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Vill du hitta en vän?  
– gör ett besök till en 
distriktsförening

Ledaren

Matthias Jakobsson
VerksaMhetsledare

I nummer 2/2018 lyfte vår chefredaktör Sö-
ren Jonsson i sin ledare upp en del av de 
utmaningar som synskadade möter i varda-
gen. En av dessa var ensamhet. 

Av FSS synskadade medlemmar är över 
femtio procent 80 år eller äldre. Då vi kombi-
nerar den här informationen med det faktum 
att hälften av alla 75-åringar bor ensamma, 
kan det konstateras att det finns en hel del 
ensamma synskadade i Svenskfinland. Ef-
tersom medelåldern för att bli synskadad i 
Finland stiger kommer också ensamheten 
att öka i och med att männens medellivs-
längd i Finland är sex år lägre än kvinnornas. 

Ensamhet påverkar också upplevelsen 
av synskadans funktionsnedsättande ef-
fekt. Med andra ord upplever en ensam 
synskadad person sig mera synskadad än 
en mindre ensam person gör, även om de 
båda har kliniskt sätt exakt samma svårig-
hetsgrad på synskadan. En upplevelse av 
synskadans större funktionsnedsättande 
effekt påverkar också anpassningspro-
cessen till synskadan negativt. Det är allt-
så mycket viktigt att hålla upp kontakter-
na till sina vänner och bekanta och även 
att skapa nya kontakter. Det kan kännas 
jobbigt då man nyligen blivit synskadad, 
eftersom det tar tid att lära sig att röra 
på sig och använda eventuella synrester 
på bästa möjliga sätt. Då är de regionala 
synskadeföreningarna, d.v.s. distriktsför-

eningarna ett av de bästa ställena att börja 
skapa nya kontakter i en glad och trygg 
miljö där många har varit i samma situa-
tion som du själv.

På basen av en medlemsundersökning 
som vi gjorde bland våra medlemmar un-
der våren 2018, skapar många sociala kon-
takter i distriktsföreningarnas verksamhet. 
Hälften av de som deltagit i föreningarnas 
verksamhet har skapat många nya kontak-
ter och hälften upplevde att de skapat en 
del nya kontakter. Två tredjedelar av alla 
som deltagit i distriktsverksamheten har 
fått vänner som de umgås med utanför 
föreningens verksamhet. Fyrtio procent av 
de synskadade som deltar i föreningsverk-
samheten gör det varje vecka, medan de 
övriga deltar cirka 1–2 gånger per månad. 

Verksamhet som uppskattades särskilt 
mycket var synskadeanpassad kultur, 
t.ex. syntolkad teater och film. Olika mo-
tionsformer, så som stolyoga, vattengym-
nastik, boccia uppskattades också myck-
et. Även studiecirklar i språk, punktskrift 
och IT samt olika föredrag ansågs väldigt 
givande. Det allra viktigaste ansågs ändå 
vara den sociala samvaron. 

Distriktsföreningarna erbjuder mångsidig 
verksamhet som tar synskadeaspekten i 
beaktande. Tveka inte, utan kolla längre bak 
i den här tidningen vad distriktsföreningen 
närmast dig har för program och delta!
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Bern älskar att sköta om 
djuren på sin fårfarm

TexT och foTo: Sören JonSSon

Ålänningen Bern Löfman föll pla-
dask för djur när han var en liten 
grabb. Han förbereder nu ett ge-
nerationsskifte på fårfarmen som 
han driver tillsammans med sin 
syster. 

Bern Löfman bär ut vatten till fåren. 
De allra yngsta lammen är under en 
vecka gamla. 

– Ni ska få se hur sällskapliga de är, säger 
han stolt.

Löfman har bott på gården i hela sitt liv. 
När han var barn var det kutym att alla hjälp-
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te till så gott de kunde. Hans gebit blev dju-
ren. När hans pappa senare pensionerade 
sig tog han över gården. 

– Jag ser mig som en mellanhand mellan 
min pappa och min systerson som snart ska 
ta över gården. Jag funderade länge på om 
jag verkligen kunde ta över gården på grund 
av synskadan. Djuren fick mig att våga ta över.

– Jag har alltid haft ett brinnande intresse 
för djur. Jag ser dem som levande individer. 
Våra får är väldigt olika till lynne och sätt. 
Det finns sådana som är väldigt nervösa och 
blyga och det finns sådana som är hur lug-
na som helst. De har en personlighet precis 
som vi människor. 

Men fåren är varken människor eller hus-
djur. De är Löfmans levebröd. Han har 35 

lammande tackor på gården som i år fick 62 
lamm. 

Hur klarar du av att skicka iväg dem för 
slakt?

– Det där är en bit som jag inte har något 
bra svar på. När man föder upp djur så är det 
en del av det hela. Det måste ske. Tackorna 
måste lamma varje år. Det är inte bra annars. 

– Slakten är djuruppfödandets absolut 
största nackdel. Det känns väldigt tungt att 
skicka iväg dem för slakt och jag tycker det 
känns värre för varje år som går. Jag minns 
att det blev så för min pappa också. Han ha-
de väldigt svårt de sista åren. 

Kan du äta kött? 
– Jo, men jag skulle aldrig klara av att 

slakta djuren själv. När det gott och väl är 
gjort så kan jag äta köttet. 

Berns rättesnöre är att se till att fåren har 
ett så bra liv som möjligt. 

– Jag kan säga som så, att en del av min 
arbetstid går åt till att gulla med lammen och 
krafsa tackorna.

Hans får är rätt tama vilket ger vissa för-
delar. I och med att han inte ser något får 
han deras uppmärksamhet genom att hojta 
eller vissla. 

– Om något får tar sig utanför stängslet får 
jag tag i fåret på detta vis. 

Ser inget mera

Som liten såg Löfman nästan fullständigt. 
Hans syn försämrades till följd av ögonsjuk-
domen retinitis pigmentosa. Färgerna för-
svann i femton års ålder och sedan försvann 
resten av synen långsamt. Han drabbades 
dessutom av fästingsjukdomen borrelia som 
tog bort de sista synresterna han hade. 

– Nu är jag så blind som en blind gubbe 
kan bli. Jag ser absolut ingenting. 

HÄndiG. En synskada är sällan ett hinder för 
att göra arbete på gården. Bern Löfman är orädd 
och praktiskt lagd. Han förevisar bland annat hur 
han vässer till staketstolpar med yxa.
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Gårdslivet passar honom utmärkt. Han 
går obehindrat fram i den trånga ladugården.

– Om jag är lite osäker på var jag befinner 
mig är det bara att känna efter med handen. 
Jag känner till varje liten sten och varje liten 
vrå här på gården. 

Jobbet betyder väldigt mycket för Bern 
Löfman. Han stiger upp klockan fem på mor-
gonen och håller på ända fram till sena kväl-
len. 

– Skulle jag inte ha ett arbete med full sys-
selsättning skulle det vara väldigt jobbigt. 
Hellre har jag lite för mycket att göra än ing-
enting alls. Jag vill ha sysselsättning annars 
blir jag rastlös. 

Ger balans i vardagen

Som så många andra lantbruk tar gården 
mycket tid. För Löfman gör synskadan att 
allting går ännu långsammare. 

– Huvudsaken är att jag hinner ta itu med 
alla göror. Det är en livsstil. Man är väldigt 
uppbunden med djuren. Jag kan inte ta se-
mester och ge mig av. Jag unnar mig i stället 
att hålla på med sådant som jag tycker om: 
djur och hantverk. 

På fritiden svarvar Löfman nämligen skå-
lar och täljer smörknivar. 

– Det är avkopplande att få jobba med 
händerna. Jag tycker om ögonblicket när 
jag sätter en träbit i svarven och får skapa 
något. Jag vet aldrig exakt hurdan form skå-
len ska få. Jag har en idé, men formen växer 
fram under processen. Att skapa fascinerar 
mig väldigt mycket.

Han vill inte klappa sig själv på axeln, men 
hans hantverk är verkligen enastående. Varje 
hantverk är unikt och har fått en del av hans 
kärlek. 

