att ha startat 
gruppen, men det är alla kvinnor som berättat 
om övergreppen som gjort uppropet möjligt. 
Nu kan vi visa samhället hur vår vardag ser ut, 
och vad vi behöver för att kunna leva utan våld:

 Vi vill att utdrag ur belastningsregiste-
ret ska krävas av färdtjänstförare, och vi vill 
att chaufförer stängs av när någon anmäler 
dem. Vi vill få bättre stöd av samhället och 
inte bara snällt ta emot den hjälp vi får. •
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Annons

Hans brummers stiftelse lediganslår 
stipendier
Hans Brummers stiftelse delar ut stipendier för allmännyttig verksamhet till förmån 
för synskadade.

Som sådan kan anses
- studier
- studielitteratur, studiemedel samt annan litteratur
- hjälpmedel för särskilda behov
- hälsobefrämjande aktiviteter (t.ex. ridterapi)
- övrigt välmotiverat behov

Skriftliga ansökningar, max. 1 A4 -sida, som bör innehålla
- sökandes fullständiga namn
- personbeteckning
- adress och telefonnummer
- ändamål för stipendiet
- utredning av det ekonomiska behovet av stipendium (t.ex. beskattningsintyg 
och information om andra finansieringskällor)
- ansökt belopp
- bankkontonummer (IBAN-kod bestående av 18 tecken)
- ev. e-postadress

sänds senast 29.3.2018 till adressen:
Hans Brummers stiftelse
c/o Anna Brummer
Brynjevägen 26 B
00920 Helsingfors

ELLER till e-postadressen: 
anna.brummer@gmail.com

Förfrågningar kan riktas till: anna.brummer@gmail.com, 045-881 8185

Stiftelsens styrelse behandlar ansökningarna vid sitt möte i slutet av april månad. 
Alla sökande meddelas skriftligt om styrelsens beslut. Bidragsmottagare bör 
redovisa för användningen av understödet till stiftelsen.
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Ismail Ghulami flydde ett odräg-
ligt liv i Iran. I Finland har han 
äntligen fått ett människovärde. 
Han hoppas någon gång kunna 
återvända och hjälpa synskadade 
personer i hemlandet, men som 
läget ser ut i dag är det inte möj-
ligt.

Under flyktingkrisen år 2015 flydde 
över en miljon människor över havet 
till Europa. Tusentals familjer splittra-

des, tusentals barn dog och tusentals blev 
kvar i eländet. Mot alla odds är Ismail Ghu-
lami inte en av dem.

Ghulami har varit på flykt i hela sitt liv. Han 
föddes i Afghanistan, men har inga minnen 
från den tiden. När Sovjetunionen ockupe-
rade landet flydde hans familj till Iran. Idag 
är han 47 år gammal och har varit blind från 
födseln. 

Ghulamis goda vän Ali Ahmadi hjälper till 
att tolka intervjun. De har känt varandra en 
lång, lång tid. 

Båda är nyinflyttade finländare, men de-
ras resa till Finland kan inte jämföras. Ahma-
di hade turen att få komma som kvotflykting 
emedan Ghulami flydde landet under det 
som i medier fick namnet flyktingkrisen.

– Min väg hit var den sista utvägen. Det 
är fortfarande ett stort trauma för mig. Jag 
valde mellan att leva eller att dö. Jag valde 
att leva, säger Ghulami. 

Över berget utan syn

Han satte sitt liv på spel när han valde att 
fly. Han trodde inte att han skulle komma till 
Finland helskinnad och frisk. Han var rädd 
för att bli skickad tillbaka till Iran eller dö un-
der resan. Mirakulöst klarade han sig trots 
att han hade oddsen emot sig. 

– Jag fick hjälp av ett par seende vänner 
över gränsen. Utan deras hjälp skulle jag 
inte ha klarat mig. Vi tog oss först till en by 
nära den turkiska gränsen. Där gömde vi oss 
i ett stall till skymningen. När kusten var klar 
började vi vandra. 

– Klockan var ungefär tio på kvällen när 
vi inledde färden. Rutten gick via bergsland-

Ghulami trodde att blindhet 
skulle sätta stopp för flykten

TexT och foTo: Sören JonSSon



reSan. Alla har en historia att berätta. Ismail 
Ghulamis berättelse är något utöver det vanliga.
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skap och öppna fält. För mig som är blind 
var det en mycket krävande rutt. Jag var he-
la resan livrädd för att falla ner eller bli ner-
skjuten. 

Han minns tillbaka på skräcken.
– Under några tillfällen blev det skarpt 

läge. Soldater sköt mot oss och jag kunde 
inte springa därifrån. Jag lade mig ner och 
gömde mig. Mina vänner sprang ifrån mig 
och jag blev lämnad ensam kvar. När läget 
lugnade ner sig kom min ledsagare tillbaka 
och tog med mig till de andra. 

På andra sidan gränsen väntade en bil på 
dem. Klockan var tre på natten när de nådde 
bilen. De kördes till en by och fick övernatta. 

– Vi somnade direkt. Vi var alldeles slut-
körda. När jag fick höra att vi klarade oss 

över gränsen blev jag överlycklig. Men det 
var svårt att ta till sig glädjebudet.

