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Vem kommer att 
bestämma om ditt liv?

Ledaren

Mat thias jakobsson
verksaMhetsledare

År 2019 kommer att vara ett betydande 
år på många sätt. Det blir riksdagsval, 
EU-val och möjligtvis landskapsval. I skri-
vande stund är det oklart om social- och 
hälsovårdsreformen samt landskapsre-
formen hinner klubbas igenom i denna 
riksdag. Detta gäller även regeringens 
proposition till lag om funktionshinder-
service. 
Påverkansarbetet med tanke på riks-
dagsvalet har påbörjats och i den här tid-
ningen hittar ni FSS valteser. Då Finlands 
ekonomi börjat stagnera och risken för 
lågkonjunktur ökar, blir det allt viktigare 
att se till att alla har grundläggande möj-
ligheter att leva ett meningsfullt liv på si-
na egna villkor. Den nuvarande regering-
en har beslutat om nedskärningar i bl.a. 
funktionshinderservicen och olika former 
av ekonomiska understöd som påverkar 
speciellt personer med synnedsättning, 
eftersom sysselsättningsgraden för vår 
del är klart lägre än sysselsättningsgra-
den överlag. 
Att prata om kostnader som man vill 
”spara in” när det gäller förutsättningar 
att vara delaktig i samhället, är kortsik-
tig politik. Det är som med klimatföränd-
ringen: desto tidigare man försöker lösa 
problemen, desto mindre negativa kon-
sekvenser blir det. Att låtsas som om det 
inte finns problem kan på kort sikt ge be-

sparingar, men leder på längre sikt till att 
allt flera blir utstötta och utan möjlighet 
att påverka sitt eget liv. Det har inte Fin-
land råd med. Förutsättningar för delak-
tighet på lika villkor för alla är den bästa 
placeringen med tanke på att få avkast-
ning på skatteintäkterna, både mänskligt 
och ekonomiskt sätt. Därför är delaktig-
het inte bara en viktig del av FSS valte-
ser, utan också en central aspekt i FSS 
strategi för åren 2020–2023. 
STEA, som är social- och hälsoorganisa-
tionernas största finansiär och därmed 
också FSS största finansiär, presente-
rade nyligen sin strategi för år 2020. Det 
gladde mig stort att STEA:s strategiska 
mål är 1) att öka jämställdhet och delak-
tighet, 2) att stärka människors egna re-
surser att ta hand om sig själv och an-
dra, samt 3) att stärka gemenskap och 
tolerans och främja möten mellan olika 
människor och ömsesidig förståelse. Det 
här är saker som FSS arbetat med i över 
70 år. STEA:s strategiska målsättningar 
borde också vara målsättningarna för 
den kommande regeringen. Vilka männ-
iskor det är som besluter över hur vi ska 
ha det i framtiden kan vi påverka själva. 
Men endast genom att göra vår röst hörd 
och ge den till rätt kandidat. •
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“Knappen” gör det enkelt 
för Per att lyssna på 
taltidningen

TexT & FoTo: Daniel ainaSoJa, FinlanDS SVenSKa TalTiDninGSFÖReninG

Per Ahlstedt i Jakobstad har genom åren testat de flesta tillgängliga 
spelarna för att lyssna på taltidningar. Ibland har han tröttnat på grund 
av att apparaterna har krånglat för mycket. Teknikintresset har inte 
heller varit tillräckligt för att han ska känna sig bekväm med en smart-
telefon. Därför tog han paus med taltidningen i väntan på något som 
passade honom.

Sedan hösten 2018 har han dock använt 
en spelare som han i dag kommer 
överens med. Finlands svenska tal-

tidningsförening utvecklade under förra året 
en spelare som kräver endast ett knapp-
tryck för att kunna lyssna till den nyaste tal-
tidningen. Efter ett pilotförsök på sommaren 
har föreningen under hösten finslipat funk-
tionen.
       – Det kan inte bli enklare än så här, 
säger Per. Ett knapptryck för att starta upp-
spelningen och ett till för att pausa. Vill jag 
hoppa över en artikel håller jag ner fingret 
lite längre på skärmen.
Skärmen som Per nämner är skärmen på en 
mobiltelefon. Spelaren fungerar nämligen så 
att det är skärmen på en mobiltelefon som 
är knappen. Därav har spelaren också fått 
arbetsnamnet ”knappen”. Ett tryck på skär-

men gör att mobiltelefonen börjar spela upp 
den nyaste taltidningen och vartefter nya 
taltidningar kommer ut under tidig morgon 
laddas de ner till spelaren. 
       I sin ”lyssnarhörna”, där Per har en ra-
dio, en DAISY-cd-spelare för talböcker från 
Celia och den nya spelaren, spenderar han 
en del av dagen för att uppdatera sig om vad 
som händer ute i världen och på det lokala 
planet. Speciellt sporten intresserar honom.
       – Eftersom den här nya spelaren också 
har ett batteri så kan jag ta med den till villan 
och exempelvis lyssna på taltidningen på 
bryggan om jag så vill, säger Per, som också 
har hjälpt till att testa den nya spelaren.
För Per blir det ingen kostnad för den inter-
netförbindelse som spelaren kräver då han 
har en synskada som ger rätt att få tillgång 
till lyssningslinjen från Synskadades För-
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LYSSnarHÖrna.  Med ett lätt tryck på skärmen får Per i gång uppspelningen av tal-
tidningen. knappen kräver inte att man ser var man trycker eftersom skärmen  
fungerar som en enda stor knapp.
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bund. Installation och support handhas av 
taltidningsföreningen i samarbete med FSS. 
Även Norra Österbottens svenska synska-
dade, där Per är aktiv medlem, har en roll i 
att utforma spelarens funktion. Det är viktigt 
att utvecklingen utgår från användarnas be-
hov. Därför kan man också hoppa till äldre 
tidningar med ett långt knapptryck.

Spelaren vidareutvecklas

En del användare väntar på fler funktioner, till 
exempel så att man även kan hoppa bakåt i 
taltidningen ifall man missar något. Under år 
2019 kommer spelaren att vidareutvecklas 
med stöd av bland annat Héléne och Wal-
ter Grönqvists stiftelse och Svenska Folk-
skolans vänner. Samtidigt görs även en 
satsning på att förbättra talsyntesen Samu-
els uttal.
        Taltidningsföreningen kommer också 
att undersöka möjligheten till att styra den 

nya spelaren med rösten. I oktober 2018 
lanserade Google stöd för röststyrning på 
svenska och det gör att det finns bättre möj-
lighet att utveckla taltidningslösningar som 
kan styras med rösten. Röststyrning är en 
teknologi som är starkt på kommande när 
det gäller uppspelning av talböcker och tal-
tidningar för synskadade, för att inte tala om 
service över huvud taget.
         Idén till den nya spelaren kom efter 
att det blev klart att Pratsamboxen skulle tas 
ur bruk våren 2018. Föreningen kände till att 
det fanns synskadade som saknade enkel-
heten att med ett knapptryck få tillgång till 
sin taltidning. Under ett styrelsemöte i bör-
jan av förra året beslöts därför att göra en 
satsning på att ta fram en så enkel lösning 
som möjligt. 
        Som plattform är mobiltelefoner i dag 
förmånliga och mångsidiga. Det mest utma-
nande i utvecklingen har varit att få en mo-
biltelefon att bara göra en sak. Därför har en 
stor del av utvecklingsarbetet handlat om att 
stänga av allt i mobiltelefonen som kan störa 
hanteringen. Knappar och menyer som en 
van användare av mobiltelefoner söker går 
inte att komma åt. Detta gör spelaren drift-
säker och eliminerar situationer där använ-
daren hamnar vilse i menyer.
        ”Knappen” kan beställas av FSS re-
habiliteringsrådgivare och spelaren lånas ut 
kostnadsfritt av taltidningsföreningen, som 
ett alternativ för de som inte hittat en annan 
lämplig lösning. Kostnaden för användaren 
är endast prenumerationsavgiften på den 
valda taltidningen. •

SVaG BeLYSninG. Skärmen visar en 
text som hjälper att förstå funktionen, 
främst med tanke på anhöriga och besö-
kare. texten har en svag belysning för 
att inte lysa upp rummet på natten.