Under vinterhalvåret när han har extra tid 
över drar han kurser för andra synskadade 
personer på Åland. Två dagar i veckan är han 
på Ålands synskadades verksamhetscenter 
Ankaret. Han lär ut borstbindning och punkt-
skrift. 

– Att fara till Ankaret är också avkoppling 
från arbetet. Jag tycker om gemenskapen vi 
har där. 

Enligt Löfman har slit och släng-mentali-
teten gått för långt. Därför tycker han om att 
göra hederliga produkter av naturmaterial. 
Hans hantverk tål en hel del slit innan de be-
höver bytas ut. Han uppskattar när saker har 
lång livslängd. 

– Plast börjar i dag bli en väldig miljöbov. 
Det finns ju enorma plastberg i världshaven. 
Tacka vet jag trä. •

JordBruk.  Det 
enda som Bern 
Löfman inte kan 
göra på grund av 
synskadan är att 
köra traktor. EU-
blanketter och 
byråkrati görs på 
dator, och till hjälp 
har han systersonen 
som så småningom 
ska ta över gården.
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I Åbos teknologikluster sitter ett 
gäng ivriga spelutvecklare. Upp-
startsföretaget MyTrueSound 
har för avsikt att skapa det för-
sta succéspelet som spelas med 
hörseln. 

David Oliva har sin bakgrund inom 
akustikforskning. Han har studerat 
psykoakustik, det vill säga hur män-

niskan uppfattar ljud, vid Åbo yrkeshögskola.
Vid sidan om forskningsarbetet har han 

startat ett företag som utvecklar ljudspel för 
synskadade. 

Blinda blir utmärkta 
ljudexperter på spelföretag

TexT och foTo: Sören JonSSon

MÅnGSidiGt teaM. Från vänster Youngim Qwock, David Oliva, Félix Laguna, Jussi Elsila och Mikko 
Herranen. 



Jag vill skapa en spelkultur bland synskadade personer. 
Spel ger socialt umgänge.      I dagens läge går synskadade 
personer miste om denna möjlighet.
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– Jag kom i kontakt med synskadade 
personer när jag försökte hitta experter till 
ett forskningsprojekt. Blinda personer är 
utmärkta ljudexperter. De kan lokalisera fö-
remål i sin omgivning med hjälp av hörseln. 
Därför förundras jag över att det inte är fler 
spelföretag som anlitar dem för sin expertis!

David fick kontakt med mångsysslaren 
Mikko Herranen. Herranen är en musice-
rande spelentusiast. Enligt Herranen är efter-
frågan på ljudspel stort bland synskadade. 

– Jag har plöjt igenom alla ljudspel som 
finns, och ärligt talat finns det inget som är 

riktigt bra. Det ska bli ändring på det, säger 
han. 

Barndomsblinde Herranen var redan som 
ung intresserad av spel. 

–  Jag har lite syn kvar, men klassas som 
blind. Med denna syn kan jag spela gamla 
arkadspelen såsom Pacman. Nyare spel har 
blivit så visuella. Jag får inte mycket ut av 
dem. Däremot brukar jag gärna sitta bred-
vid när mina vänner spelar äventyrsspel. För 
mig är spelets berättelse det viktigaste. 

Finns det något spel som du spelar?
– Jag spelar skräckspel ibland. Inte för att 

jag tycker om skräck, men de utspelar sig i 
mörkret. Dessa spel klarar jag bättre av att 
spela än andra.

Mikko Herranen har blivit företagets an-
sikte utåt. Han pitchar affärsidén till investe-
rare och affärsänglar. I höstas vann Mytrue-
sound en pitchningstävling på evenemanget 
SparkUp Turku. 

– Jag vill skapa en spelkultur för synska-
dade personer. Det finns många spel som 
för samman människor. Spel ger socialt um-
gänge, men i dagens läge går synskadade 
personer miste om detta. Det finns många 
synskadade personer som är ensamma och 
skulle ha tid att spela. Men det finns väldigt 
få spel att spela, säger Herranen. 

Det unika med Mytruesound är alltså att 
de vill skapa ljudspel som man spelar till-
sammans med andra spelare. 

– Ett spel som baserar sig på ljud stäl-
ler rätt högra krav på ljudet. För att skapa 
ett flerpersonspel krävs det att vi modifierar 

inGet LuftSLott. Det har visat sig vara 
svårare än väntat att hitta riskkapitalister. David 
Oliva försäkrar att drömmarna och affärsidén är 
realistiska. 
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spelarnas röster i enlighet med spelomgiv-
ningen. Om jag befinner mig tiotals meter 
ifrån dig i spelet så måste jag ropa för att 
du ska höra mig! Om jag däremot står precis 
bredvid dig och inte vill att andra spelare ska 
höra vad jag säger så gäller det att viska, 
säger David Oliva. 

Bästa ljudspelet i siktet

Mytruesound står inför ett vägskäl. De har 
manuset till sitt första spel. Goldrun, färdigt. 
De har fått finansiering via DigiDemo, men 
har ännu mycket att göra innan de kan för-
verkliga alla sina spelidéer.

– Vi är i ett utmanande läge just nu. Vi har 
ett färdigt koncept och på rätt väg med kun-
niga programmerare. Vi skulle vilja nå ut till 
finansiärer, men vi har inte ännu någon verk-
samhet att visa upp. Det skulle vara lättare 
att locka riskkapitaliser med ett färdigt spel, 
säger Oliva. 

Enligt Oliva är företagets största tillgång 
de duktiga arbetstagarna. Herranen och 
programmerarna kommer bra överens och 
kompletterar varandra. Mikko Herranen 
verifierar att ljudet låter verkligt och trovär-
digt. 

– Hittills har det varit väldigt lätt att starta 
ett företag i Finland jämför med Spanien där 
jag ursprungligen kommer ifrån. Vi skulle ald-
rig ha kunnat göra det här i Spanien. Samar-
betet mellan uppstartsföretag och yrkeshög-
skolan är fantastiskt, säger David Oliva.

Nästa steg är att våga satsa fullt ut. 

Hur länge tar det innan ni får ert första 
spel färdigt om ni får finansiering? 

– Cirka ett halvår. Men i så fall skulle jag 
anställa två nya programmerare. Allt handlar 
om pengar. 

Oliva vågar inte tumma på kvaliteten. Det 
första spelet måste bli bra. 

– Vi kan inte skryta om att vi gör ett spel 
som passar synskadade personer om det 
inte blir ett bra spel. Det måste bli det bästa 
ljudspelet som kan göras med dagens tek-
nik, och det måste ha en bra story, säger 
Oliva. •

LJudeXPert. 3D-ljudet är alltid granskat 
av företagets ljudexpert Mikko Herranen. När 
affärerna börjar rulla hoppas Oliva att han kan 
anställa fler synskadade ljudexperter.



Brev, restaurangmenyer, prislappar, innehållsdeklarationer, biljettauto-
mater, informationstavlor – text är så mycket mer än bara böcker. Att 
kunna läsa är en förutsättning för att leva ett självständigt liv. Denna 
information är nu också tillgänglig för synskadade personer tack vare 
det nya hjälpmedlet Orcam My Eye. 

BarndomsbLinda JOhanna herranen har 
i två månaders tid provat det nya 
hjälpmedlet. Hon är begeistrad. Det 

är svårt att undgå. 
– Jag blev paff när jag förstod hur mycket 

information det finns att tillgå. Jag kan själv 
gå runt på stan och läsa skyltar och anvis-

ningar. Det här har öppnat upp en helt ny 
värld för mig, säger Herranen. 

Herranen har övat på ”att se”. Enligt hen-
ne är det inte helt lätt att få kameran att läsa 
upp rätt text. Men med lite träning är appa-
raten en dröm. Med synrester skulle det vara 
mycket lättare att styra apparaten. 
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Glasögonkamera hjälper 
synskadade att läsa

TexT och foTo: Sören JonSSon

SJÄLVStÄndiGHet. Johanna Herranen kan utforska sin omgivning utan hjälp av någon annan.
  



Orcam-apparaten består av en liten ka-
mera som användaren fäster på sina glasö-
gonbågar. Från kameran går en kabel till en 
bärbar liten dosa som innehåller batterier 
och själva datorn. Dosan ryms i fickan men 
kan också fästas på bältet. I kameradelen 
sitter en öronsnäcka som läser upp synte-
tiserat tal.