De tog sig med buss till Istanbul via An-
kara. Två dagar senare tog de sig till havet. 
De hade ännu den sista etappen kvar. 

– Jag tror aldrig att jag har varit så rädd som 
jag var i båten. Båten som skulle ta oss över 
till den grekiska ön Lesbos var avsedd för tolv 
personer, men vi var fyrtio personer i båten. 
Jag minns inte hur jag tog min in i båten. Men 
plötsligt satt jag där på golvet och bad för att 
båten skulle hållas flytande. Allt var kaotiskt. 

Det tog dem två timmar att ta sig till Les-
bos med den lilla gummibåten. Det blåste 
mycket och färden var osäker. 

– När båten närmade sig land hoppade al-
la i vattnet och simmade den sista sträckan. 

aLi oCH iSMaiL. Ghulami hade fått höra att Finland är ett lugnt land. Han tycker om natur och trivs med 
klimatet. Också på vintern. En annan faktor som gjorde att han valde Finland var att han hade vänner här. 
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Jag hoppade också i. Med min ledsagares 
hjälp hjälp kunde jag vada in till strand. Jag 
var i Europa.

Ismail Ghulamis har många intryck från 
resan, men inga synintryck. Han ser bara 
solljus, inget mer.

Synen på synskadade

Synskadade afghaner som bor i Iran räknas 
som ohyra. Enligt Ghulami får de inget stöd 
och har inga rättigheter. De sitter hemma 
och känner sig onödiga.

– Det är inte samma sak att vara synska-
dad i Finland jämfört med hur det är i Iran 
eller Afghanistan. På gatan blir du utsatt för 
hån, du kan inte jobba och du får ingen hjälp 
från samhället.

Ghulamis föräldrar blev chockande när de 
fick ett blindfött barn. Men de har alltid res-
pekterat och älskat honom. 

– Jag fick vara med i allt som familjen gjor-
de. I och med att jag är barndomsblind var 
min barndom inget problem. Jag har inte haft 
något att jämföra med. Också andra barn tog 
emot mig med öppna armar. Synskadan blev 
ett problem först när jag blev äldre. 

Ghulami säger att han hade det psykiskt 
tungt den sista tiden i Iran.

–  Jag fick svårt att vara. I vuxen ålder för-
stod jag att det var något som fattades mig. 
Andra reagerade på min situation. De skrat-
tade och gjorde narr av mig. Jag skämdes 
över min synskada – och jag isolerade mig. 

Hur har ditt självförtroende förbättrats 
här i Finland?

– Det är tungt att vara borta från min 
mamma och släktingar som ännu blev kvar. 
Men jag är glad för att jag kom till Finland. 
Jag känner mig som en människa! Finlända-
re respekterar synskadade personer. 

Kände du dig verkligen inte som en män-
niska i Iran?

– Det är först i Finland som jag är en res-
pekterad människa. I Iran var jag en funk-
tionshindrad flykting. 

Drömmer om att hjälpa

Ja, på tal om det. Du har varit invandrare i 
hela ditt liv. Först i Iran och nu i Finland. Vad 
gör det med din identitet?

– I Iran behöll jag min afghanska identitet 
tack vare att jag umgicks med andra invand-
rare. När jag pratade med iranier växlade jag 
identitet och kultur. Här i Finland finns det 
mycket färre invandrare, och vi blir bättre 
integrerade i samhället – så jag tror att min 
identitet kommer att förändras här, säger 
Ghulami. 
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Ghulami har fått uppehållstillstånd och 
stadgat sig i sin lägenhet. Han har börjat ta 
finskalektioner, men kan inte ännu konver-
sera på varken finska eller svenska. Före lä-
genheten i Esbo bodde han i Korsnäs. Där 
blev han aktiv i Vasa Svenska Synskadade 
och även medlem i FSS.

Hans dröm är att få hjälpa dem som be-
finner sig i samma situation som han gjorde 
innan han flyttade. 

– Jag drömmer om att det ska bli fred i 
Iran och Afghanistan. Om det blir fred skulle 
jag vilja hjälpa personer med funktionsned-
sättning att läsa, räka och lära dem kämpa 
för sina rättigheter. Just nu kan jag inte ens 
leva där. 

– Mitt allra första mål är att lära mig finska 
så att jag kan få kontakt med människor här. 
Jag vill berätta mina åsikter och jag vill föra 
fram mina landsfränders röst i Norden. 

Enligt Ghulami är Finlands strikta invand-
rarpolitik problematisk. Han anser att euro-
peiska länder bär ansvar för flyktingkrisen. 

– En orsak till att det blev en flyktingkris 
2015 var att Europa inte har tagit in tillräck-
ligt med invandrare. Jag skulle vilja be finska 
politiker att göra det lättare för flyktingar att 
ta sig hit. Speciellt personer med särskilda 
behov. Personer med funktionsnedsättning 
lever ett odrägligt liv i Mellanöstern. 

Varningslampor på CV:t

Ismail Ghulamis vän Ali Ahmadi kom till Fin-
land som kvotflykting. Men han är ett undan-
tag. 