7Finlands Synskadade   1/19

a n n o n s

ansök om understöd från Finlands 
synskadestiftelse
Finlands Synskadestiftelse (Suomen Näkövammaissäätiö) beviljar understöd för 
synskadade personer och personer som är verksamma inom synskadearbete, 
för studier, forskningsarbete, ändamål som främjar sysselsättning, utbildnings-
tillfällen samt utvecklande hobbyer.  

I ansökan bör framkomma:
 – presentation av den sökande samt kontaktuppgifter, även bankkonto-

nummer i IBAN-format (även vid ansökningar per e-post)
 – det ändamål för vilket understödet ansöks
 – summa samt totalkostnader för ändamålet
 – huruvida man fått, ansökt om eller har för avsikt att ansöka om understöd 

från annat håll
 – övriga finansieringssätt för ändamålet, såvida understödet som ansöks 

endast täcker en del av kostnaderna
 – eventuella rekommendationer

Den som beviljas understöd bör lämna in en utredning angående projektet och 
hur understödet använts, vilken även kan publiceras vid överenskommelse. An-
sökningstiden är 1–31.3.2019.

Ansökningarna riktas till adressen: Suomen Näkövammaissäätiö, ombuds-
man Aila Santanen, Arhippastigen 8 B 2, 00420 Helsingfors eller per e-post till  
aila.santanen@live.fi. Mer information ger ombudsmannen, tfn 050 596 6737.

Beviljade understöd
Det rådande ekonomiska läget har kraftigt påverkat storleken på de bidrag stif-
telsen kunnat bevilja. Trots knappa medel är stiftelsens målsättning att stöda de 
personer som ansöker om understöd. Stiftelsens princip är att bevilja understöd 
till sådana ändamål där man inte har möjlighet att få stöd från allmänna finansie-
ringskällor. 2018 beviljade stiftelsen drygt 10 000 euro i understöd.
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FSS valteser inför 
vårens riksdagsval
I april 2019 infaller riksdagsvalet. FSS vill inför valet upplysa parti-
erna och dess kandidater vikten av ett tillgängligt samhälle. Personer 
med synnedsättning ska ha samma möjligheter till ett fullständigt liv 
som den övriga befolkningen. Det handlar om delaktighet samt rät-
tighet till bland annat att göra självständiga val, likvärdiga tjänster, 
möjligheter till utbildning och sysselsättning på arbetsmarknaden. 
Detta är också viktigt på svenska i och med att en synnedsättning är 
ett kommunikationshandikapp. Mänskliga rättigheter är ledordet. 

Delaktighet och tillgänglighet
 –  Grundpelaren i samhället och i en demokrati är att alla ska kun-
na delta på lika villkor. Det som avgör möjligheten till delaktighet 
är tillgängligheten i samhället. Möjligheterna till delaktighet berör 
alla områden i samhället, som t.ex. offentliga rum, arbetsmarkna-
den, digitalisering, kultur och skolan. FSS efterlyser ett bättre hel-
hetstänk i beslutsfattandet, där man inte enbart utgår från normen, 
utan också tar i beaktande olikheter och individuella lösningar i 
vardagen. Det är också av stor vikt att synskadade hörs i frågor 
som berör deras vardag och att de tas med i beslutsfattandet. 
Rehabilitering är viktigt med tanke på att förbli en aktiv medlem i 
samhället även efter att man blivit synskadad. Inom rehabilitering-
en som FPA står för minskade antalet rehabiliteringsveckor från tre 
till en vecka per år. Rehabiliteringen är en process som kräver tid 
och FSS efterlyser en förändring till hur det var tidigare.

1
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Möjligheter till sysselsättning 
– Personer med synnedsättning har svårt att sysselsätta sig på 
arbetsmarknaden och arbetslöshetsgraden är betydligt högre än 
hos den övriga befolkningen. Synskadade utsätts ofta för diskri-
minering och osakligheter i arbetslivet. Det behövs en starkare 
kunskap, vilja och flexibilitet på arbetsmarknaden för att sys-
selsätta personer med synnedsättning. Vi måste börja se alla 
personer som en resurs. En starkare lagstiftning gällande dis-
kriminering är något som FSS efterlyser. Därtill krävs en större 
satsning och ökade resurser samt kunskaper till TE-byråerna, 
också på svenska.

2

3

4

Möjligheter till utbildning
 – Det ska inte finnas några begräsningar till att gå i skola och ut-
bildning för personer med synnedsättning. Det måste finnas till-
räckliga möjligheter i form av stöd och hjälpmedel. Därför måste 
det stärkas, i lagstiftningen, att personer med synnedsättning är 
likställda som den övriga befolkningen. För att minska stigmati-
seringen efterlyser FSS också en större kunskap och utbildning 
i synskadades behov och utmaningar hos dem som jobbar inom 
utbildningssektorn.

Digitalisering och tillgänglig information 
– Otillgänglig information är ett vardagligt problem för många 
synskadade. Trots de möjligheter digitaliseringen medför finns 
det fortfarande stora brister i tillgängligheten till information och 
elektroniska tjänster för personer med en synnedsättning. FSS 
efterlyser en ökad kunskap, i samhället överlag, kring införan-
de av talsyntes i teknisk utrustning i till exempel kösystem och 
bankautomater. En ökad sakkunskap i hur en webbplats är till-
gänglig är också av vikt för att personer med synnedsättning ska 
kunna ta del av information på lika villkor.
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TexT: MaRKuS TihuMäKi FoTo: SaMuli haRJunen ÖVeRSäTTninG: henRiKa JaKobSSon.  
aRTiKeln haR TiDiGaRe publiceRaTS i aiRuT nR 11/18. 

Blindhockey allt mer 
populärt i Nordamerika
Blindhockey har under de senaste åren vuxit sig allt större i Nordame-
rika. Målet är att grenen ska vara en del av de Paralympiska spelen år 
2030. 

Bara i nordaMerika.  Än så länge spelas blindhockey bara i kanada och uSa. 



 
i ett land där ishockey re-
dan är populärt finns det 
chans att grenen får fot-
fäste.”
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Blindhockey fick sin början år 1972 då 
en lokal hockeyförening i Toronto, Ka-
nada grundades och inledde sin verk-

samhet.  Intresset för grenen spred sig så 
småningom och i dagens läge spelas blind-
hockey i åtta större städer i landet. I USA 
blev det populärt med blindhockey år 2013 
och intresset forsätter att öka.  
       Den stora hockeyligan NHL har tagit 
blindhockey under sina vingar. Fyra NHL-lag 
har inkluderat blind hockey i sin verksamhet; 

Chicago Black Hawks, Pittsburgh Peng-
uins, St. Louis Blues och Minnesota Wild. 
På det här sättet får blindhockey-lagen fi-
nansiellt stöd och en bra grund att stå på. 
I utbyte får de etablerade hockeylagen bra 
publicitet utåt. I USA kan man spela blind-
hockey på nio olika orter. 

