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FSS är med och påverkar 
- nu gäller det!

Ledaren

Oscar Ohlis
sOcialPOlitisk sakkunnig

Den politiska hösten har sparkat i gång 
med fart och många lagberedningar 
som berör personer med en synnedsätt-
ning fortsätter. Till dessa hör bland an-
nat den nya funktionshinderlagen samt 
klient- och patientlagen. Samtidigt börjar 
man redan i detta skede märka att det är 
tre val på intågande nästa år - debatten 
hårdnar och partierna börjar profilera sig 
med olika löften och ställningstaganden 
för att locka väljarna. 
      Valåret inleds med riksdagsval och 
avslutas med val till Europa Parlamentet 
och landskapen samtidigt. Som väljare 
har du alla tiders möjligheter att påverka 
lokalt, nationellt och internationellt. Varje 
röst räknas och kan påverka slutresul-
tatet. Riksdagsvalet i Sverige är ett gott 
exempel på detta då de rödgröna och 
Alliansen in i det sista tävlade om första 
platsen. Marginalerna är små och lätt blir 
det inte att bilda regering i vårt västra 
grannland.
     Men, för att valen ska vara så de-
mokratiska som möjligt, så är det upp till 
partierna och myndigheterna att infor-
mation och valprogram är tillgängliga för 
alla. Synskadades riksförbund i Sverige 
genomförde under valet i Sverige en un-
dersökning i 301 valstugor varav 96 pro-
cent saknade material som var tillgängligt 
för synskadade. Istället hänvisade man 
till partiernas hemsidor.  Problemet är att 

många synskadade inte har tillgång till in-
ternet. Dessutom hade partiernas webb-
platser många brister vad gäller tillgäng-
ligheten. Resultatet är skrämmande och 
ett demokratiskt problem. Jag hoppas att 
partierna i Finland kan lära sig av detta 
och se till att det finns tillgängligt mate-
rial inför vårens val. Hur ska man annars 
ta deras lovord om tillgänglighet på allvar 
om de inte ens klarar av att kommunicera 
utåt på ett tillgängligt sätt?
        FSS kommer att vara med och på-
verka samt skapa opinion inför valen. Vi 
kommer att utforma ett intressepolitiskt 
program där vi lyfter upp de viktigaste 
frågorna för personer med en synned-
sättning. Som medlem kan du också på-
verka opinionen genom att till exempel 
vara i kontakt med oss på kansliet, tala 
med en politiker, ställa kniviga frågor i en 
paneldebatt eller varför inte skriva en in-
sändare till lokaltidningen? Du kan ock-
så ställa dig till förfogande i exempelvis 
landskapsvalet. Det är viktigt att det finns 
alternativ att välja bland och att kandidat-
buketten hos partierna återspeglar sam-
hället och dess olikheter. 
      Vi har en intressant tid framför oss 
med alla dessa reformer och val. För att 
trygga service på svenska krävs det ett 
hårt jobb på alla nivåer. Tufft lär det bli, 
men inte alls omöjligt.
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VEM?

Namn: Minna von Zansen
Ålder: 46
Bor: Helsingfors
Familj: Dotter, man
Fritidsintresse: Stugan som 
ligger på en holme i Helsingfors 
skärgård
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Flitigt samarbete mellan 
biblioteken och Celia
Tillgänglighet, vad innebär det 
egentligen? Det är några av frå-
gorna som kunskapscentret Celia 
funderar på i sitt arbete. Celia an-
svarar för utgivningen av tillgäng-
lig litteratur i Finland, bland annat 
talböcker och punktskriftsböcker. 

Minna von Zansen, som jobbar som 
direktör för kundrelationer vid Ce-
lia, tillbringade nyligen två månader 

på tjänstemannautbyte vid Myndigheten för 
tillgängliga medier i Stockholm. 

Vad handlade ditt utbyte om?
   – Tjänstemannautbytet finansieras av ut-
bildningsstyrelsen och är till för att tjänste-
män kan bekanta sig med liknande myndig-
heter i norden. Myndigheten för tillgängliga 
medier i Sverige motsvarar Celias verksam-
het till stor grad. Jag hade varit där innan och 
kände personalen i och med vårt nordiska 
samarbete. MTM har för tillfället sitt kontor 
nära Globen, men ska omlokaliseras till Mal-
mö efter beslut från regeringen. Det här är så 
klart en stor omställning för personalen där. 
Det är ett stort projekt att överföra kunska-
pen då de flesta i personalen inte kommer 
att flytta med verksamheten till Malmö. Jag 
jobbade mycket med att samla in den nöd-
vändiga kunskapen som måste föras över. 