– Hörselskadade personer har hörappa-
rat. Jag vill kalla det här för den första fung-
erande synapparaten. Det här är en apparat 
som ersätter synen på ett otroligt bra sätt, 
säger hon.

Bara att peka

Ett smidigt sätt att styra apparaten på är att 
med sitt finger peka på något som man vill att 
den ska läsa upp. Herranen förevisar denna 
funktion i mataffären. Hon tar upp en ost och 
pekar på den. Efter en sekund meddelar appa-
raten vilket märke och namn det är på osten. 

– Det här är en Emmental, säger hon. 
Hur är det att ha på sig apparaten, vad an-

ser du om storleken?
– Enligt mig är den tillräckligt liten och 

gömd. Jag har ledarhund så jag är van vid 
att folk tittar. Jag skäms inte för att visa upp 
att jag är blind.

Prislappen för Orcam My Eye svider till: 
3900 euro utan moms. Få skulle ha råd att 
betala för apparaten med egna pengar, men 
likt hörapparater går det att ansöka om ap-
paraten som ett hjälpmedel. Det lokala cen-
tralsjukhuset kan bevilja apparaten som 
hjälpmedel eller så kan man få apparaten 
som arbets- eller studiemedel från FPA. 

Herranen har apparaten till låns, men gör 
vad som helst för att få apparaten till sin 
egen. 

– Jag är beredd att ta ett lån om jag inte 
blir beviljad denna som hjälpmedel. Det är 
tal om min självständighet. Ledarhund och 

Orcam är en utmärkt kombination. Med min 
ledarhund får jag hjälp att gå från ställe A till 
B. Med Orcam kan jag läsa text och skyltar. 

Inte tvåspråkig

Isak Sand jobbar på Näköpiste Polar Print 
som är en av importörerna i Finland. Han 
tycker att det är ett intressant nytt hjälpme-
del. Han lyfter bland annat fram att appara-
ten kan känna igen ansikten, att den fung-
erar som sedeligenkännare och att den kan 
läsa text på långt avstånd från ojämna ytor. 

– Jag tror att Orcam kommer att slå ige-
nom i Finland. Det som kan sätta stopp för 
det är den finländska mentaliteten. Folk ids 
inte ringa till sin sjukvårdscentral för att fråga 
om de kan få hjälpmedlet, säger Sand. 

Det är alltid en individuell bedömning hu-
ruvida man blir beviljad ett hjälpmedel. 

En nackdel med apparaten är att den inte 
kan läsa handstil. Den kan inte heller ge mil-
jöbeskrivningar. Man kan lära apparaten hur 
små saker såsom bankkort och nycklar ser 
ut, men inte hur hus eller gator ser ut.

Orcam är inte heller så smidig i ett två-
språkigt land. För finlandssvenskar som lä-
ser finsk och svensk text jämsides kan det 
bli svårt. 

– Den finska och den svenska Orcam-
apparaten är två helt skilda apparater. Man 
måste välja någondera. Båda apparaterna 
har engelsk talsyntes utöver finska eller 
svenska, säger Sand. 

Den svenska apparaten har rikssvenskt 
tal. Om Isak Sand själv skulle måste välja 
skulle han välja den finsktalande apparaten, 
men poängterar att det är en vanesak. Han 
är van vid att höra en finsk talsyntes läsa upp 
svensk text med finska uttalsregler. 

– Att förstå vad talsyntesen säger är en 
smaksak. Jag förstår mycket bra när en finsk 
talsyntes läser svensk text. •
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Dramafoni säljer tyst 
kunskap till bokförlag
Ljudbokskurvan pekar rakt upp-
åt. Nya strömmande tjänster har 
gjort det lätt att konsumera ljud-
böcker. Synskadades förbund 
såg efterfrågan på studiotjänster 
och grundade Dramafoni.

IntiLL en opersonLig korridor i Synskadades 
förbunds verksamhetscenter har alla tal-
boksläsare fått en halv hyllmeter. Hyllorna 

berättar om ett oglamoröst men viktigt yrke. 
Slitna kaffekoppar, pulversoppor och varma 
kläder som blivit kvar från vintern delar hyllme-
ter med viktiga papper, böcker och läsplattor.  

Dramafonis chef Petteri Mård visar vägen 
in till en ljudisolerad studio. 

– Så här ser våra studioutrymmen ut. Det 
är inget märkvärdigt. Egentligen är de för sto-
ra för att läsa in böcker i. Därför har vi de här 
tygbeklädda skärmarna. Det får ljudet att låta 
mer intimt, säger Mård. 

TexT och foTo: Sören JonSSon

LÄnGe LeVe LJudet. Långt ljud har blivit populärt igen tack vare smarttelefoner, anser Petteri Mård. 
Folk har tid att lyssna på audio. ”Det är inte länge sedan som man ansåg att hörspel är stendött. Nu tycker jag 
att de börjar hitta en ny digital skepnad” säger han.
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För under ett år sedan grundade Synskada-
des förbund varumärket Dramafoni, som säl-
jer ljudproduktion till alla som behöver. Deras 
kunder är förlag, organisationer och företag. 

– Vi gör mest ljudböcker i dagens läge. Vi 
har ju flera decenniers erfarenhet av detta så 
det förekommer sig naturligt. 

En väldigt viktig del av Dramafonis verk-
samhet är att läsa in läroböcker. 

–  Våra inläsare är som levande uppslags-
verk. En god inläsningsstil, artikulation och all-
mänbildning krävs för att bli en bra inläsare av 
läroböcker. Det händer att det finns sakfel i läro-
böcker. Våra inläsare gör en sista faktakontroll.

Hur kommer det sig att just era inläsare 
är så duktiga?

– Det är en bonus som kommer med lång 
erfarenhet. Visdomen som inläsarna har sam-
lat på sig är beundransvärd. Kom ihåg att de 
läser uppemot hundra läroböcker om året. Om 
inläsaren hittar fel i boken meddelar vi förlaget. 

Kunskapscentret för tillgänglig litteratur, 
Celia, är Dramafonis största kund. Åt dem gör 
Dramafoni mellan 400 och 500 böcker per år. 

Det som ni producerar till dem är tal-
böcker och inte ljudböcker. Vad anser du 
att är skillnaden mellan dem?

– Jag anser inte att det finns någon skillnad 
på talböcker och ljudböcker. Det är enligt mig 
ett förlegat tankesätt. Båda håller lika hög 
kvalitet och båda görs på samma sätt. 

Skillnaden mellan en ljudbok och en tal-
bok är i dag juridisk. En talbok är avsedd för 
personer med permanent eller tillfällig läsned-
sättning: till exempel synskadade personer. En 
talbok kan produceras utan upphovsmannens 
tillstånd tack vare ett undantag i Upphovsrätts-
lagen. Ljudboken är en kommersiell produkt 
som kan lånas eller köpas av vem som helst.

Jag har fått höra att inläsaren inte får 
dramatisera i en talbok emedan det till och 
med är önskvärt i en ljudbok. Hur ser du på 
den saken? 

– Valet av inläsare är det största konstnär-
liga valet vi gör. Vi instruerar inte inläsarna att 
dramatisera eller låta bli. Det finns talböcker 
som kräver dramatisering och det finns ljud-
böcker som ska vara inlästa med en neutral 
stil. Vi litar på inläsarnas yrkesskicklighet. 

Hur väljer ni vem som ska läsa in en bok? 
– Jag kan höra vilken inläsare som passar 

till en bok redan genom att se på omslaget 
och läsa de första sidorna. Jag hör hur boken 
kommer att låta. Jag känner inläsarna och vet 
vilka styrkor de har. 

Enligt Mård är inläsarens främsta egenskap 
att han eller hon är intresserad av livet. En 
idealinläsare ska vara nyfiken och ha många 
intresseområden.

Antalet ljudböcker växer så det knakar. 
Därför förväntar sig Petteri Mård att Drama-
foni får allt fler nya kunder. 