Synen får användas

Blindhockey är en fartfylld gren som inte 
skiljer sig speciellt mycket från det vi kall-
lar vanlig ishockey. Dock är målet mindre, 
pucken är större och vissa regler avviker från 
ishockey för seende. 
         – Målet är 91,5 centimeter högt, alltså 
ungefär 30 centimeter lägre än ett vanligt is-
hockeymål. Pucken är gjord av tunt stål och 
är 14 cm i diameter och 4,8 centimeter på 
höjden. Dessutom innehåller den små kulor, 
berättar blind hockey-förbundets verksam-
hetsledare Matt Morrow. 
           Att pucken är lite större gör den lätt-
are att se och kulorna gör att den hörs under 
spelets gång. I blindhockey behöver man 
inte heller täcka för ögonen utan man får an-
vända den syn man har. I stället får lagen oli-
ka poäng för hur bra laget ser sammanlagt. 
Det är endast målvakterna som spelar utan 
att se något alls. 
         Vissa regler är extra stränga då det 
kommer till blindhockey. Alla måste till ex-
empel bära hjälm med heltäckande visir och 
fysiska tacklingar är strängt förbjudna för att 
garantera spelarnas säkerhet. Under spe-
lets gång ger domaren också ljudsignaler för 
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att markera att pucken befinner sig på vissa 
områden på planen. 

Strävar efter vinter-OS

Det internationella blindhockey-förbundet 
IBIHF vill se att blindhockey är en del av 
vinter para-OS senast år 2030. Det här för-
utsätter ändå att grenen sprids till ännu fler 
delstater i USA. 
         År 2016 provade det finska målbollsla-
get som första lag i Europa på blindhockey. 
I augusti 2018 åkte den finska paralympiska 
simmaren Antti Latikka och målbollsspelare 
Markus Tihumäki till Kanada för att bekanta 
sig med blindhockey. Målet med resan var 
att utreda om grenen också skulle lämpa 
sig i Finland. Resan var ett samarbete mel-
lan Finlands handikappidrott- och motion 
VAU och Röda korset. 
       – Det var stort för oss att få ha finska 
deltagare med på vårt läger. Vi gör vårt bäs-
ta för att främja att grenen sprids också till 
andra länder, säger blindhockey-förbundets 
informatör Nicco Cardarelli. 
        – I ett land som Finland var det redan 
finns många ishallar och där ishockey är eta-
blerat finns det en stor chans att blindhockey 
får fotfäste, säger VAU:s verksamhetsledare 
Riikka Juntunen. 
Å andra sidan är det utmanade att hitta till-
räckligt många spelare då Finland är ett så 
litet land. 
       – Det är en utmaning för så gott som 
alla handikapplagsporter att hitta tillräckligt 
många spelare, säger Juntunen. 
       Men de seende hockeyspelarna är också 
viktiga i blindhockey. De kan hjälpa till med 
träningen och komplettera laget om det inte 
finns tillräckligt många synskadade spelare. 
För många hockeyspelare som på äldre 
dagar börjat se sämre har det inneburit att 

de varit tvugna att lägga av med ishockey. 
Blindhockey erbjuder då ett alternativt sätt 
att fortsätta spela ishockey trots att synen 
blivit sämre. 
      För att grenen ska etablera sig Finland 
behövs det inte enbart intresse från perso-
ner med synskada, det behövs och finan-
siellt stöd och engagemang. 
     – Allt börjar från att det finns spelare. 
Sedan behövs det också andra som enga-
gerar sig, men allting är möjligt, konstaterar 
Juntunen. •

fartfYLLt. Blindhockey erbjuder 
bland annat tidigare ishockeyspelare 
möjligheten att fortsätta spela, trots 
att synen blivit sämre. finska målboll-
spelaren Antti Latikka (till vänster) fick 
chansen att prova på grenen under ett 
besök i kanada. 
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a n n o n s

kommunikation och kroppsspråk

Förhandsmeddelande om temaveckoslutet 
”Kommunikation och kroppsspråk”  30-31.3.2019 i Tammerfors.

Att inte kunna avläsa kroppsspråket skapar osäkerhet i kommunika-
tionen. Detta innebär utmaningar i sociala sammanhang och utgör 
också det en stor otrygghetsfaktor hos den synskadade.
Svenska synskadade i mellersta Nyland beslöt att möta behovet ge-
nom att ordna ett temaveckoslut om ämnet nedsatt syn, kropps-
språk och kommunikation. Stiftelsen Svenska Blindgården stöder 
evenemanget.

Som sakkunnig inom ämnet har psykolog Thomas Londén och skå-
despelare Henrik Grönroos kontaktats. Båda föreläsarna har erfa-
renhet av att föreläsa och dra gruppdiskussioner för synskadade. 
Thomas Londens teman är synhandikappets konsekvenser, aspekter 
av synhandikapp och min identitet som synskadad.

Henrik Grönroos föreläser om följande teman: Rösten som redskap 
och kroppsspråk som hörs. Vems är ansvaret för att kommunikatio-
nen skall fungera? Vilka hinder för kommunikationen kan överbyg-
gas? Praktiska övningar och diskussioner är en del av kursprogram-
met

Svenska synskadade i mellersta Nyland inbjuder deltagare från alla 
distriktsföreningar. 
Närmare information i nästa tidning och på Medlemsbandet. Prelimi-
nära intresseanmälningar till era egna distrikt kan göras redan nu så 
att vi kan bedöma platsbehovet. Deltagaravgiften kommer att bli ca. 
60 euro/deltagare.

Välkomna med!



14 Finlands Synskadade   1/19

Gemenskapen viktig på 
punktskriftskurs 

Det råder koncentrerad tystnad i rum-
met då FSS punkskriftskurs håller 
sin sista kursdag för den här gång-

en på Norrvalla i Vörå. Deltagarna avrundar 
och knyter i hop säcken genom att tuvis läsa 
högt för varandra. Fastän några i gruppen 
har lite syn kvar, är det känseln som läser. 
Det går inte speciellt snabbt, men bokstav 
för bokstav kommer deltagarna vidare då de 
läser med fingret. Om någon tappar bort sig 
hjälper de andra till. Att lära sig punktskrift 
är roligt och utmanande, men värt att prova 

intygar kursledare och FSS punktskriftsan-
svariga Tessa Bamberg.
      – Om man vill vara självständig och till 
exempel snabbt kunna anteckna något är 
det bra att kunna punktskrift, säger Bam-
berg. 
      Många som tidigare sett bra men se-
nare i livet mister synen kanske tycker att 
det känns som ett stort projekt att lära sig 
punktskrift. Det finns många tekniska hjälp-
medel och allt fler tal- och ljudböcker till 
förfogande. Det är lätt att läsa in meddelan-

intenSiVt. Brasrummet på norrvalla i Vörå fungerade även den här gången som föreläs-
ningssal under fSS punktskriftskurs.  Gruppen trivdes bra ihop. 

TexT & FoTo: henRiKa JaKobSSon
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den åt sig själv eller att diktera för en dator 
som skriver ner texten. Men det finns också 
många som tycker det är roligt och givande 
att anta utmaningen att både lära ut och lära 
sig själva bemästra kunskapen.

Punktskrift är svårt men nyttigt

Inge-May Forsman har deltagit i FSS punkt-
skriftskurser. I november deltog hon i sista 
delen av grundkursen i punktskrift som ord-
nades på Norrvalla.
       – Jag är jättenöjd med kursen. Det är 
svårt att lära sig punktskrift men det gäller 
bara att öva och åter öva. 
        Inge-May bor i Mariehamn på Åland och 
har tidigare jobbat som bibliotekarie. Hon 
blev sjukpensionerad när hon inte längre såg 
tillräckligt bra. I dag har hon olika sjukdomar 
som påverkar näthinnan och hon har så kall-
lad tunnelsyn.
        – Jag vill lära mig punktskrift eftersom 
min synprognos är dålig. Därför vill jag lära 
mig punktskrift så att jag också i framtiden 
kan läsa och skriva.
       På kursen poängterar både lärare och 
elever hur viktigt det är med gruppen och 
sammanhållningen inom den. Eftersom 
deltagarna visats intensivt tillsammans i 
sammanlagt tre veckor per kurs så är det 
onekligen en avgörande faktor hur gruppdy-
namiken fungerar.
       – Lärarna på den här kursen har varit 
väldigt bra,de är så duktiga på att lära ut, 
berömmer Inge-May.