      Till von Zansens arbetsuppgifter ingår 
det ansvar för kommunikation och mark-
nadsföring, olika samarbetsprojekt och ut-
vecklingsarbete.  Celia samarbetar med till 
exempel skolor, bibliotek och vårdanstalter. 
    – Det kanske viktigaste vi lärt oss av 
svenskarna är hur man ska samarbeta med 
biblioteken. De började redan på 80-talet 
samarbeta med kommunerna och bibliote-
ken för att uppnå bättre tillgänglighet för al-
la. I Finland inledde vi projektet år 2012. Bib-
lioteken har varit väldigt positiva och öppna 
för ett samarbete med oss.

Modell från Sverige

Celia jobbar med samarbetsmodellen från 
Sverige och tillämpar den på kommunala 
bibliotek och på högskolebibliotek. 
     – Målet är att alla orter i Finland ska vara 
likvärdiga i frågan om att erbjuda tillgänglig 
information. Vi jobbar tillsammans med så 
gott som alla kommuner i Finland. Det är en-
dast några små kommuner som inte är med. 
Alla kommuninvånare överallt ska ha likadan 
och likvärdig tillgång till våra tjänster. Ser-
vicepunkten ska finnas nära, om det då är 
skolbibliotek eller kommunalbibliotek, säger 
von Zansen.   
I dagens läge försöker de kommunala biblio-
teken själva nå ut till dem som behöver Ce-
lias tjänster.  De lokala biblioteken försöker 

TexT & FoTo: Henrika Jakobsson
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också locka till sig nya användare till Celias 
tjänster. Biblioteken kan registrera nya an-
vändare och hjälpa till på andra sätt. 
   – Det är omöjligt för Celia att ensam nå ut 
till alla användare runt om i Finland. Det finns 
ett stort behov av de här tjänsterna. De kom-
mersiella tjänsterna räckte inte till, och det 
märkte biblioteken. Samarbetet är så klart 
frivilligt och de får jobba med oss hur de vill, 
men det finns en klar modell, berättar von 
Zansen. 
    Biblioteken har också intresserat sig för 
vad tillgänglighet verkligen betyder. Det är 
inte bara en rullstolsramp så att man kom-
mer in i byggnaden utan mycket mer än så. 
Tillgänglighet gäller också information och 
kunskap.
    - Biblioteken är till för alla medborgare, 
men vad betyder det egentligen? Det här var 
en tanke som vi hade bakom projektet. 

Inget fysiskt material

I dagens läge är allt Celias material i digi-
tal form. Det finns inte längre något fysiskt 

bibliotek i Helsingfors, utan talböckerna och 
punktskriftsböckerna beställs av användar-
na eller biblioteken. 
     - Det fanns förr ett stort boklager i hu-
set men nu finns allt enbart digitalt. Digita-
liseringen har fört med sig många positiva 
aspekter, förr var det till exempel problema-
tiskt med c-kassetter som skickades runt till 
användare och som lätt gick sönder. Det var 
inte så roligt att vänta på någon bok i flera 
månader och när man väl fick den så hade 
kanske en av kassetterna gått sönder. Nu är 
det enklare när man kan bränna på cd som 
håller bättre eller låna digitalt då man får ma-
terialet mycket snabbare, säger von Zansen. 
      Minna von Zansen tror att behovet av 
talböcker växer i framtiden, eftersom befolk-
ningen blir äldre och många kanske inte är 
intresserade av att lära sig läsa punktskrift.
       – Förlagen blir hela tiden bättre och bätt-
re på att ge ut material i olika format. Många 
ger till exempel ut böckerna i ljudversion ut-
an att vi behöver blanda oss i, säger hon. •

inte diGi-
taLt.
de taktila 
bilderböck-
erna är några 
av de få pro-
dukter som 
ännu finns i 
fysisk form 
i hyllan på 
kunskapscen-
tret Celia. 
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anpassningskurs för personer med 
synskada, delvis i form av familjekurs 
72598
Kursplats: Härmä rehabiliteringscenter