– Ljudböcker har fått ett uppsving bland 
allmänheten. Förlagen planerar att producera 
fler ljudböcker. Till och med sådana förlag som 
hittills varit försiktiga har för avsikt att produ-
cera ljudböcker under de närmaste åren. •
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”Ett utökat Kårkulla kan 
innebära problem”

I samband med vårdreformen kom-
mer frågan om Kårkulla samkom-
muns framtid ofta upp. FSS anser 
att Kårkullas verksamhet är viktig, 
men är orolig för vad det skulle 
innebära ifall Kårkulla får organise-
ringsansvar samtidigt som de pro-
ducerar dessa tjänster.  

Svenska foLkpartiets ordförande An-
na-Maja Henriksson anser att det i 
vårdreformen behövs en särlösning 

på lagnivå för att trygga den verksamhet 
som Kårkulla samkommun har i dag. 

− För personer med funktionsnedsättning 
är det ytterst viktigt att få service på sitt mo-
dersmål. Det handlar om trygghet i vardagen. 
I vårdreformen behövs det därför en särlös-

TexT och foTo: Sören JonSSon

ÖPPen fÖr nYtt. Anna-Maja Henriksson poängterar att Kårkulla inte kommer att bli oförändrad i 
framtiden. Hon ser inte att det finns något problematiskt med att Kårkulla producerar tjänster och samtidigt 
har organisationsansvar.
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ning på lagnivå för att trygga den verksam-
het som Kårkulla har i dag. Tryggandet av 
de grundläggande språkliga rättigheterna får 
inte bli beroende på verkställigheten i land-
skapen, säger Anna-Maja Henriksson.

Förbundet Finlands Svenska Synskadades 
verksamhetsledare Matthias Jakobsson an-
ser att Henrikssons uttalande kan tolkas fel. 
Enligt honom får man en bild av att Kårkulla i 
dagens läge skulle producera tjänster till alla 
personer med funktionsnedsättning. 

– Så är det inte! Kårkulla producerar tjäns-
ter till endast tre procent av svenskspråkiga 
personer med funktionsnedsättning. Deras 
målgrupp är personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar. Utanför blir bland annat 
personer med synnedsättning, nedsatt hör-
sel och psykisk ohälsa. Om målsättningen är 
att trygga den verksamhet som Kårkulla har i 
dag, följs inte FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning.

Marcus Henricson presenterar några 
framtidsförslag i en rapport för Kårkulla.

– Hans förslag är oroväckande. Det finns 
förslag på att Kårkulla skulle få organise-
ringsansvar för alla funktionshindersgrupper. 
I praktiken skulle av Kårkulla anställda soci-
alarbetare göra beslut om handikappservice. 
De skulle alltså ta över det som i dag görs av 
kommunernas socialarbetare. Samtidigt pro-
ducerar Kårkulla dessa tjänster.

FSS och de andra funktionsnedsättnings-
organisationerna inom SAMS – Samarbets-
förbundet kring funktionshinder har i flera 
omgångar lyft fram att det behövs en natio-
nell koordinator för svenskspråkig service, 
men att denna koordinator inte ska vara Kår-
kulla, utan en annan oberoende instans. 

– Kårkulla har möjlighet att i det nuvarande 
lagförslagshelheten fortsätta som tjänstepro-
ducent, vilket är viktigt för många personer 
med intellektuell funktionsnedsättning. Men 
att ge en producerande organisation också 

organiseringsansvar strider mot regeringens 
målsättningar att öka valfriheten. Det kan leda 
till att olika funktionsnedsättningsgrupper be-
handlas på olika sätt.

Anna-Maja Henriksson har inte tidigare ta-
git del av Jakobssons resonemang. Hon talar 
för att en särlösning skulle gagna hela funk-
tionshindersfältet. 

– Jag är ute efter strukturer som på riktigt 
tryggar den svenska servicen. Därför ser vi att 
det behövs en särlösning. En särlösning inne-
bär inte att Kårkulla kan fortsätta på samma 
sätt som i dag. Det betyder inte ens att orga-
nisationen ska heta Kårkulla.  

I dag är Kårkullas målgrupp främst per-
soner med utvecklingsstörning. Anser du att 
det blir jämlikt gentemot övriga specialgrup-
per ifall Kårkulla får en särställning i lagen?

– Vi är så små i Svenskfinland. Vi måste 
samarbeta. Det är klart att också andra spe-
cialgrupper såsom synskadade och hörsel-
skadade ska beaktas. Vi behöver en lösning 
som i framtiden inkluderar alla. Därför är det 
nu otroligt viktigt att vi står enade och jobbar 
tillsammans.

Ser du det problematiskt att Kårkulla som 
serviceproducent skulle tryggas i lag?

– Jag ser det som problematiskt ifall reger-
ingen inte vill trygga vård på svenska i prakti-
ken för minoriteter i minoriteten. Kårkulla kan 
inte fortsätta i den form man är i dag. Man blir 
säkert tvungen att bolagisera verksamheten.

Enligt Henriksson kommer funktionshin-
dersorganisationer också i framtiden att kun-
na erbjuda sina tjänster till landskapen.

– Det kommer också i framtiden att behö-
vas andra serviceproducenter än Kårkulla. 
Men vi behöver ha en trygg struktur som 
tryggar det specialkunnande på svenska som 
Kårkulla har i dag och som utvecklas till att 
omfatta övriga grupper. Har vi inte det så är vi 
illa ute, säger Henriksson. •

Kårkulla gavs tillfälle att kommentera.



16 Finlands Synskadade   5/18

Fest i naturen
Området kring Kvarnträsk i Tena-
la börjar vara bekant för medlem-
marna i Västnyland. Det efter att 
de för andra gången på mindre 
än ett år tillbringat en dag där. 

Den 10 maj var en solig och varm dag, 
som gjord för uteliv och det var just 
vad de 16 medlemmarna längtade 

efter. Gruppen välkomnades av en lika stor 
grupp studerande vid yrkesinstitutet Axx-
ells vildmarksguidekurs, Vigu. Det var Vigu-

gruppen som planerade dagens program, 
lagade maten och hjälpte till som ledsagare 
för den som behövde.

Dagen började med en presentation av 
alla närvarande. En av de studerande, Em-
ma, berättade vad allt de hade planerat för 
dagen och den första uppgiften för oss var 
att plocka ett föremål från det område vi 
befann oss i och sedan berätta vilka min-
nen föremålet väckte. De minnen som del-
tagarna beskrev var intressanta och väldigt 
olika.

TexT: BörJe BroBerg, foTo: VirVe SaVoila

uteLiV. Hela gruppen med medlemmar från Synskadade i Västnyland sitter samlade.
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Flytta in hos Folkhälsan!
NYBYGGDA BOSTÄDER FÖR  
SYN SKADADE I BORGÅ CENTRUM
As Oy Porvoon Toffee
Aleksandersbågen 12 B, Borgå

Folkhälsan erbjuder förmånliga 
och rymliga hyresbostäder för  
seniorer med synskada.

Läs mer om Folkhälsans bostäder i Borgå
www.folkhalsan.fi/borgahuset
eller ring 044 788 3779

Bo hemma
på Folkhälsan

Sedan följde en vandring med haltpunkter 
för olika uppgifter. Vilka fågelläten känner du 
igen, kan du träffa ett mål med en kotte med 
en röst att sikta emot osv, osv.

Efter det bänkade sig alla kring lägerelden 
för att bli bjudna på en måltid i naturen. Mat-
gruppen lagade pyttipanna och efterrätt för 
alla hungriga. Under måltiden hördes livliga 
diskussioner mellan värdar och gäster och 
nya bekantskaper uppstod.

Mätta och nöjda fick alla därefter välja 
vad de helst ville göra. En del föredrog en 
promenad längs den skogsväg som går för-
bi Kvarnträsk, tillsammans med någon från 
Vigu-gruppen. Andra ville göra en vandring 
längs stigarna runt Kvarnträsk, där det också 
finns några rätt besvärliga partier.  En grupp 

fortsatte umgås med värdarna och några 
tackade för sig och åkte hem. 

Alla deltagare hade chans att ge sitt om-
döme om dagen och utan att exakt veta 
vad deltagarna skrev i sina omdömen, tol-
kar skribenten de ljudliga kommentarerna 
som att alla var nöjda med dagen och det 
program som värdarna bjöd på. Vigu-grup-
pen får höga betyg för sin planering och för 
genomförande av dagen. Samtidigt var de 
synskadade en testgrupp eftersom Vigu-ut-
bildningen också innehåller verksamhet med 
specialgrupper.