Punktskriftsdagen blir en 
officiell FN-dag
FN:s generalförsamling har beslutat att 
den internationella punktskriftsdagen den 
4 januari blir en officiell FN-dag. Genom 
utnämnandet vill Förenta nationerna öka 

medvetenheten om vikten av punktskrift för 
personer med synnedsättning.
      – Det är roligt, men framför allt symboliskt 
viktigt att FN tar ställning till punktskriften 
som läs- och skrivspråk, säger Tessa Bam-
berg.
       Punktskriftsdagen firas den 4 januari på 
punktskriftens faders, Louis Brailles födelse-
dag.  Louis Braille levde åren 1809-1852.•
I vår ordnar FSS punktskriftskurs för se-
ende, se annons på tidningens sista sida.

utManinG. inge-May forsman har antagit 
utmaningen att lära sig punktskrift.  
nyckelordet är att öva, öva och åter öva. 
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TexT: ToR hanneR & TeSSa baMbeRG FoTo: Tina DunDeRFelT

FSS satte punkt vid 
seminarium i Sverige
”Sätt punkt! eller börja en ny me-
ning”, stod som inledning i pre-
sentationen  av  programmet för 
en punktskriftskonferens som 
Synskadades Riksförbund (SRF) i 
Sverige arrangerade den 7-9 de-
cember. FSS fick en inbjudan att 
delta i konferensen med två re-
presentanter.

Förbundets punkskriftstansvariga Tes-
sa Bamberg och Tor Hanner deltog 
från FSS. Konferensen hölls på SRF:s 

Havshotell Almåsa utanför Stockholm.
       Det var en mycket omfattande demon-
stration av punktskriftens användningmöj-
ligheter inom olika områden. Det var fö-
reläsningar, diskussioner och frågor som 
sakkunniga fick svara på.
         Under rubriken punktskriftens historia 
fick vi höra om olika sätt att framställa tak-
til skrift genom tiderna från åren före Kristus  
fram till våra dagar. Sten Gustafsson stod  
för den översikten.
John Sundholm berättade om hur punkt-
skriften underlättar det dagliga livet i prakti-
ken med flera exempel. 
        –Jag lärde mina barn hur det fungerar 
och jag sa till dem, önskelistan på julklap-
par måste jag få i punktskrift, annars blir det 

inga klappar. Det fungerade mycket bra, sa-
de John Sundholm.
          Frank Skaret talade om punktskrifts-
noter på papper och digitalt. Hur det fung-
erar i praktiken visade han senare i punkt-
skriftsverkstaden.
          Hela lördag eftermiddag var det punkt-
skriftsverkstad. Det fanns bord på olika stäl-
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len i lokalen där olika verksamheter och 
hjälpmedel presenterades;
– Lär dej grunderna i punktalfabetet
– Att använda reglett, dynamo och Perkins
– Digitala noter
– Punktskriftsläsrad
– Punktskriftsspel, analoga som digitala
– Punktskriften som sångare och föreläsare 
och så vidare demonstrerades vid de olika 
borden.
           På lördagskvällen var det ”knottrig un-
derhållning’” med Monica Söderberg som 
sjöng till ackompanjerande trio.
På söndagen var det vår tur, då vi tillsam-
mans med Tessa berättade om punktskrifts-
verksamheten i FSS. 

Björn Westling från Svenska Punktskrifts-
nämnden informerade om aktuellt i svensk 
punktskrift och berättade bland annat att 
regeringen har bestämt att nämnden skall 
flytta från Stockholm till Malmö.
       Ledare för den mycket givande och 
intressanta konferensen var Lena Nisula-
Wester, SRF:s punktskriftsverksamhet och 
Arne Jungelin, SRF Folkbildning. Vi från 
FSS var mycket nöjda och inspirerade av 
konferensen på Almåsa. Ett stort tack till 
SRF för att vi fick vara med här.
        Vi instämmer med vår ledsagare, Tina, 
som sade: Jag ångrar inte en sekund den här 
resan.• 

Jan Skaret och tor Hanner testar digitala 
noter under seminariet. 

arne Jungelin från Srf folkbildning tillsam-
mans med tor Hanner och tessa Bamberg.



  

Kolumn: Ska vi redan planera  
för nästa år?
När den här texten börjar ta form på 
pappret, nej, förstås inte på pappret utan 
på datorskärmen, har FSS precis öppnat 
igen efter jullovet. Också distriktsfören-
ingarna kör igång sin verksamhet. Visst 
är det ganska märkligt att det samtidigt 
är nödvändigt att vi påbörjar planering-
en för nästa år. Förbundsstyrelsen, som 
i första hand arbetar med visioner, mål-
sättningar och förvaltning av förbundets 
egendom, skall presentera sitt förslag 
till FSS verksamhetsstrategi för de kom-
mande tre åren på vårmötet som hålls i 
maj. Ofta tänker vi på vårmötet som ett 
möte där vi endast lägger fjolåret bakom 
oss. Gjort är gjort och visst skall vi ta lär-
dom av det vi har bakom oss. Kan det 
ändå vara viktigt att vi ser på vårmötet 
som ett framtidsmöte för på det disku-
terar vi den strategi som skall ligga till 
grund för framtida verksamhet?

Som grund för all verksamhet ligger alltid 
FSS stadgar enligt vilka vi vill att synska-
dade personer skall ha med andra med-
borgare likvärdiga levnadsförhållanden i 
socialt, kulturellt och ekonomiskt hänse-
ende. I sin ledare i detta nummer av FS 
presenterar vår verksamhetsledare FSS 
största finansiärs, det vill säga STEA:s 
strategi för nästa år. När man läser 
STEA:S strategi känns det som att man 
på STEA har läst FSS stadgar. I STEA:s 
strategi lyfter man fram ”likabehandling, 

personliga resurser och möten mellan 
människor”.
I sin strategi talar STEA om att vi skall 
arbeta för vår delaktighet i samhället. 
Förbundet och distriktsföreningarna kan 
liknas vid ett litet FSS samhälle. Hur kan 
vi gemensamt öka just din jämställdhet 
och delaktighet i FSS och i samhället ut-
anför FSS? Hur kan livet i vårt lilla sam-
hälle stöda just dig så du kan stärka dina 
egna resurser att ta hand om dig själv 
och också andra? Hur kan vi skapa än-
nu bättre gemenskap och tolerans bland 
oss? Vad skall vi gemensamt göra så att 
just du kan känna dig jämställd och del-
aktig i det kringliggande samhället? Hur 
skall vi tillsammans främja möten mellan 
oss och människor utanför vår egen lilla 
krets? Hur skapar vi ömsesidig förståelse 
och respekt mellan oss och andra?

Svaren på ovanstående frågor är troligen 
olika beroende på vilken ålder du har, på 
vilken synskada du har och på om du 
haft synskadan sedan du föddes eller om 
du fått synnedsättningen mitt i det aktiva 
arbetslivet. Största delen av oss FSS:are 
har redan för länge sedan uppnått pen-
sionsåldern. Ifall du tycker att det känns 
skönast att luta dig tillbaka i soffan för att 
njuta av en kopp gott kaffe så gör det. 
Men åtminstone du som längtar efter 
mera aktivitet i ditt liv skall läsa vidare.