– Det var en svår process. Problemet är 
att FN:s flyktingorgan UNHCR, som är det 
organ som bedömer vilka personer som 
är i akut behov av att flytta, inte bedömer 
att personer med funktionsnedsättning är i 
störst behov. 

Ali Ahmadi kom till Finland för fyra och ett 
halvt år. Han är också blind. Hans finska är 
redan mycket bra. Han gör praktik på HILMA 
och hoppas hitta ett stadigt jobb så snabbt 
som möjligt. 

– När jag skriver ett CV är det två saker 
som potentiella arbetsgivare måste ha över-
seende med. För det första är jag en in-
vandrare och för det andra är jag blind. Jag 
måste verkligen kunna övertala arbetsgivare 
att jag kan göra jobbet. Det känns väldigt 
svårt, men jag hoppas kunna hitta ett fast 
jobb snart.

Tre erfarenheter

Ahmadi kommer med tre tips till nyinflyttade 
personer med synnedsättning. 

– För det första: lär dig finska så snabbt 
du kan Som synskadad är man beroende 
av att få hjälp av medmänniskor. Du måste 
kunna fråga hjälp i mataffären och du kan 
inte förlita dig på kroppsspråket. 

– För det andra: respektera finländsk kul-
tur. Jag vet att man vill värna om sin egen 
kultur, men de som bor i Finland måste ock-
så respektera den finländska kulturen. 

– För det tredje: lär dig finska regler. Det 
är viktigt att snabbt lära sig sociala koder, 
finska stödtjänster, FPA-byråkrati och ar-
betskraftsbyråns regler. Men kom ihåg att 
det finns organisationer som hjälper till. •

» För det första är jag invandrare 
och för det andra är jag blind. 
Jag måste verkligen kunna över-
tala arbetsgivare att jag kan göra  
jobbet.



Annons

anpassningskurs för personer med  
synskada, delvis i form av familjekurs 
72330 
Kursplats: Kaisankoti i Esbo

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf i samarbete 
med FPA. Kursens främsta målsättningar är att hjälpa klienten att finna färdigheter 
och mod för att så fullvärdigt som möjligt kunna delta i den egna livsmiljön och i 
samhället. Kursen är fem dagar lång med övernattning på kursplatsen.

Klientperiod:

14–18.5.2018

Anhörigas period:

14–15.5.2018

Personer som deltar i rehabiliteringen bör ha tillräckligt god kondition för att kunna 
fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen. Kursen riktar sig också till klien-
tens anhöriga. Den anhöriga får stöd och handledning för att underlätta klientens 
vardag. I programmet ingår teoretiska föreläsningar, diskussioner och praktiska 
övningar.

Ansökningarna tas emot av FPA och ett B-läkarintyg bifogas ansökan. Vid intresse 
kontakta FSS rehabiliteringsrådgivare som svarar på frågor och ger närmare infor-
mation.

Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli, telefonnummer: 040-511 3345,  
e-post: ann-catrin.tylli@fss.fi 

Rehabiliteringsrådgivare Britta Nyberg, telefonnummer: 050-561 2951,  
e-post: britta.nyberg@fss.fi

23Finlands Synskadade   2/18



Fästingbakterie under luppen –  
kan ha koppling till ögonsjukdom

Forskare vid Falu lasa-
rett, Akademiska sjuk-
huset och Uppsala uni-
versitet misstänker att 
det finns ett samband 
mellan den fästingburna 
rickettsiabakterien och 
ögonsjukdomen uveit.

Uveit är en inflamma-
tion i ögats inre delar. 
Inflammationen kan 

ske i regnbågshinnan (iris), 

strålkroppen eller åderhin-
nan. Beroende på var infek-
tionen finns ger sjukdomen 
olika symtom. 

Vanliga symptom är röda 
ögon, smärta, dimsyn och 
stark ljuskänslighet. 

Sambandet upptäcktes 
bland 48 patienter som fått 
diagnosen uveit vid Falu la-
sarett i Sverige. Läkarna 
analyserade blodprov från 
dessa patienter. Flertalet bar 

på antikroppar i blodet mot 
rickettsiabakterier. 

Rickettsiabakterier är en 
tyfusliknande bakterie som 
sprids via fästingbett. San-
nolikt hade patienterna smit-
tats på detta vis. Rickettsi-
ainfektioner kan behandlas 
med vissa antibiotika. 

Enligt forskarna är det än-
nu för tidigt att rekommende-
ra att ta blodprov rutinmäs-
sigt  när patienter söker vård 
för uveit. 

– Resultaten bör än så 
länge tolkas försiktigt. Fler 
studier behövs innan vi kan 
fastställa sambandet. På 
motsvarande sätt behö-
ver effekten av antibiotika 
på dessa tillstånd studeras 
närmare, säger Kenneth 
Nilsson, överläkare vid Aka-
demiska sjukhusets mikro-
biologiska. •
Källa: Upsala nya tidning, 
Akademiska sjukhuset.

Resultaten publicerades i 
facktidskriften Journal of 
Ophthalmology.

AKTUELLT
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FSS anställer 
socialpolitiskt 
sakkunnig

FSS har anställt en socialpoli-
tiskt sakkunnig. Oscar Ohlis 
kommer att inleda jobbet den 
1 mars. 