Det blir säkert en nästa gång, för också 
Folkhälsan har som uppgift att bjuda aktivi-
teter för synskadade. •

annons
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Minja Survonen är årets 
unga spelman

TexT: Sören JonSSon, foTo: anderS Backman

När Minja Survonen lär sig nya 
danssteg förlitar hon sig på dans-
lärarens verbala beskrivningsför-
måga. Hon har tagits mycket väl 
emot av folkmusik- och dansge-
menskapen. 

Studentskrivningarna är skrivna och 
snart väntar inträdesförhöret i juridik. 
Som motpol till tidvis stressiga studier 

har Minja Survonen sitt folkmusikintresse. 
Survonen har spelat piano hela livet. Hon 

fördjupar sig ännu i instrumentet vid Åbo 
konservatorium. Hon spelar piano varje dag 
om det inte kommer något emellan. 

– Att spela piano känns inte längre över-
mäktigt som det kan kännas när du lär dig 
ett nytt instrument. Det är vardagligt, men 
samtidigt så underbart. Pianospel kan vara 
utmanande och avslappnande på samma 
gång. Jag får utmaning om jag så önskar. 

Hon komponerar egna låtar och skriver 
låttexter. Hon sjunger, spelar piano, dragspel 

och tramporgel. Under de senaste åren har 
musiken nämligen fått ett spelmansstuk. 

– Folkmusik är medryckande. Det började 
med att jag lyssnade på irländsk folkmusik. 
Sedan hittade jag den finska folkmusiken. 
Nu lyssnar jag nästan bara på folkmusik, och 
dessutom spelar jag i ett spelmanslag.

Survonen fick en nationell utmärkelse tidi-
gare i år. Hon är årets unga spelman. 

– Det kom som en trevlig överraskning. 
Jag har ju inte hängt i folkmusiksvängarna 
i mer än 3-4 år. Det känns roligt att unga 
spelmän uppmärksammas på detta vis. Jag 
hoppas att priset uppmuntrar fler att hitta till 
folkmusiken.

Vad är den vanligaste fördomen du har 
hört?

– Människor har en förenklad bild av folk-
musik. De tror att allt går ut på att spela pol-
ka i nationaldräkt. Men folkmusik är mycket 
mångsidigare än så. Den sociala gemenska-
pen är minst lika viktig. Vi samlas och delar 
ett gemensamt intresse.  



draGSPeL. ”Jag kommer alltid att hålla på 
med folkmusik på ett eller annat sätt”, säger 
Minja Survonen.
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Hon äger förvisso folkdräkt och använder 
den när hon går på spelmansevenemang. 

– Musik är min stora passion. Jag skulle 
vilja ha gig som soloartist och i grupp. Jag vill 
utvecklas som låtskrivare och få uppträda mer 
med egna låtar. Men jag vill inte att musik ska 
bli mitt yrke. Jag vill spela regelbundet och 
målmedvetet, men jag vill inte vara tvungen 
att spela för att klara mig ekonomiskt. 

Hur togs du emot när du började med folk-
musik?  

– Jag har alltid känt mig välkommen! 
Det är en bra gemenskap som har gett mig 
många vänner.

Hur har andra spelmän reagerat på att du 
är blind?

– Förvånansvärt bra! Ingen har sagt eller 
reagerat avvisande. Folkmusik spelas ju tra-
ditionellt på gehör. Inom folkmusiken får jag 
nytta av mina styrkor. 

Ingen språkmur bland spelmän

Det finns många finlandssvenska spelman-
slag. Hur väl talar du svenska?

– Jag anser mig kunna svenska, men jag 
talar inte svenska i vardagen. Jag har spelat 
med finlandssvenskar på buskspel, men de 
brukar byta språk till finska. 

”Buskspel” är en viktig del av folkmusik-
traditionen. Förr i tiden, då allt fler spelade 
på gehör, var det ett sätt för spelmännen att 
lära sig nya låtar. Man stod ute i buskarna 
och lärde sig av varandra. Nuförtiden ligger 
värdet kanske mer i att få träffas och spela 
tillsammans.

– Det är en fin låtskatt som finlandssven-
ska folkmusiken har, det skulle vara roligt att 
få spela dessa låtar ännu mer, säger hon. 

Folkdans kom på köpet

Under ett spelmansevenemang hittade Sur-
vonen sig på dansgolvet. Hon ville bara dan-
sa. Efter denna impuls har hon börjat dansa 
så mycket hon bara hinner. 

– Just nu tycker jag det är roligt att dansa 
rock- och swingdans. Men det kan vara lika 
roligt att dansa en vanlig foxtrot tillsammans 
med någon. 

Vad får dig att njuta av dans?
– Musik har alltid varit min grej. Genom 

dansen får jag uttrycka musik på ett nytt 
sätt. Musik och dans stöder ju varandra. Det 
är samtidigt också ett samspel mellan två 
människor.  

I början var det nervöst att börja dansa. 
Hon visste inte alls hur bra hon skulle hänga 
med eller om någon skulle tycka att det var 
opassande att en helt blind person dansar.  

Hon tränar dans uppemot tre gånger i 
veckan. En väsentlig skillnad på hur hon lär 
sig dans är att hon inte ser vad läraren visar. 

– Det beror väldigt mycket på lärarens ver-
bala förmåga hur väl jag hänger med. Under 
det första året hade jag med mig en personlig 
assistent, men nu klarar jag mig på egen hand. 

Vad är din styrka när du dansar? 
–  Svårt att svara på. Jag är ännu så ny 

inom pardans. Jag tror att jag är bra på att 
vara närvarande och koncentrerad på dan-
sen. Jag är bra på att följa. •

» Människor har en förenklad bild av folkmusik. De tror att allt går ut på 
att spela polka i nationaldräkt. Men folkmusik är mycket mångsidigare 
än så. Den sociala gemenskapen är minst lika viktig. Vi samlas och delar 
ett gemensamt intresse. 



Njut av fågelsång i vardagen
Succésändningen från Sai-
men har fått en uppföljare 
som passar synskadade 
personer. 
Saimenvikaren Pullervo blev 
för några år sedan en kändis 
och snackis  i Finland. Vika-
ren solbadar på en klippa 
som Världsnaturfonden, WWF 
sänder över internet. I år har 
WWF storsatsat på livesänd-
ningarna. Förutom saimenvi-
kare kan naturvänner också 
följa med flygekorrar, skogs-
renar och fågelsång.

Målet är att ta in naturens 
alla ljud till hemmen, arbets-

platserna och i vardagens 
mittpunkt. 

”Att lyssna på naturen 
fungerar som avslappning, 
lugn, inspiration och under-
hållning. Vi är speciellt glada 
för att kunna erbjuda WWF:s 
virtuella naturupplevelse till 
personer med synnedsätt-
ning” skriver WWF på sin 
webbplats. 

Mikrofonerna är riggade 
på ön Skanslandet utan-
för Helsingfors. Du hittar 
fågelsången på adressen:  
luontolive.wwf.fi/aanilive/ •

Källa: WWF

Fullmäktige i 
huvudstaden 
vill förkasta 
vårdreformen

FuLLmäktige i heLsing-
fors, Esbo, Vanda och 
Grankulla godkände 

gemensamt ett kritiskt ut-
låtande om landskaps- och 
vårdreformen under ett möte 
den 15 maj.

Helsingfors borgmästare 
Jan Vapaavuori (Saml) säger 
till Yle Huvudstadsregionen 
att han tror att vård- och land-
skapsreformen inte blir av.

– Ju närmare vi kommer 
beslutet om reformen i riks-
dagen desto fler politiker be-
kantar sig med förslaget och 
motsätter sig det. Det beslu-
tet stadsfullmäktige i huvud-
stadsregionen nu har fattat är 
ett bra bevis på detta, säger 
Vapaavuori till Yle.