TexT: Gunilla lÖFMan, oRDFÖRanDe FÖR FSS
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Kan delaktighet serveras oss på en bricka? 
Nog måste man väl vara delaktig i att skapa 
sin egen delaktighet? Vad längtar du efter? 
Vad drömmer du om? Att starta upp ett eget 
företag? Att få stärka din självkänsla och ditt 
självförtroende? Att fara på studiebesök? Att 
sjunga i en kör? Att vara med i en orkester? 
Att vandra i fjällen? Att syssla med politik? 
Att våga göra det du drömmer om att göra 
fastän du egentligen inte vågar? 

På De blindas vänners r.f. hemsida finns en 
berättelse om Herman Walentin Schalin. 
Han föddes 1865 och var son till en fattig 
torpare. Han insjuknade i scharlakansfeber 
och på grund av det förlorade han synen 
när han var tolv år. Schalin hade två motton: 
”Man får inte ge upp” och ”En blind klarar av 
det som en seende klarar av och en del kan 
till och med mera”. Han blev affärsman och 
år 1952 testamenterade han en stor del av 
sin förmögenhet till De blindas vänner.
Vår delaktighet i samhället behöver knappast 
bestå av att vi skapar ekonomiska förmögen-
heter. Nej, låt oss i stället gemensamt skra-
pa ihop sådana rikedomar som självkänsla, 
kamratskap, kunnande, respekt, tolerans, 
mod, ja, listan kan göras lång. Du kan själv 
lägga till det som känns viktigt för just dig. 

Också distriktsföreningarna skall redan nu ta 
i itu med planeringen av nästa år. Det känns 
fint att märka att aktiviteten mellan förening-
arna växer sig allt starkare. Det kan vara en 
idé att redan nu medan alla föreningar pla-
nerar sin verksamhet för 2020 att inbjuda till 
sådan verksamhet som kan vara gemensam 
för FSS alla medlemmar. När man gör det nu 
kan andra föreningar ta in också just denna 
verksamhet i sina planer. Med tanke på pla-
nering och finansiering kan det också vara 
nyttigt att redan nu förankra verksamheten i 
FSS till exempel genom samarbete med re-
habiliteringsrådgivarna. 

En av FSS uppgifter enligt stadgarna är att 
”ekonomiskt och på annat sätt stöda sina 
medlemsföreningar ”. Ett av de andra sät-
ten FSS kan stöda föreningarna på är att 
hjälpa till med att hitta extern finansiering 
för föreningarnas gemensamma aktiviteter. 
Desto mera det ordnas och vi deltar i sådan 
verksamhet som hjälper oss att utveckla oss 
själva desto mera har vi att ge varandra inom 
FSS och också att ge andra i samhället ut-
anför FSS. Att dela med sig skapar delaktig-
het.•

 
i fall du tycker att det 
känns skönast att luta dig 
tillbaka i soffan med en 
kopp gott kaffe så gör det. 
Men åtminstone du som 
längtar efter mera aktivitet 
i ditt liv ska läsa vidare. 

”
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Hjärntumören tog 
läkarens syn
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Ibland blir livet inte som man tänkt sig. De elaka migränanfallen visade 
sig vara allvarligare än så. Läkare Jörgen Bäck har lärt sig leva på ett 
helt annat sätt nu, utan syn och med ett ständig oro för vad tumören i 
hjärnan ställer till med i framtiden. 

I början av 2000-talet började Jörgen Bäck 
misstänka att någonting inte var som det 
skulle. Han hade ofta kraftig huvudvärk, 

som han själv klassade som migränanfall. 
Anfallen gjorde honom handlingsförlamad, 
det var bara att gå och lägga sig när de kom. 
Inga värktabletter hade effekt, men nästa 
dag kunde han må bra igen. På den tiden 
jobbade Bäck som läkare vid Vasa hälso-

vårdscentral och var mitt uppe i livet med 
karriär, familj och hobbyer. 
       – Då mina migränanfall började utredas 
vid neurologin visade en magnetundersök-
ning att jag har en tumör i hjärnan.
Bäck var medveten om att tumören kan på-
verka synen eftersom den ligger nära syn-
nerven. Han har opererats tre gånger men 
man har inte kunnat ta bort hela tumören, 

TexT & FoTo: henRiKa JaKobSSon
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eftersom det finns risker att skada omkring-
liggande vävnad i hjärnan.  Bäck har också 
genomgått strålbehandling på grund av tu-
mören. 
       Bäck började först se sämre på ena 
ögat, och sedan det andra. I något skede 
vaknade han en morgon och det var som 
om någon dragit ner en rullgardin, ögat såg 
inget mer. I dagens läge är han helt blind på 
båda ögonen. Tumören har också försvagat 
minnet, och vad den kommer att ställa till 
med i framtiden är det ingen som vet. 

Viktigt med personlig assistent
När vi träffas hemma hos Jörgen Bäck är 
hans personliga assistent Mika Pirttiperä 
också på plats. Mika hjälper till sex gånger i 
veckan och är en klippa i Jörgens liv. 
       – Vi brukar gå ut och gå varje dag. 
Kortaste rundan är cirka tre kilometer och 
längsta är omkring fem kilometer. Vi går 
också tillsammans till butiken och handlar. 
Dessutom går vi och simmar en gång i veck-
an, berättar Bäck.  
       Vägen till ett aktivt liv som blind har nte 
varit helt lätt för Jörgen Bäck. I början hade 

treVLiGt tiLLSaMManS. Jörgen Bäck är uppvuxen i Smedsby i korsholm. Han har stude-
rat i uleåborg och jobbat som läkare i Sverige och Vasa näromårde. ett gemensamt intresse 
med assistenten Mika Pirttiperä (till vänster) är musik. 
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ibland har jag klandrat 
mig själv, jag har utbild-
ning inom området och 
ändå insåg jag inte att 
jag borde ha sökt vård 
tidigare. 

”

han svårt att acceptera det nya läget. Anti-
depressiva läkemedel och tiden hjälpte Bäck 
att komma på traven igen. 
         – Med tiden måste man nog bara för-
söka acceptera läget. Det blir inte bättre av 
att gå och hoppas på ett underverk eller nå-
gon ny slags medicin som ska ge mig synen 
tillbaka. 

Slutade promenera ensam

Personliga assistenten Mika har hjälpt till 
med vardagen i snart tio år. De två kommer 
bra överens, vilket är ett måste då man um-
gås upp till sex dagar i veckan. 

         – Mika lagar mat och hjälper till med 
städning och tvätt. På söndagarna kommer 
en annan assistent hit då Mika är ledig. 
Jörgen Bäck kan röra sig utan hjälp i det eg-
na hemmet, men om han går ut har han med 
sig vit käpp och oftast också en ledsagare. 
      –  Jag minns en promenad som inte 
slutade så bra. Jag hade ännu lite syn kvar 
på ena ögat då jag var ute och promenerade 
nära mina föräldrars hem. Plötsligt tyckte jag 
att det började kännas mjukt under fötterna 
och jag funderade vart asfalten tagit vägen. 
Då märkte jag att jag hade irrat mig ner i ett 
dike, säger han. 
       Det blev också den sista promenaden 
som han ut på utan sällskap. 
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Bäck är aktiv på många olika sätt i varda-
gen.  Han är aktiv inom Vasa svenska syn-
skadade, motionerar, tycker om musik och 
att lyssna på naturprogram och på ljudböck-
er. Föräldrarna är också ett stort stöd och 
hjälp i vardagen. 
         – Visst är det synd att inte kunna göra 
vissa saker som man kunde göra förr, som 
att läsa böcker till exempe.  Något som jag 
inte alls har lärt mig är punktskrift. Jag lärde 
mig nog de enskilda bokstäverna, men när 
jag skulle börja sätta ihop dem till ord flöt all-
ting bara ihop till en enda röra. Som tur finns 
det mycket ljudböcker, och fler kommer det 
hela tiden. 