Hans uppgifter blir bland 
annat att förstärka FSS in-
tressepolitiska bevakning av 
synskadefrågor. En presenta-
tion följer i FS nr 3 2018. •

Detta gäller om 118-tjänsten

En person med synnedsätt-
ning på minst 50 procent har 
rätt att använda nummerupp-
lysningen 118 till ett skäligt 
pris (0,67€/samtal). Man kan 
anmäla sig till tjänsten via FSS 
rehabiliteringsrådgivare och 
ska då uppge sitt namn och 
telefonnummer som tjänsten 
ska användas från.

I det fasta priset på 0,67€ 
ingår informationen du mottar 

muntligen eller per sms. I pri-
set ingår inte vidarekoppling 
av samtal. Priset för vidare-
koppling varierar beroende på 
vilken operatör du har. Servi-
cenummeravgift debiteras för 
vidarekoppling till avgiftsbe-
lagda servicenummer, utom-
landsavgift debiteras för vi-
darekoppling utomlands och 
mobilsamtalsavgift debiteras 
för övriga samtal. •

Fick inte 
beställa taxi
I december 2014 införde 
Folkpensionsanstalten, FPA 
ett centraliserat system för 
taxiresor till och från sjuk-
hus. Systemet fick kritik di-
rekt från starten.

Tidningen Västra Nyland 
rapporterar om att kunder 

blivit utan taxibil trots att de 
beställt resorna i god tid. 
Dessutom rapporterar de om 
språkproblem inom taxicen-
tralen. En kvinna med syn-
nedsättning talade med tid-
ningen.

– Personen i andra ändan 
bad mig att säga adressen 
på finska. Men jag kan inte 
min adress på finska, jag kan 

nästan ingen finska, säger 
kvinnan till tidningen.

Hon var till slut tvungen att 
be om hjälp av sin dotter som 
kan finska. •
Källa: Västra Nyland

Har du haft problem med 
FPA-resor eller färdtjänsten? 
Hör av dig till soren.jonsson@
fss.fi eller 044 712 3017.

Synskadades 
förbund 90 år
I år fyller Synskadades för-
bund, Näkövammaisten liitto 
NKL, 90 år. Förbundet grun-
dades den 28-29.1.1928 i 
Ständerhuset i Helsingfors. 
Förbundet kommer att upp-
märksamma detta under året. 
Under hösten kommer de 
bland annat att bjuda in all-
mänheten till ett större evene-
mang i form av öppet hus. •

Förening fick 
understöd
Affärsmannen Rauno Puoli-
matka från Åbo fyllde jämna 
år i december. Han uppma-
nade sina bekanta att donera 
pengar till Egentliga Finlands 
Synskadade rf i stället för att 
ge honom gåvor. Vännerna 
tog honom på orden och 
samlade ihop en rejäl summa. 
I Puolimatkas namn samlades 
det in över 24 000 euro. •

Tillgänglighet 
som lagförslag
Senast den 23.9.2018 ska 
webbtillgänglighetsdirektivet 
börja gälla. Direktivet gäller 
alla offentliga myndigheters 
webbplatser och mobila app-
likationer. Fram till den 1 mars 
samlar Finansministeriet in ut-
låtanden från organisationer. 
Förslaget till lag finns till påse-
ende på utlatande.fi när man 
söker på saavutettavuus. •
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Norra  
Österbottens 
Svenska  
Synskadade

Vattengymnastiken på Östan-
lid i samarbete med Folkhäl-
san hålls onsdagar, grupp 1 
kl. 11.45 och grupp 2 kl. 
12.30. I samband med vat-
tengympan har medlem-
marna möjlighet att träna i 
gymmet på Östanlid mellan 
kl. 11–12.

Mimoselgruppen för 
damer med Ann-Mari 
Ekstrand, samlas onsda-
gen 7.3  kl. 13–15 på Fyren 
(jämna veckor). Följande träff 
blir 21.3.

Handarbetsgruppen ”Rät-
stickorna” träffas i regel 
varannan måndag (ojämna 
veckor) kl. 12–14 på Fyren 
med Agneta Cederberg 
som ledare. Nästa träff hålls 
26.2.2018.

Engelskakursen med Sol-
Britt Björkgren hålls tisdagar 
ojämna veckor kl 13. Nästa 
gång 27.2.

Spanskakursen med 
Aslög Forsman, hålls jämna 

veckor kl. 13.15. Nästa gång 
6.3 och därpå 20.3.

Karagruppen träffas fre-
dagen 23.2 kl. 12.30 på 
Fyren, för att diskutera och 
förbättra världen samt dricka 
kaffe med dopp.

I stället för sedvanlig för-
eningsträff i mars hålls för-
eningens årsmöte 13.3 kl. 18 
på Fyren.

Mera information om verk-
samheten i medlemsbandet 
och föreningsspalten i ÖT på 
lördagar eller på www.fss.fi 
under länken distriktsfören-
ingar och Norra Österbotten. 
Anmälan om deltagande till 
olika evenemang görs till 
distr.sekr. Ann-Sofie Gran-
kulla, tfn 7234 880 eller 050-
3795 658 eller via e-post: 
noss@multi.fi  

Välkomna med på våra 
aktiviteter! Önskar styrelsen 
och Ann-Sofie Grankulla.