I Helsingfors är motståndet 
mot reformen större än i Esbo 
och Vanda. Riksdagen för-
väntas ta beslut om reformen 
till sommaren. •

Källa: Svenska Yle, Kun-
talehti

foTo: PixaBay

AKTUELLT
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Kändisar intervjuas i totalt mörker

Anna Bergholtz har startat 
en intervjupodd tillsammans 
med sidekick Ulf Nordquist. 
Båda två är synskadade och 
bjuder in gäster till ett samtal 
i totalt mörker. En podcast 
är ett inbandat radioprogram 
som finns att lyssna på via 
olika appar eller webbplatser 
på nätet.

– Efter att ha lyssnat på 
kända intervjupoddar som 
Värvet och Framgångspod-

den kände jag att jag ville 
göra något liknande, men 
samtidigt bjuda in människor 
till min vardag bortom syn, 
säger Anna Bergholtz.

Som journalist har Anna 
mött en del fördomar på 
grund av att hon är blind. 
Bland annat har hon fått höra 
att hon inte platsar i tv-rutan. 
Den typen av uttalanden har 
gjort henne både arg och led-
sen.

– Äntligen gör jag det jag 
drömt om länge. Visserligen 
är det ingen större skillnad 
för mig om jag programle-
der i ljus eller mörker.  Men 
att kunna ge gästerna denna 
upplevelse utöver det vanliga 
gör podden extra intressant 
för alla. 

Podden finns på adressen 
www.imorkretmed.se eller 
där du hittar andra poddar. • 

Källa: imorkretmed.se

Lugna puckar på vårmötet
På lördagen den 5:e maj sam-
lades FSS till sitt stadgeenliga 
vårmöte, denna gång i Tam-
merfors.

Under mötet behandlades 
bland annat FSS strategi för 
åren 2019-2022. Dessutom 
uträttades ett fyllnadsval i sty-

relsen, och som ny ledamot 
valdes Johnny Söderdahl 
från Åland

– Mötet gick enligt formu-
läret. Det var egentligen inget 
stort som hände på mötet det-
ta år, säger verksamhetsledare 
Matthias Jakobsson. •

FPA:s guide 
Mitt i allt kan 
beställas

FPA ger varje år ut guiden Mitt 
i allt, som innehåller informa-
tion i komprimerad form om 
FPA:s förmåner och tjänster. 
Årets upplaga finns nu att be-
ställa som inläst version. 

Kontakta FSS per telefon 
(09) 696 2300 eller per e-post 
kansliet@fss.fi för att guiden. •

foTo: camilla BlomSTedT

Lek fritt i Åbo
Åbo fick sin första tillgängliga 
lekplats. Den nya lekplatsen 
har karuseller med plats för 
rullstol och färger som är lätt-
are att uppfatta för synska-
dade. Lekplatsen, som också 
nationellt sett är unik, finns på 
Bultvägen i Uittamo. •
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Norra  
Österbottens 
Svenska  
Synskadade

Dagträffsgruppen i Karleby 
har vårterminens sista träff 
tisdagen 12.6 vid restaurang 
Marinas i Terjärv. Den som 
vill kan äta lunch från kl. 12, 
dagträffs programmet hålls  
kl. 13–15.

Våravslutning hålls tisda-
gen 19.6 kl. 13–16 hos Maila 
och Svante Ekstrand, Kock-
vägen 32 i Forsby. Vi får njuta 
av deras vackert blommande 
trädgård, äta gott och umgås 
i trevligt sällskap.

Vi har förhandsbokat biljet-
ter onsd 4.7 kl. 19 till sommar-
teatern ”Den eviga sommaren” 
som spelas på Kuddnäs med 
anledning av Topelius 200-års 
jubileum. Syntolkning av Gun-
Britt Westerlund. Biljettpris 
med grupprabatt 20 euro per 
person.  

Anmälan om deltagande 
till ovanstående evenemang 
görs till distr.sekr. Ann-Sofie 
Grankulla, tfn 7234 880 eller 

050-3795 658 eller via e-post: 
noss@multi.fi  Mera informa-
tion om verksamheten i med-
lemsbandet och förenings-
spalten i ÖT på lördagar eller på  
www.fss.fi/noss

Välkomna med i vår verk-
samhet önskar Styrelsen och 
Ann-Sofie Grankulla  

Svenska  
Synskadade  
i Mellersta Nyland

Måndagsträffar
• 28.5 Lunch på Hörnan. 

Sista lunchen för terminen. 

Verksamhet och kurser
• 12.6 Tisdag utfärd till 

Borgå med J.L Runeberg. 
Vi startar från Helsingfors 
med ångbåten J.L Runeberg 
från salutorget, slottskajen 
klockan 10. Kom i god tid 
före avgången. Ombord på 
båten äter vi lunch och njuter 
av sjöresan till Borgå som tar 
3.5 timmar. Eftermiddagskaffe 
dricker vi på Kajutan, svenska 
synskadade i östra Nylands 
verksamhetscenter. Vår 

buss startar mot Helsingfors 
klockan 16.00 från Kajutan, 
Ågatan 33. Deltagaravgiften är 
25 euro per peson för fören-
ingens medlemmar. Bindande 
anmälningar så fort som möj-
ligt till kansliet.

• 19.7 Torsdag utfärd till 
Nådendal. Vi gör en utfärd till 
Nådendal var vi besöker Gull-
randa. Och Nådendals klos-
terkyrka. Vi har egen buss och 
en guide med som berättar 
om Nådendal. 

Vi startar från Kiasma 
klockan 10.15 och återvänder 
klockan 20.00. Deltagaravgif-
ten för föreningens medlem-
mar är 40 euro per person.

Bindande anmälningar 
senast 15.6 till kansliet.

• 28-30.8 Tisdag-torsdag 
sommarläger. Föreningen 
ordnar sommarläger i Vichtis 
28-30.8. Vi bor på Enä-Seppä 
kursgård som är belägen 
vid en insjö. Programmet är 
mångsidigt och givande och 
alla hittar något de tycker om. 
Vi kommer att besöka Olkkala 
herrgård, Vichtis kyrka och 
kyrkoby. Dessutom besöker 
vi Hennola gård var det finns 
ollika sorters husdjur. Vi badar 

AKTUELLT i  disTriKTEn
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bastu, balja och tar oss ett 
dopp i sjön. Trevlig samvaro är 
ju självskrivet. Deltagaravgif-
ten för föreningarnas medlem-
mar är 100 euro per person 
och bindande anmälningar 
senast 8.8 till kansliet.

Sommarlägret och de 
övriga utfärderna ordnas i  
samarbete med svenska syn-
skadade i östra Nyland. Väl-
kommen med på utfärderna 
och sommarlägret!

• 12.12 klockan 19.00. Vi 
har bokat biljetter till musika-
len Chess på Svenska teatern. 
Biljetterna kostar 42 euro per 
styck. Sista anmälningsdagen 
31.5 till kansliet.

• Upprop! Intresserar det 
dig att gå på en Argentinsk 
tangokurs? Ifall du är intres-
serad, ordnar vi en sådan kurs 
på hösten här på Hörnan. 
Anmäl ditt intresse till kans-
liet senast 30.5. För att kursen 
skall ordnas behövs minst 6 
deltagare. Kursen kostar 30 
euro per man.
Kontaktuppgifter
Telefonnummer: 0400 269 553,  
kansliet@ssmn.fi. Verksam-
hetscentret: Parisgränden 2 A 
3, 00560 Helsingfors 

Svenska  
Synskadade  
i Västnyland

Sommarens ankomst betyder 
att de återkommande aktivite-

terna i föreningen tar paus till 
hösten, men under sommaren 
finns det andra händelser att 
se fram emot

Sommarens teaterbesök 
gäller West Side Story på Rase-
borgs sommarteater. Vi ordnar 
det tillsammans med Öst- och 
Mellannyland söndagen den 
8 juli.  Bussen från Östnyland 
plockar upp deltagare också 
i Ingå och Karis på vägen till 
Ekenäs, där deltagarna äter en 
bit mat innan resan fortsätter 
till teatern. Efter teatern retur 
samma väg. Biljettpriset är 23 
euro, för pensionärer 20 euro. 
Anmäl dig till din egen region 
inom maj månad, för Västny-
lands del till Börje Broberg, 
telefon 044 5410 679.