Anpassat sig sakta men säkert

Hemma är det viktigt att alla saker finns på 
sina rätta ställen. Det är också viktigt att ing-
en lämnar en dörr öppen eller saker mitt på 
golvet. 

      – Det har nångång hänt mig att jag gått in 
i en dörrkarm eller liknande, men oftast kän-
ner jag efter med handen vart jag ska gå. 
Hur har det gått för dig att anpassa dig till 
livet som blind?
       –  Eftersom jag inte blev blind på en gång 
så har anpassningen gått riktigt bra. Synen 
blev långsamt sämre och jag förstod i vilken 
riktning det utvecklades. Rehabiliteringen 
på Iiris-centret i Helsingfors har gett mycket. 
Det var en mycket positiv upplevelse att få 
umgås med andra synskadade där under 
rehabiliteringsveckorna. Man fick pröva på 
många olika saker, träffa psykologer och ta-
la om sina erfarenheter. 
Kommer du ihåg hur omvärlden ser ut?
      – Emellanåt har jag börjat fundera på hur 
de närmast anhöriga ser ut. Jag vet inte om 
jag kan komma ihåg hur de ser ut. Men de 
andra sinnena blir starkare. jag förlitar mig 
mera på hörsel och känsel i dag. •
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a n n o n s

anpassningskurs för personer med 
synskada, delvis i form av familjekurs 
72599
Kursplats: Kaisankoti, Esbo

Kursen genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf i samar-
bete 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:   Anhörigas period: 
6–10.5.2019             6–7.5.2019

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 klientens 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 information.

Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli, telefonnummer: 040 511 3345, 
e-post: ann-catrin.tylli@fss.fi
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Blinda barn får för lite stöd i skolan

Skolans stöd till barn 
med blindhet brister, 
visar Kim de Verdiers 

avhandling, som i synnerhet 
handlar om de barn som har 
kombinationen blindhet och 
autism. Hon ser stora utma-
ningar speciellt i den sociala 
inkluderingen.
    För att kunna erbjuda 
anpassat stöd som främjar 
barnens utveckling på ett 
optimalt sätt, krävs att om-
givningen har kunskap om 
vilka konsekvenser en blind-
het medför, slår Kim de Ver-
dier fast i sin avhandling.
     – De är ovanliga barn 
men de finns, och har rätt 
till samma möjligheter att ut-
vecklas precis som alla an-
dra. De försvinner i diskus-
sioner om rättigheter. Det 
finns till exempel ingenting i 
skollagen om rättigheten till 
punktskrift. Det har skickats 
in många motioner genom 
åren men ingenting händer. 
Vi behöver synliggöra grup-
pen och forska på hur det 
faktiskt ser ut systematiskt, 
säger hon.

Kim de Verdier, vid Speci-
alpedagogiska institutionen 
på Stockholms universitet, 
disputerade i augusti. Hon 
är psykolog i botten och har 
jobbat länge inom synska-
deområdet på Resurscenter 
Syn. Hon har därmed träffat 
många barn, familjer och lä-
rare och hört om de utma-
ningar som finns i att skapa 
en bra lärmiljö för barn med 
blindhet. Avhandlingen visar 
att det i snitt föds sju barn 
per år med blindhet i Sveri-
ge,  där minst tre fjärdedelar 
har andra funktionsnedsätt-
ningar. Vanligast är autism 

och intellektuell funktions-
nedsättning. Studiernas re-
sultat visar också på famil-
jernas upplevelser av brist 
på stöd. 
    – Både lärare och föräldrar 
efterfrågar mer stöd.  Lärare 
beskriver att man har för då-
lig kunskap i punktskrift till 
exempel. De vill ha mer kon-
kret vägledning och tätare 
kontakt med kunniga peda-
goger inom området som 
kan rådgiva och hjälpa till att 
anpassa lektionerna, säger 
Kim de Verdier. •
Källa: Perspektiv/SRF

 FoTo: pixabay



Film, teater och museiutställ-
ningar är bra för hälsan. En 
ny brittisk långtidsstudie vi-
sar att risken att drabbas av 
en depression är lägre bland 
personer över 50 år som ser 
till att göra plats för kultur-
upplevelser i kalendern.
För äldre som går på film, 
teater eller museum minst 
en gång i månaden minskar 

risken med 48 procent och 
bland dem som konsumerar 
någon form av kultur varan-
nan månad är risken för en 
depression 32 procent lägre 
än för dem som helt låter bli, 
skriver SVT.
Resultaten bygger på data 
från 2 148 britter över 50 år 
som följts under 10 år, och 
är en del av The English 

longitudinal Study of Age-
ing (ELSA). Studien har tagit 
hänsyn till socioekonomiska 
faktorer och hälsa. •
Källa: TT
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Taltidningarna laddas direkt till Daisy

Nu kan du prenumerera på 
FSS taltidningar direkt till 
Daisy-taltidningsspelaren is-
tället för att få cd-skivor.
Det betyder att tidningarna 
skickas digitalt och auto-
matiskt till din spelare istäl-
let för att du får FSS inlästa 
tidningar (Medlemsbandet, 
Finlands Synskadade, God 

Tid etc.) som separata cd-
skivor på posten.
Detta gäller både personer 
som redan har en taltid-
ningsspelare för sin dagstid-
ning men som får FSS egna 
tidningar i cd-format, och 
personer som inte ännu har 
en taltidningsspelare. Du 
behöver inte börja prenume-
rera på en dagstidning för att 

få en taltidningsspelare för 
FSS inlästa tidiningar, utan 
det räcker att du prenume-
rerar på vilken som helst av 
FSS tidningar för att få en 
spelare.
För att ändra en cd-pre-
numeration till en taltid-
ningsspelarprenumeration, 
kontakta din lokala FSS re-
habiliteringsrådgivare. •

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

Ny studie visar: Kultur är bra för hälsan



Norra  
Österbottens 
Svenska  
Synskadade

Punktskrift med Leif Nybohm, 
hålls måndagar kl 10 – 11.30 
på Fyren. 
Bowling gruppen tränar på 
måndagar kl 13 på Idrottsgår-
den i Jakobstad. 
Handarbetsgruppen ”Rät-
stickorna” träffas varannan 
måndag (ojämna veckor) kl 12 
– 14 på Fyren med Agneta Ce-
derberg. Nästa träff hålls 11.2 
och följande träff 25.2.2019. 
I samarb. med Folkhälsan ord-
nas på onsdagar vid Östanlid 
konditionsträning på gym kl 11 
– 12 och vattengympa; grupp 
1 kl 11.45 och grupp 2 kl 12.30. 
Mimosel damerna träffas var-
annan onsdag (jämna veckor) 
kl 13 - 15 på Fyren med Ann-
Mari Ekstrand. Nästa träff 
blir 6.2 och därpå följande 
20.2.2019.
Mimosel träffar / Aktivt Seni-
orliv för synskadade ordnas 
följande torsdagar under vår-
terminen; 21.2, 21.3, 25.4 och 