 
Årsmöte

Norra Österbottens 
Svenska Synskadade r.f. 
kallar sina medlemmar till 
stadgeenligt årsmöte tisda-
gen 13.3.2018 kl 18.00 på 
verksamhetscentret ”Fyren”, 
Otto Malmsgatan 9 A 21 i 
Jakobstad.

 Vid årsmötet behandlas 
i föreningens stadgar § 10 
nämnda ärenden.

 Den som önskar få mötes-
handlingarna före mötet kan 
kontakta distriktssekrete-
raren på tel 050-3795 658 
/ 7234 880 eller via e-post: 
noss@multi.fi. Välkomna!

Svenska  
Synskadade  
i Mellersta Nyland

Måndagsträffar
• 26.2 Lunch på Hörnan. 

Anna Siironen, som är med-
lem i Svenska Synskadade i 
Västra Nyland kommer och 
presenterar sin skiva hon 
givit ut. Anmäl dig till lunchen 
senast 22.2 till kansliet.

• 12.3 Minnesträning på 
Kampens servicehus med 
Reidar Wasenius. Vi bör-
jar med kaffe klockan 15.00 
och Reidar börjar träningen 
klockan 15.30-17.00. 

Kampens servicehus finns 
vid Salomonsgatan 21. Anmäl 
dig senast 8.3 till kansliet.

• 26.3 Lunch på Hörnan. 
Solveig Backström från Mar-
tha förbundet kommer och 

AKTUELLT i  disTriKTEn
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berättar om klädvård och 
olika tvättmedel. Anmäl dig 
senast 22.3 till kansliet.

Verksamhet och kurser
Seniornätverkets program: 

8.3.2018 kl 14.00 Hundra år 
med råge på Villa Hagasund. 
Museielektor Anna Finnilä 
presenterar fotoutställningen 
som även syntolkas. Allsång 
och kaffeservering. Adress: 
Mannerheimvägen 13 B.

24.3 lördag klockan 14.00. 
Vi har bokat biljetter till pjä-
sen ”En man som heter Ove” 
på Svenska teatern. Pjäsen 
blir syntolkad av Jessica 
Holmlund. Biljetterna kostar 
15 euro stycket. Anmäl dig till 
kansliet senast 26.2.

Torsdagen den 22.3.2018 
klockan 13-15 Påskpyssel på 
Hörnan. Vi gör påskkort och 
påskdekorationer till bordet. 
Ira-Maria tar med material och 
ideer. Var och en betalar själv 
de använda materialen direkt 
till Ira-Maria, så ta med slan-
tar för betalning.  Anmäl dig 
senast tisdagen 20.3.2018 
till kansliet, minst 4 anmälda 
behövs för att pysselstunden 
ordnas. 

Anmäl dig till kansliet 
senast den 15.3.

12.12.2018 onsdag. För-
eningen har bokat 27 biljet-
ter till Chess på Svenska 
teatern. Biljetterna kostar 42 

euro stycket och bör lösas ut 
senast 31.5.2018. Anmäl dig 
till kansliet senast 31.5.2018.

Daganpassningskurs i 
Mellis hösten 2018. Under 
hösten 2018 ordnar FSS i 
samarbete med föreningen 
och din hemkommun en 
daganpassningskurs. Kur-
sen hålls 5 gånger varannan 
vecka med början i septem-
ber. Kursplats är föreningslo-
kalen Hörnan, Parisgränden 
2 A 3.

Målgruppen är synska-
dade som inte kan delta i FPA 
anpassningskurser pga. av 
hälsoskäl eller annan orsak. 
Syftet med dagarna är att 
deltagarna ska få information, 
råd och tips för att klara sin 
vardag hemma på bästa sätt. 
Du får stöd med att komma 
igång med din anpassnings-
process och får träffa andra i 
samma situation. 

Kursavgiften ansöks från 
din hemkommun. För mera 
information och anmälning 
kontakta rehabiliteringsrådgi-
vare Ann-Catrin Tylli tel 040-
511 33 45. Sista anmälnings-
dag 15.3.2018 

Kansliets kontaktuppgifter
Telefon, 0400 269 553, 
kansliet@ssmn.fi

Kansliet har telefon-
tid måndag-onsdag mellan 
klockan 10.00-13.00.

Svenska  
Synskadade  
i Västnyland

Mars månadsmöte lörda-
gen den 10 mars klockan 
13.00 är samtidigt förening-
ens vårmöte dit förening-
ens alla medlemmar kallas. 
Platsen för mötet är Lyan, 
Prästängsgatan 12 i Eke-
näs. Anmäl dig till Birgitta på 
telefon 044 336 8060 senast 
torsdag 8 februari. Resor 
ordnas enligt de vanliga rut-
terna.

Balanskursen pågår tors-
dagar  kockan 14 i Seniora-
huset med ingång från Grev 
Moritzgatan till gården.

Bocciaspelarna samlas 
i Seminarieskolans gym-
nastiksal i Ekenäs fredagar 
klockan 14. 