Söndagen den 5 augusti 
går resan till Pargas. Först 
på programmet står besök 
med lunch på Tammiluoto 
vingård och därefter kon-
sert vid Qvidja slott, som är 
granne till Tammuluoto. På 
konserten sjunger sopranen 
Essi Luttinen och baryto-
nen Sören Lillkung texter av 
Claes Andersson och Kauko 
Röyhkä, tonsatta av Severi 
Pyysalo. Det är ett beställ-
ningsverk som fått namnet 
’’Naturstigen’’. Det blir en hel-
dagsresa med priset 75 euro 
per deltagare. Bussen star-
tar i Ingå och kör via Karis, 
Ekenäs, Kimito och Åbo till 
Pargas. Anmälningar till eget 
distrikt senast 12 juni. Börje 
Broberg tar emot anmäl-

ningar i Västnyland på telefon  
044 5410 5679. Frågor kan 
ställas till Börje.

Vi planerar en fågelutfärd 
i slutet av maj eller början av 
juniunder ledning av ornito-
logen Riggert Munsterhjelm. 
Meddela om ditt intresse per 
telefon 044 5410 679 så berät-
tar vi vidare.

Följande hemmamatch 
för Ekenäs if spelas lördagen 
den 26 maj klockan 17.00 på 
centrumplanen. Den matchen 
syntolkas. Därefter är det 
match mot AC Oulu lördagen 
den 16 juni klockan 18.30.

Och har du önskemål om 
kommande läsårs program 
och aktiviteter så hör av dig till 
styrelsens medlemmar eller till 
sekreterare Börje. 

Svenska  
Synskadade  
i Östnyland

Svenska Synskadade i Östny-
lands fredagsträff den 25.5 är 
en kaffestund kl. 10–11.30 med 
medlemmarna och rehabilite-
ringsrådgivare Ann-Catrin Tylli 
på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå.

Svenska Synskadade i 
Östnylands sista för vårens 
fredagsträff den 1.6 är punkt-
skriftskurs kl. 10–11.30 med 
Paulina Hannus 4 euro på 
Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. 
Vi bekantar oss med Ros-
sos matlista i punktskrift samt 
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kl. 11.30 äter vi på Rosso till 
självkostnadspris.

Svenska Synskadade i Öst-
nylands sommarlunch är fre-
dagen den 15.6. Anmälning 
senast den 12.6 till Jonas tfn 
040 964 4672.

Svenska Synskadade i Öst-
nylands sommarlunch tillsam-
mans med Svenska Synska-
dade i Mellersta Nyland. Som-
marlunch på Runebergsbåten 
den 12.6. Bussen startar från 
Fredsgatans Turisthållplats kl 
8.30, via Box och Söderkulla 
vid behov, till Runebergsbåten 
i Helsingfors. Start från slotts-
kajen på salutorget i Helsing-
fors till Borgå kl 10. Njut av 
din Borgå kryssning med fina 
skärgårdsvyer och god mat! 
Paketet inkluderar kryssning, 
fartygets delikata laxsoppa 
samt kaffe och Runebergs-
tårta. Vi är ca kl 14 i Borgå 
och så dricker vi eftermid-
dags kaffe på Kajutan. Bussen 
startar från Kajutan kl 16. Vid 
behov via Box och Söderkulla 
till Kiasma. Anmälning och pris 
info till Jonas tfn 040 964 4672 
senast den 1.6.2018.

Svenska Synskadade i 
Östnyland ordnar guidning 
för medlemmarna på Näse-
backens kapell och gravplats 
kl 10 fredagen den 29.6. Där-
efter sopplunch på Furunäs 
kl 11.30 till självkostnadspris. 
Anmälning till Jonas senast 
26.6 tfn 040 964 4672.

Svenska Synskadade i 
Östnylands teater resa till 

Raseborg tillsammans med 
Svenska Synskadade i Mel-
lersta Nyland är söndagen 
den 8.7. Vi startar kl 10.30 från 
Borgå turisthållplats, Freds-
gatan 20, med Jimlogs buss. 
Matpaket i bussen. Kl 10.50 
Box fd Shell, Kl 10.55 Söder-
kulla, kl11.45 Kiasma vid Man-
nerheimplatsen, kl 12.30 Ingå 
och kl 12.50 Karis busstation. 
Kl 13.15 lunch på verksam-
hetscentrat Lyan, Ekenäs. Kl 
15.00 start från Lyan och kl 
16.00 börjar på Raseborgs 
Sommarteater syntolkade 
West-Side Story. Traktering 
under pausen. Kl 18.45 star-
tar hemfärden, kl 19.05 Eke-
näs busstation, kl 19.25 Karis 
busstation, kl 19.45 Ingå, kl 
20.30 Kiasma vid Manner-
heimplatsen, kl 21.00 Söder-
kulla, kl 21.05 Box fd Shell och 
kl 21.30 Borgå turisthållplats. 
Info och anmälning senast den 
6.6 till Jonas tfn 040 964 4672.

Svenska Synskadade i 
Östnylands utfärd till Nåden-
dal tillsammans med Svenska 
Synskadade i Mellersta 
Nyland är torsdagen den 19.7. 
Start kl 9.00 Borgå turisthåll-
plats, Fredsgatan 20. Jimlog 
Ab buss. Matpaket i bus-
sen. Kl 9.20 Box fd Shell, kl 
9.25 Söderkulla och kl 10.15 
Kiasma vid Mannerheimplat-
sen. Kl 11.30 Salo Piihovi. Kl 
12.30 Ravintola Trappi lunch. 
Kl 14.00 startar Jimlogs buss. 
Ulla-Britt Mattssons två tim-
mars guidning börjar. Kl 14.15 

besök i Gullranda trädgård. Kl 
15.15 Jimlog Ab buss startar till 
Nådendal gamla klosterkyrka 
och kl 16.00 Ulla-Britts guid-
ning avslutas. Fritid i Gamla 
stan att shoppa eller njuta av 
en glassportion på något cafe. 
Kl 17.30 Jimlog Ab buss hem-
färden startar. Kl 18.30 Salo 
Piihovi, Ruoksmaentie 1, kl 
20.00 Kiasma vid Manner-
heimplatsen, kl 20.30 Söder-
kulla, kl 20.35 Box fd Shell 
och kl 21.00 Borgå turisthåll-
plats, Fredsgatan 20. Info och 
anmälning senast den 12.6  till 
Jonas tfn 040 964 4672.

Svenska Synskadade i Öst-
nylands utfärd till Pargas till-
sammans med Svenska Syn-
skadade i Mellersta Nyland är 
söndagen den 5.8. Vi startar kl 
8.05 från Borgå busstation pf 
1, Borgå Trafik 848. Matpaket 
i bussen. Kl 8.21 Box fd Shell, 
kl 8.25 Söderkulla och kl 9.10 
Kampen pf 30-35. Byte av buss 
till Onnibuss som startar kl 9.40 
Kampen pf 9, Onnibuss F8. 
Matpaket i bussen. Kl 11.55 
Åbo busstation pf 4, Onnibuss 
F8 anländer. Vi byter buss på 
Åbo busstation, till Charter-
buss R Lundström som startar 
kl 12 med Ulla-Britt Mattssons 
guidning om Qvidja och Tam-
miluoto börjar i bussen. Qvidja 
Kapell i Pargas, U-B Mattsson 
guidar i kapellet och kl 13.15 
startar charterbuss R Lund-
ström. Ulla-Britt Mattssons 
slutord om guidningen i bussen 
till Tammiluoto Vingård, Par-
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gas. Fisksoppa med tillhörande 
bröd och kaffe serveras i res-
taurangen. Gårdens egna viner 
som även kan köpas i gårdsbu-
tiken rekommenderas! Kl 16.00 
konsert på Qvidja med tillhö-
rande picnic. Solister är Essi 
Luttinen och Sören Lillkung. 
Konserten är beställd av Severi 
Pyysalo med temat männis-
kan och naturen. Texterna är 
skrivna av Claes Andersson 
och Kauko RöyhKä. Severi 
medverkar i orkestern på fem 
personer! Kl 18.00 startar Char-
terbuss R Lundström till Åbo 
busstation. Kl 19.05 Åbo buss-
station pf 4,startar Onnibuss 
F8. KL 21.20 Kampen pf 30-35, 
Onnibuss F8 anländer. Kl 22.18 
Kampen pf 1, Borgå Trafik 848 
startar. Kl 22.48 Söderkulla, kl 
22.52 Box fd Shell och kl 23.15 
Borgå busstation pf 2. Info 
och anmälning senast 12.6 till 
Jonas tfn 040 964 4672.