16.5 kl 13 - 15 vid Folkhälsan 
huset ”Emeliehemmet”, blåa 
rummet, Sjukhusgatan 11 i 
Karleby. Ledare Monica Berg-
dal hälsar alla välkomna! 
Föreningsträffen i februari hålls 
12.2 kl 18 på Fyren. Vi får besök 
av Sonja Nyholm från Reseby-
rå Ingves-Svanbäck. Kaffeser-
vering och trevlig samvaro.
Karagruppen träffas en gång/
mån kl 12.30 på Fyren, för att 
diskutera o förbättra världen 
samt dricka kaffe med dopp. 
Nästa träff blir 28.2.2019.
Vill du äta lunch i trevligt säll-
skap? Kom med på förening-
ens lunchträffar en fredag i 
månaden. Mera info på MB.
Anmälan om deltagande till 
olika evenemang görs till distr.
sekr. Ann-Sofie Grankulla, tfn 
7234 880 eller 050-3795 658 
eller via e-post: noss@multi.fi      
Mera information om verksam-
heten i medlemsbandet och 
föreningsspalten i ÖT på lörda-
gar eller på www.fss.fi under 
länken distriktsföreningar och 
Norra Österbotten.
Välkomna med i vår verksam-
het! Önskar Styrelsen och 
Ann-Sofie Grankulla  

Svenska  
Synskadade  
i Mellersta Nyland 

Måndagsträffar. 11.2 klockan 
15.00-17.00 träffas vi på Kam-
pens servicehus, Salomonga-
tan 21. Programmet öppet 
ännu, men försöker få Locita-
ne att komma och berätta om 
sina produkter.
25.3 klockan 13.00-15.00 
lunch på Hörnan. Efter lunchen 
besöker vi FSS och blir bjudna 
på kaffe. Anmäl dig till kansliet 
senast 21.2.
11.3 klockan 15.00-17.00 vi 
träffas på Kampens service-
hus, Salomongatan 21. Pro-
grammet är öppet ännu, men 
information kommer på Med-
lemsbandet. 
Övrig verksamhet 
25.2  klockan 15.30-17.30 
musikstund på Hörnan med 
Christian Holmqvist. Denna 
gång blir det om musikaler. 
Anmäl dig till kansliet senast 
21.2.
14.2 klockan 12.00-15.00 firar 
vi vän dagen på Hörnan. Kom 
upp och ta en vän med dig. Vi 
har kaffepannan varm, olika 

AKTUELLT i  disTriKTEn
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spel, och har en trevlig gemen-
skap. Anmäl dig senast 13.2 till 
kansliet. Välkommen!
4.2 klockan 15.00-18.00 star-
tar rotting kursen. Det blir 6 
gånger varannan vecka, som 
lärare Martin Lindqvist. Kursen 
är avsedd för personer som 
inte tidigare deltagit på rotting-
kurs, men ifall det inte blir till-
räckligt med anmälningar, kan 
även de som tidigare deltagit 
anmäla sig. Fem deltagare 
ryms med och deltagaravgif-
ten är 20 euro per person. An-
mäl dig till kansliet senast 4.2.
14.2 klockan 13.30 styrka- 
och balansträning fortsätter 
på Folkhälsan huset vid Man-
nerheimvägen 97. Priset är 15 
euro per deltagare och det blir 
10 gånger.
Anmäl dig till kansliet senast 
13.2. E-post: kansliet@ssmn.fi

Svenska  
Synskadade  
i Västnyland

Välkommen till föreningens 
månadsträff lördagen den 9 
februari klockan 13.00 i Lyan, 
prästängsgatan 12 i Ekenäs. 
Gäst är Mikaela Wiik från Folk-
hälsan, som är sakkunnig då det 
gäller fysisk aktivitet och hälsa, 
och sådant som gäller sömnen.                                                                       
Anmäl dig till Birgitta Nord-
ström  på telefon 044 336 8060 
senast torsdagen den 7 febru-
ari.

Balanskursen under januari och 
februari kommer att ordnas på 
onsdagen klockan 10.00 i Se-
niorahuset, samma plats där 
den ordnats också tidigare. 
Kursledare är Anne Forsström. 
Boccia spelas varje fredag 
klockan 14.00 i Seminariesko-
lan. Välkommen alla nya intres-
serade.
Herrklubben möts torsdagen 
den 21 februari klockan 15.00 
i Lyan
En frågesportkväll håller vi ons-
dagen den 13 februari klockan 
18.00 i Lyan, Prästängsgatan 
12 i Ekenäs. Välkommen med 
och testa ditt minne.
Bowling och biljard står på 
programmet varannan torsdag 
klockan 17.00 i Ekenäs bow-
linghall. Februari datumar är 14 
och 28. Kolla med Kim Åker-
blom på telefon 044 955 3141.
Torsdagen den 28 februari hål-
ler vi open house på Lyan mel-
lan klockan 15 och 17. Rehabi-
literingsrådgivare Tina Hultgren 
finns då i Lyan för att träffa dem 
som har frågor gällande synen. 
Föreningens sekreterare Börje 
Broberg finns också på plats 
för den som vill höra om fören-
ingens verksamhet.
Har du frågor eller förslag och 
kommentarer, ring då förening-
ens sekreterare Börje Broberg 
på telefon 044 5410 679. El-
ler skriv till föreningens e-post 
ssvn@brev.fi. 

Svenska  
Synskadade  
i Östnyland

Svenska Synskadade i Öst-
nylands fredagsträff den 1.2 
är en punktskriftskurs kl 10 
– 11.30 med Paulina Han-
nus på Kajutan, Ågatan 33 E, 
Borgå
Svenska Synskadade i Öst-
nylands fredagsträff den 8.2 
kl 10-11.30 kommer minnes-
handledare Henrietta Janho-
nen från Minneslots Borgå till 
Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. 
Henrietta ger närmare info 
om Minneslotsen i Östra Ny-
land.
Svenska Synskadade i Öst-
nylands fredagsträff den 
22.2 är en kaffestund kl 10 
– 11.30 med medlemmarna 
och rehabiliteringsrådgivare 
Ann-Catrin Tylli på Kajutan, 
Ågatan 33 E, Borgå

Vasa  
Svenska  
Synskadade

Styrelsens sammansättning 
2019: Andreas Kanto tfn 
050-537 6110, ordförande, 
Kerstin Lillbåsk, viceordfö-
rande, Marita Carlson, le-
damot, Marjatta Lönnqvist, 
ledamot, Carl-Erik Mattlar, 
ledamot, Barbro Puharinen, 
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ledamot, Peter Sahlsten, le-
damot. 
Viktig information till VSS 
medlemmar och vänner; På 
grund av fuktskada på verk-
samhetscentret Lyktan har 
kansliet flyttat till Vasanej-
dens föreningars (VNF) ut-
rymmen på Korsholmsespla-
naden 44 vån.2. 
Från hissen upp till andra 
våningen svänger du till vän-
ster och bakom glasdörren 
(som är öppen) finns kans-
liet i rum 215, andra dörren 
på vänstra sidan. VSS skylt 
på dörren – VÄLKOMNA IN 
OCH HÄLSA PÅ hälsar FEBE! 
Verksamheten har även flyt-
tat till VNF:s utrymmen i den 
mån att det passar för de 
andra föreningarna i huset.  
Trivselcafé i samarbete med 
Folkhälsan kommer att under 
januari-mars hållas i Glaska-
binettet i Folkhälsans utrym-
men på Wasaborsgränden 4.  
Närmare info av Carina Blom, 
tfn 044-788 1026. 
Vattengymnastiken startar 
på nytt söndag 27.1 enligt 
samma tider som förr, el-
ler grupp 1 12.45-13.30 och 
grupp 2 13.30-14.15. Leda-
re är Evelina Holmback, tfn 
044-347 0010. Om du är ny 
och gärna vill delta, anmäl 
om ditt deltagande till kans-
liet.
Punktskriftsundervisningen 
startar i VNF:s utrymmen tis-
dag 29.1 kl.10.Lärare är Rit-
va Hagelberg och Margareta 