Läsecirkelns nästa träff 
är onsdagen den 21 mars 
klockan 15. Kolla ännu att 
datumet stämmer.

Herrklubbens nästa träff 
hålls torsdagen den 22 
februari klockan 15. Platsen 
är Lyan om inte annat med-
delas. Vi hoppas kunna tala 
om fotboll och EIF i division 1. 
   Kastträningen inleder vår-
säsongen när vädret tillåter. 
Kolla med Börje på telefon 
044 5410 679.

Föreningen i Mellanny-
land har bokat platser till 
Svenska teaterns föreställ-
ning av ’’En man som heter 
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Ove’’, lördagen den 24 mars. 
Om du är intresserad, kolla 
då med Börje Broberg så får 
du mera information.

Vi kommer också att 
bjuda ut filmer på bio och i 
Lyan, så hör dig för om före-
ställningar hos Börje Bro-
berg, telefon 044 5410 679.

Du kan också förbereda 
dig på en friluftsdag månda-
gen den 7 maj tillsammans 
med studerande från Folk-
hälsans vildmarksguidelinje. 
Platsen är igen Kvarnträsk i 
Tenala.

Om du inte tidigare har 
deltagit i aktiviteter hoppas 
vi att du tar kontakt för att 
höra mera. Ring till exempel 
Börje på telefon 044 5410 
679. Du får också gärna 
föreslå nya aktiviteter som 
föreningen kunde ordna.

Svenska  
Synskadade  
i Östnyland

Svenska Synskadade i Öst-
nylands fredagsträff den 23 
februari och den 23 mars 
är en kaffestund med med-
lemmarna och vår rehabili-
teringsrådgivare Ann-Catrin 
Tylli kl 10-11.30 på Kajutan, 
Ågatan 33 E, Borgå. Välkom-
men

Svenska Synskadade i 
Östnylands fredagsträff den 
2.3 är en punktskriftskurs 

med Paulina Hannus 4€/
gång. Kl 10-11.30 på Kaju-
tan, Ågatan 33 E, Borgå. Väl-
kommen

Svenska Synskadade i 
Östnyland r.f håller stadge-
enligt Årsmöte, lördagen den 
17.3.2018 kl 13.00 på Kaju-
tan, Ågatan 33 E, Borgå. Sty-
relsen.

Vasa  
Svenska  
Synskadade

Vattengymnastik i samarbete 
med Folkhälsan, fortsätter 
varje söndag pågår fram till 
och med söndag 6.5.2018 
med undantag för 25.2 
(sportlov) och påskdagen 
1.4. Samma tider som förut, 
grupp 1 kl. 12.45-13.30 och 
grupp 2 kl. 13.30-14.15. Ny 
ledare är Fanny Mangström, 
tfn 0500-688 820.  

Punktskrift pågår hela 
våren, varannan tisdag, fram 
till och med tisdag 8.5.  Är 
du nybörjare och är nyfiken 
på att lära dig ett nytt språk, 
kontakta kansliet så ord-
nas det. Lärare är Margareta 
Öster och Ritva Hagelberg. 
Välkomna med! 

FSS ordnar en grundkurs i 
punktskrift på Norrvalla enligt 
följande datum: 21–25.5, 
3–7.9 och 29.10–2.11.2018. 
Kursen är subventionerad 
och kostar endast 85€/vecka 

(i vilket ingår resan till och 
från Norrvalla med det billi-
gaste färdmedlet, kost o logi, 
undervisning) Hör av dig till 
Tessa Bamberg tfn 044-712 
3024 (eller till Febe) om du 
vill lära dig punktskrift från 
grunden! 

Trivselcafé – Aktivt Seni-
orliv. I samarbete med Folk-
hälsan, fortsätter trivselcafé 
varannan onsdag, jämna 
veckor, fram till och med 
onsdag 23.5. Välkomna med 
alla tidigare och nya med-
lemmar!

Trivselcafé – Aktivt Seni-
orliv i Närpes i samarbete 
med Folkhälsan, fortsätter 
måndag 26.2 kl. 13–15.15 
i Folkhälsanhuset i När-
pes i Aktivitetsrummet med 
Carina Blom som ledare, 
tfn 044-788 1026. Dagens 
gäst är Camilla Rönnholm 
från Datero som berättar om 
Celia biblioteket.

Därefter fortsätter triv-
selcafé enligt följande 
datum:26.3, 30.4 och 28.5. 
Varmt välkomna alla synska-
dade och anhöriga/närstå-
ende i Närpesnejden!

Medlemsträffar på Lyk-
tan. Måndag 26.2 kl. 13 får vi 
besök av stödpersonskoor-
dinator Irene Bäckman från 
SAMS. Hon berättar om vad 
ordet SAMS står för och vi 
har även möjlighet att ställa 
frågor till henne. Lotteri till 
förmån för föreningen. Anmäl 
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dig senast onsdag 22.2 före 
kl. 14.

Tisdag 20.3 kl. 13 har du 
möjlighet att ställa frågor 
gällande eventuella Taltid-
ningsproblem till Siv-Britt 
Häggman, som sköter om 
installationer och andra gre-
jor gällande Pratsam. FSS 
bjuder på serveringen och 
istället kan du köpa lotter 
till förmån för föreningen. 
Gåvor mottas tacksamt och 
kan även föras till Lyktan på 
förhand (OBS! Endast nya 
saker!) Anmäl dig senast 
15.3 före kl.14.