Vasa  
Svenska  
Synskadade

Alla kurser har nu avslutat för 
denna termin! Vi återkommer i 
början av september med nya 
kurser! Följ med på medlems-
bandet och föreningsspalten i 
Vasabladet och Sydösterbot-
ten, samt i Torgplatsen i VBL 
söndag 4.6.2018.

Medlemsträff på Lyktan, 
torsdag 7.6 kl. 13. VSS får 

finbesök av en ”proffduo” på 
vårens sista medlemsträff. Det 
blir mycket sång och musik 
på Lyktan torsdag 7.6 kl.13 
då Ann-Katrine Burman och 
Yngve Lithén besöker oss! Vi 
får även sjunga med i några 
allsånger, dricka kaffe och 
bara umgås runt kaffeborden! 
Sista anmälningsdag är mån-
dag 4.6 före kl.14. Alla varmt 
välkomna.

Sommarteater och som-
marträff! Närmare uppgifter 
gällande årets sommarteater 
kommer i nästa FS och på 
medlemsbandet! Likaså ifall 
styrelsen besluter om någon 
form av sommarträff.

Lyktan och kansliet är 
stängt 13–14.6 på grund av 
den distriktssekreterarträff 
som FSS ordnar i Helsingfors.

Resa till Dalmatien, Kroa-
tien 2-10.10.2018. I samarbete 
med Oravais Trafik Ab, fortsät-
ter planeringen av resan till 
Kroatien 2–10.10.2018. Resan 
är öppen för alla medlemmar 
i Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade. Vi flyger med 
Finnair både från Vasa och 
Helsingfors under bekväma 
dagtider. Se det utförliga pro-
grammet i FS nr 2 sid 31, eller 
kontakta kansliet om du vill ha 
ett eget så postas det till dig i 
önskat forum! 

Vi har utbildade allmänna 
ledsagare som efter behov 
kommer med på resan. Så fast 
du är ensam, tveka inte, utan 
anmäl dig till en fin upplevelse 

med likasinnade vänner! Väl-
komna med.

Dessa prisuppgifter har vi 
fått från Oravais Trafik Ab:

Resans pris: 1.355 € / per-
son (vid minimi 25 deltagare). 
1.285 € / person (vid minimi 
30 deltagare). 1.198 € / person 
(vid minimi 40 deltagare). Till-
lägg för enkelrum: 165 €

I priset ingår: Flygbiljetter 
med Finnair tur/retur; Buss-
transporter enligt program-
met; Logi i delat dubbelrum; 8 
frukost, 7 middag, 1 kvällsbit; 
Utflykter och inträden enligt 
programmet; Överrasknings-
program; Lokalguidens tjäns-
ter.

I priset ingår inte: Rese-
närsförsäkring; Övriga målti-
der samt måltidsdrycker

OBS! Vi har erhållit bidrag 
från Stiftelsen Svenska Blind-
gården och priset sjunker från 
ovanstående belopp!

Vänligen ta kontakt med 
Febe Mörk för närmare pris-
uppgifter, måndag – torsdag 
kl.9-14 på tfn 045-321 3320. 
Bindande anmälan senast 
20.6!

Kontaktinformation:
Distriktssekreterare Febe 

Mörk är anträffbar på verk-
samhetscentret Lyktan, mån-
dag–torsdag kl. 9–14 på tele-
fon 045-321 3320 och på 
vasasynskadade@gmail.com.

Har du ärende till fören-
ingen utöver kanslitiden, 
kan du kontakta ordförande 
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eller någon annan i styrel-
sen. Ordförande är Leif Karp. 
Du når honom på telefon  
050-542 0286 eller per e-post: 
leif.karp@netikka.fi

Åbolands  
Synskadade

Medlemsträff fredagen den 15 
juni på Centret, klockslaget 
preliminärt 15–18.30. Anders 
Fagerlund håller föredrag om 
Skeppsredaren, sjöfartsrådet 
J W Paulin  och Sune Huldin 
står för sommarmusiken. 
Sommartallrik traktering a’la 
Tommy Gråhn. Transporter 
ordnas från Kimito och Pargas. 
Pris mellan 30 och 35 euro 
per person, helt beroende på 
deltagarantalet. Anmälningar 
senast 8 juni. Välkommen.

Sommar upplevelse – 
Qvidja picnickonsert och 
besök på Vingården Tammi-
luoto söndagen den 5 augusti 

tillsammans med Mellis, Västis 
och Östis distriktföreningarna.

”Severi Pyysalo, som firade 
sin 50 års dag i december, är 
en viktig del av Finlands jazz-
historia. Den levande legen-
den, hemma från Pargas, fort-
sätter sitt jubileumsår med en 
urpremiär av beställningsver-
ket ”Naturstigen” på Qvidja 
söndagen den 5 augusti. För 
texten står Kauko Röyhkä och 
Claes Andersson”. 

Pris cirka 75 euro/person 
(slutligt pris meddelas senare) 
vilket inkluderar transporter 
med buss och mini taxibuss, 
guidning i bussen och vid 
slottskapellet, lunch och kaffe 
vid Tammiluoto vingård, biljett 
till konserten och picnic korg.

Bindande anmälningar för 
Åbolands Synskadades med-
lemmar  senast 12.6 till Håkan 
på tfn 0400 151 322 eller syn-
skadade@gmail.com

Kontaktuppgifter till för-
eningen är, ordförande Bir-
gitta Storbacka telefon 0405 

867  179. Styrelseledamot 
Margareta Söderholm telefon 
0405 236 396. Distriktskoor-
dinator Håkan Ström telefon 
0400 151 322 tisdag till tors-
dag klockan 10.00 till 16.00.

Ålands  
Synskadade

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

Har du frågor angående 
hjälpmedel för synskadade? 
Ring ögonpolikliniken tel. 
535339 och tala med Mia 
Karlsson.

Välkommen som med-
lem i Ålands Synskadade r.f. 
antingen som ordinarie eller 
som stödjande medlem. 

Som ordinarie medlem 
krävs läkarintyg. Kontakta 
då ögonpolikliniken på tel. 
535339 och tala med Maj 
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
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Parkurs – kom och må bra tillsammans!
En kurs för par där (minst) den ena partnern har en synnedsättning. Kursen strävar 
till att inspirera och stöda er i er relation. Vår målsättning är att alla deltagande par 
ska finna verktyg för att klara av sin gemensamma vardag på bästa sätt. Samtidigt 
vill vi erbjuda er en kurshelhet som är ett tillfälle för er att utvecklas och trivas ihop.

Kursens huvudteman är:
 - Parrelationen när livet förändras
 - Verktyg för en bättre kommunikation
 - Kamratstöd och diskussioner i en friskvårdande miljö
 
Tidpunkt och plats
Under hösten 2018 ordnar vi två parkurser i Svenskfinland. 
Norrvalla, Vörå: onsdag 31.10 – fredag 2.11.
Päiväkumpu, Karislojo: torsdag 15.11 – lördag 17.11.

Kostnad och deltagande
Kursen inklusive helpension på kursplatsen, föreläsningar och övrigt program är 
kostnadsfri för deltagarna. Resorna till och från kursplatsen står man själv för. 
Antalet deltagarplatser är begränsat. Vi bekräftar deltagande efter att ansökningsti-
den har gått ut. 

Frågor och anmälan
Har du eventuella frågor? Vill du anmäla intresse av deltagande i kursen? Hör av dig 
senast 30.9.2018 till vår rehabiliteringsrådgivare i ditt område!

Österbotten: Ulla-Britt Ingman, 050 561 2950.
Åboland och Åland: Stina Nygård, 050 595 4377.
Västra Nyland: Britta Nyberg, 050 561 2951.
Mellersta och Östra Nyland: Ann-Catrin Tylli, 040 511 3345.
fornamn.efternamn@fss.fi 

Kursen ordnas som ett samarbete mellan FSS och Folkhälsan.