Öster. Mera info av Febe. 
Musikalen Chess på Svens-
ka Teatern, 16 - 17.2.2019. 
Vi är 36 personer som åker 
till Helsingfors för att se Mu-
sikalen Chess på Svenska 
Teatern till lördag 16.2 kl.19. 
Resan görs i samarbete med 
Oravais Trafik Ab och vän-
nerna i NÖSS. Föreställning-
en syntolkas av Mats Ing-
man. 
Medlemsträff på VNF 
Torsdag 21.2 kl.13 ordnas 
medlemsträff i VNF:s utrym-
men på första våningen med 
Tina Back som informerar 
om CELIA och Maria Öst-
man, Folkhälsa och Lotta 
Böling från Röda korset, 
som talar om att ”Vara Ilaag” 
–projekt om ensamhet och 
gemenskap. Fika och ge-
menskap runt kaffeborden! 
Anmälan senast måndag 
18.2 före kl.14.
Aktivt seniorliv. Vårens träffar 
för äldre synskadade i sam-
arbete med Folkhälsan fort-
sätter enligt följande datum 
varannan onsdag med början 
23.1 kl.13-15.15 med Carina 
Blom, tfn 044-788 1026 och 
Maj-Britt Aspö som ledare. 
Följande tillfällen är torsdag 
7.2 (obs dagen) onsdag 20.2, 
onsdag 6.3, onsdag 20.3  
OBS! Januari-mars hålls 
träffarna i Glaskabinettet I 
Folkhälsans hus på Wasa-
borsgränd 4. Träffarna i april 
ordnas i VNF:s utrymmen på 
Korsholmsesplanaden 44. 

Mera info av Carina den för-
sta gången 23.1 eller av Febe.  
Alla hälsas hjärtligt välkomna 
till dessa tillfällen som oftast 
har någon gäst på besök! 
Aktivt seniorliv i Närpes.Vå-
rens träffar för äldre synska-
dade i Närpes Folkhälsan-
huset startar tisdag 29.1 
kl.12.30 - 15.00. Vi inleder 
våra träffar med lunch (frivillig 
och till självkostnadspris) vid 
Red & Green och sedan flyt-
tar vi oss till samlingsrummet. 
Träffarna avslutas med kaffe. 
Följande tillfällen är tisdag 
26.2, 26.3 och sista tillfäl-
let tisdag 7.5. Ledare är Ca-
rina Blom, tfn 044-788 1026.  
Alla anmälningar görs till di-
striktssekreterare Febe Mörk 
på tfn 045-321 3320 (må-to 
kl.10-12) eller per e-post: va-
sasynskadade@gmail.com. 

 Åbolands  
Synskadade

Föreningen hade extra fören-
ingsmöte och nytt försök att 
bilda styrelse, onsdagen den 9 
januari 2019 klockan 13.00 till 
15.00 på Centret, Eriksgatan 5 
A 9, Åbo.
Totalt sex stycken ledamöter 
visade intresse.
Ordföranden meddelade 
under mötet sin avgång från 
och med årsmötet.
Vice ordförande och xxx över-
väger sitt deltagande i sty-
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relsen på grund av den för 
Föreningens fortsatta verk-
samhet rådande ekonomiska 
situationen.
Detta har kommit styrelsen 
till kännedom och behöver 
ävensåledes enligt förening-
ens stadgar behandlas på 
årsmötet (övriga frågor, vilka 
styrelsen förelagt årsmötet).
Föreningen sammankal-
lar till stadgeenligt Årsmöte 
6.3.2019 på Sydvästen. Eriks-
gatan 5 A 9, 20100 Åbo.
Med vänlig hälsning till alla 
från styrelsen.

Ålands  
Synskadade

Observera att kansliet 
på Ankaret nås på tele-
fonnummer 0457 343 89 
50. Den ”fasta” telefo-
nen är numera borttagen. 
Öppettider och telefonti-
der på Ankaret är måndag 
– torsdag kl 09.00 -13.00. 
Borstbindning pågår på An-
karet på måndagar  kl 11.30 
– 14.30. Bocciaspel spelas 
på onsdagar kl 12.00-14.30 
på Ankaret. Anmäl till Fja-
lar Nylund på tel 01821882 
/ 0407051638 om du är in-
tresserad av att spela.
Fredagar är det simning på 
Folkhälsans Allaktivitetshus 
kl 13.00 – 14.00. 
Punktskriftskurs kan ev. 
startas om intresse finns. 

Intresseanmälningar till An-
karet. 
Synterapeuten på ÅHS, 
Åsa Rehn-Isaksson, går att 
nå måndag-fredag kl 8.00-
9.00 på tel 018 535 277 
och be att få tala med Åsa. 
Vår IT-stödperson Thomas 
Eriksson går att nå på tele-
fonnummer 0457 343 3132 
på vardagar mellan kl 8-17.  
Ålands synskadades med-
lemsregister har administre-
rats av Handicampen en tid, 
men från och med den 1/1 
2019 så administreras detta 
på kansliet på Ankaret. En 
uppmaning till er medlemmar 
är därför att ta för vana att 
meddela till Ankarets kansli 
t ex om det blir något tokigt 
med utskick, vid ändring av 
adress eller byte av telefon-
nummer eller vad som helst 
som rör medlemsregistret.
Medlemmar som i nuläget 
får information på papper 
(främst månadsinfo) men 
som vill ha information via 
mail kan skicka mailadres-
sen till kansliet på Ankaret, 
så blir medlemsregistret 
uppdaterat. Att ha ett med-
lemsregister som är uppda-
terat är viktigt för föreningen
 t ex för att alla ska få ta del 
av information och naturligt-
vis för att veta vilka och hur 
många medlemmar vi har. 
Fakturor för medlemsavgif-
terna samt taltidningen för 
år 2019 kommer att skickas 
under februari månad 2019. 

Om det är någon som blir 
utan faktura efter februari, 
så anmäl detta till kansliet 
på Ankaret så kommer med-
lemsregistret att uppdate-
ras. Påminner också om att 
kaffe och fikabröd/smörgås 
numera kostar 2 euro per 
gång/träff/möte. Det kommer 
att finnas två ”burkar” utpla-
cerade på Ankaret dit man 
kan lägga sin slant. Om nå-
gon glömmer att ta med sig 
pengar, går det bra att lägga 
dubbelt gången efter. Viktigt 
är då att komma ihåg att det 
ska betalas dubbelt och ta 
med sig pengar för det! Om 
någon av er medlemmar har 
något tips eller någon infor-
mation som kan vara av in-
tresse för andra medlemmar 
att veta, går det bra att kon-
takta kansliet på Ankaret. T 
ex om det finns någon intres-
sant aktivitet som fler skulle 
kunna göra eller något tips i 
vardagen som kanske ingen 
annan har tänkt på. Detta kan 
då eventuellt tas med i olika 
utskick.
Ny styrelse valdes på höst-
mötet 2018:
Fredrik Lindeman tel. 040 
831 7130, ordförande , Rolf 
Söderlund, vice ordförande 
Inge-May Forsman, Dorrit 
Mattsson , Börje Troberg, 
Olof Ramsdahl, Birgit Kron-
eld, suppleant, Dan Söder-
lund, suppleant.   
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a n n o n s

Kom med på punktskriftskurs  
för seende!

Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner 
eller på arbetsplatsen? Eller är du kanske bara nyfiken på 
att lära dig något nytt? 

Kom då med på FSS punktskriftskurs.

Efter avslutad kurs har du möjlighet att delta i examen för 
ett intyg.

Kursavgiften är 40 euro, vilken inkluderar undervisning, 
kursmaterial samt smått tilltugg.

Plats: Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Adress: Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors

Datum: 27.3, 3.4 och 10.4

Tid: klockan  17.00–20.00 

Anmäl dig senast fredagen den 15.3 till punktskriftsan-
svariga Tessa Bamberg, tfn 044 712 3024 eller -post:  
tessa.bamberg@fss.fi.

Välkommen med på  en rolig och inspirerande kurs!