Onsdag 11.4 kl. 13 får vi 
besök av en del av FSS per-
sonal, bl.a FS redaktör Sören 
Jonsson och tf kommunika-
tionschef Camilla Blomstedt. 
De berättar om förbundet 
och dess verksamhet och 
som tidigare har man ju 
möjlighet att ställa frågor till 
dem. Inget lotteri den dagen. 
FSS bjuder på serveringen 
även denna gång. Anmäl dig 
senast 9.4 före kl. 14.

Trivselkvällar på Lyktan. 
Vi har satt in några datum 
för trivselkvällar på Lyktan, 
när du har möjlighet att bara 
umgås, prata, skratta, spela 
spel och bara vara tillsam-
mans!

Det första tillfället är ons-
dag 14.3 kl. 18-20. Följande 
tillfällen är onsdag 25.4 
och onsdag 23.5, samma 
tider. För serveringens skull 
behövs också anmälan till 

dessa kvällar, senast mån-
dagen i samma vecka!

Årsmöte
Distriktsföreningen Vasa 

Svenska Synskadade r.f. 
håller stadgeenligt årsmöte 
lördagen den 21 april kl. 13 
på verksamhetscentret Lyk-
tan, Skolhusgatan 40 C, 1-2 
i Vasa. 

Vid årsmötet behandlas 
i föreningens stadgar § 10 
nämnda ärenden. 

Anmälan senast 17.4 före 
kl. 14 till kansliet, tfn 045-321 
3320 eller per e-post: vasa-
synskadade@gmail.com. 

Insamling till fadderbarn i 
Afrika. Föreningen tar tack-
samt emot avlagda glasö-
gon, vita käppar, förstorings-
glas och övriga hjälpmedel 
som du inte längre använder. 
Varje år skickar vi sånt som 
vi fått in till våra fadderbarn 
i Afrika genom föreningen 
Schoolkids Light. Kontakta 
kansliet om du har något 
som du vill skänka till dem 
som inget har!

Resa till Kroatien. VSS 
planerar i samarbete med 
Oravais Trafik Ab en resa till 
Kroatien 2–10.10.2018.  Läs 
mer i skild annons.

Kontaktuppgifter
Distriktssekreterare Febe 

Mörk är anträffbar på verk-
samhetscentret Lyktan, 
måndag–torsdag kl. 9-14 på 

telefon 045-321 3320 och 
på vasasynskadade@gmail.
com.

Åbolands  
Synskadade

Styrelsemöte 27.2 på Centret 
klockan 13.00.

Nästa medlemsträff blir 
på Centret torsdagen den 15 
mars klockan 15.00.

Det blir stadgeenligt års-
möte först och sen ett före-
drag av Anders Fagerlund 
med temat ”skärgårdshisto-
rier” Mycket intressant.

Trakteringen sköts av 
Lions Club Åbo/Skolan med 
vin och ost tasting som avslut 
på dagen som slutar cirka 
klockan 18.30. Anmälningar i 
god tid.

Föreningen har 20 plat-
ser till skärgårdskonsert på 
Åbo svenska teater, framförd 
av Luttinen och Lillkung den 
21.4. Bindande anmälningar 
senast 16.3.

Kontaktuppgifter 
Ordförande Birgitta Stor-
backa 0405 867 179. Vice 
ordförande Rolf Rönnqvist 
0400 736 567. Gun Fröberg 
0408 336 630

Distriktskoordinator Håkan 
Ström telefon 0400 151 322 
tisdag till torsdag klockan 
10.00 till 16.00
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Ålands  
Synskadade

Kommande aktiviteter är 
våra månadsträffar, som 
alltid är andra måndagen i 
månaden.

Har ni önskemål om 
ärende eller föreläsare hör 
av er till Gunnel, tel. 19670,  
0457 3438950.

•  Borstbindning månda-
gar kl. 11.30–14.30

• Punkskrift onsdagar kl. 
12–14.30

• Bowling torsdagar kl. 
14–15

• Simning fredagar kl. 
14–15

Handikapphjälpmedel. Har 
du frågor angående hjälp-
medel för synskadade? Ring 
ögonpolikliniken tel. 535339 
och tala med Carita Karlsson.

Bli medlem. Välkommen 
som medlem i Ålands Syn-
skadade r.f. antingen som 

ordinarie eller som stödjande 
medlem. 

Som ordinarie medlem 
krävs läkarintyg. Kontakta 
då ögonpolikliniken på tel. 
535339 och tala med Carita 
Karlsson. 

Funderar du på något kring FSS?

Tveka inte att ta kontakt för att diskutera dina tankar med oss. 
Vi finns här för din skull!

Styrelseordförande 
Gunilla Löfman
0400-950 446
gunilla@lofman.fi

Verksamhetsledare
Matthias Jakobsson
044-080 8004
matthias.jakobsson@fss.fi

Skriv till FS
Insändare, kommentarer, tips eller frågor? Skriv till Finlands Synskadade på adressen  
Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors,  
eller e-post soren.jonsson@fss.fi.
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Annons

resa till kroatien med vss, 2–10.10.2018
Kroatien – landet som erbjuder 
en fantastisk natur med allt från 
sandstränder till nationalparker, en 
spännande historia och en intressant 
kultur. Flyg tur/retur med Finnair från 
Vasa. Medlemmar från andra distrikt 
är välkomna med.

Tisdag 2.10.2018: Ankomst till Šibenik, 
Kroatien, och inkvartering på Amadria 
Park Hotel Ivan.

Onsdag-tisdag 3–9.10.2018: Vi har 
sju hela dagar på oss att njuta av 
klimatet och tillvaron kring vårt hotell 
eller upptäcka den kroatiska regionen 
Dalmatien på någon intressant 
utflykt. Hotellet har egen strand och 
poolområde. Frukost och middag 
serveras varje dag.

Utflykter under veckan:
– Utflykt till Plitviče. Vi besöker 
nationalparken Plitviče, dess sjöar och 
vattenfall. Området är ett skyddsobjekt 
på UNESCO:s lista över världsnaturarv. 
Besöket här är en vandring i det natur-
sköna området med 16 sjöar, otaliga 
vattenfall, grönskande dalar. Det 
otroliga landskapet har formats genom 
sedimentering av travertin, en typ av 
kalksten. En sevärd, exceptionell och 
mäktig naturupplevelse. Oberoende av 
kondition behöver ingen avstå besöket 
i parken. Det finns flera möjligheter att 
anpassa turerna, så alla kan få njuta av 
den ytterst sevärda vattenparken. 
– Krka nationalpark. Krka nationalpark 
grundades 1985 för att skydda 
mellersta och nedre delen av floden 
Krka som mynnar ut i Šibeniks bukt. 
Parken omfattar 142 km2 och med 

många små vattenfall och lummigt 
gröna natur är det en av de vackraste 
nationalparkerna.  
– Split och Trogir. Medelhavstaden 
Split är Kroatiens näststörsta stad och 
det ekonomiska och administrativa 
centret i mellersta Dalmatien. Staden 
är vackert belägen vid en sydsluttning 
mot Adriatiska havet och den växte 
okontrollerat efter andra världskriget 
men den gamla stadskärnan har 
fortfarande kvar sin charm. I stadens 
äldsta delar finns den romerske 
kejsaren Diocletianus palats som 
uppfördes i slutet av 200-talet och är 
en av de största bevarade romerska 
byggnaderna i världen. En vandring 
genom palatset är en vandring genom 
historien. Innanför murarna kan man 
besöka den speciella katedralen. 
  På en liten ö alldeles utanför 
fastlandet ligger en av den dalmatiska 
kustens riktiga pärlor, Trogir. Den gamla 
stadskärnan i Trogir finns med på 
UNESCO:s världsarvs-listar. 

Onsdag 10.10.2018: 
Finnairs anländer till Helsingfors kl. 13.45 
lokal tid. Vidare med anslutningsflyg till 
Vasa kl. 16.20, ankomst kl. 17.10.  

Resans pris är beroende på antalet 
deltagare och bidrag från stiftelser och 
fonder. Ett preliminärt pris meddelas i 
FS nr 3!

Vid ytterligare frågor, samt ett 
utförligare program, kontakta Vasa 
Svenska Synskadade under kontorstid. 
måndag–torsdag kl. 9–14 på telefon 
045-321 3320. Bindande anmälan 
senast 20.6 till Febe i Vasa!
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lär dig grunderna i punktskrift
För gemenskap, underhållning eller som ett nyttigt verktyg i varda-
gen – det finns många anledningar att lära sig punktskrift också för 
dig som ännu har synrester kvar.

Märk kryddburken så du kan skilja mellan salt och peppar, markera CD-
skivan så du väljer rätt musik utan att lyssna igenom alla dina skivor, 
läs punktskriften på medicinförpackningen eller markera vilka räkningar 
du betalar. För gemenskap, underhållning eller som ett nyttigt verktyg 
i vardagen - det finns många anledningar att lära sig punktskrift också 
för dig som ännu har synrester kvar. Punktskriften fungerar utmärkt 
som komplement till andra kommunikationssätt och hjälpmedel.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade ordnar en grundkurs i punkt-
skrift under 2018. Inga förkunskaper behövs. Vi arbetar i små grupper 
för att det ska bli så lätt att ställa frågor och lära sig som möjligt.

Kursen hålls på Norrvalla i Vörå och datum för kursen är: 21–25.5, 3–7.9 
samt 29.10–2.11.2018. Kursens pris, som är kraftigt subventionerat, är 
85 euro per vecka och inkluderar resor enligt billigaste färdmedel, un-
dervisning, kost och logi.

Deltagaren kan ansöka om att få kursavgiften ersatt från sin hemkommun 
genom att kontakta kommunens socialarbetare. Fråga gärna mer om kur-
sen genom att kontakta Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024 eller per e-post  
tessa.bamberg@fss.fi.

Sista anmälningsdag är fredagen 13.4. Varmt välkommen med på en 
inspirerande kurs!