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: 
18–22.3.2019  18–19.3.2019

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 Ulla-Britt Ingman, telefonnummer: 050-561 2950, 
e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi
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Länge efterlängtad telefon nu         på marknaden

Priset på telefonen är relativt högt, 
men det finns ingen annan lättan-
vänd bastelefon med fysiska knap-

par och fullständig talsyntes på mark-
naden för tillfället. Telefonens fysiska 
storlek är ungefär som en Nokia C5 –knapp-
telefon. Den är betydligt mindre än store-

bror Smartvision 2 av samma tillverkare, 
det vill säga franskägda företaget Kapsys.  
      Övre delen av telefonen består av skär-
men och den nedre delen av telefonens 
framsida består av knapparna. Upplägget är 
likt en Nokias, det vill säga en fyrkantig na-
vigeringsknapp, två funktionsknappar, grön 

Mindre. den nya kapsys Minivison (till vänster) är betydligt mindre och förmånligare än 
storebror Smartvision 2. 

I våras utkom den första smarttelefonen med knappar och talsyntes 
på marknaden i Finland. Nu har samma tillverkare kommit ut med en 
enklare och billigare modell som heter Minivision. 

TexT: CrisTian söderberg FoTo: Henrika Jakobsson
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och röd lur för att svara eller avsluta samtal 
samt sifferknappar för att slå in nummer. Mi-
nivisions knappar är taktila, det är tydliga i 
och med bra svart-vit kontrast och det finns 
ett kännbart mellanrum mellan knapparna.
     Telefonen är lätt att hantera och använda, 
i synnerhet om man använt Nokia-telefoner 
eller Doro-telefoner tidigare känns hante-
ringen väldigt bekant.

Bashantering

Telefonen har en fullständig talsyntes, som 
läser upp det aktiva fältet som till exempel 
ett objekt i menyn, ett namn i kontaktlistan 
och så vidare. Detta innebär att telefonen 
lämpar sig för gravt synskadade användare 
som behöver talsyntes för att kunna hantera 
telefoner. Telefonen har också valbart teck-
ensnitt som kan ställas in till relativt stor stor-
lek. Det går också att ställa in olika färgsche-
man, därmed lämpar telefonen sig från fall 
till fall också för svagsynta användare som 
behöver stort teckensnitt och bra kontraster 
för att hantera telefoner.
       Att ringa ett nummer går snabbt och 
enkelt då man genast från startskärmen kan 
mata in siffrorna för att slutligen trycka på 
gröna luren för att ringa upp.
Textinmatning fungerar på det klassiska vi-
set genom att trycka ett antal gånger på sif-
ferknapparna för att få fram rätt bokstav.

Diktering

Med Minivision kan man diktera, alltså an-
vända sin egen röst för att mata in text el-

ler nummer. För att dikteringen ska aktiveras 
måste man befinna sig i en redigeringsruta. 
Dikteringen kommer igång genom att hålla 
ok-knappen nedtryck i cirka två sekunder 
var efter det hörs en ljudsignal. Efter ljudsig-
nalen kan man diktera sin text som man till 
exmpel vill skriva i ett meddelande. Då man 
tystnar formar telefonen automatiskt orden 
som text och talsyntesen läser upp den dik-
terade meningen. Man kan också använda 
diktering för att slå in ett telefonnummer.    
        Diktering kräver internetförbindelse. 
Dikteringen möjliggör inte röstkommandon, 
det vill säga man kan inte ge röstkomman-
don åt telefonen för att till exempel ringa upp 
någon från kontakterna. 
        Kapsys Minivision är en lättanvänd 
bastelefon för dem som inte behöver funk-
tionerna av en smarttelefon. •

Länge efterlängtad telefon nu         på marknaden
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Många lagförslag som berör funk-
tionshindersektorn är på väg till 
riksdagen under hösten. Vårdre-

formen fortskrider, men också samman-
slagningen av funktionshinderlagarna för-
bereds (s.k. VALAS). Dessutom är också 
kundavgiftslagen samt klient- och pa-
tientlagen på gång (s.k. IMO-lagen). Flera 
av lagarna förväntas träda ikraft 2020, 
men utmaningar finns. Riksdagen jobbar 
på högvarv eftersom valperioden närmar 
sig sitt slut och 2019 års riksdagsval häg-
rar. Det finns en risk att alla lagförslag inte 
hinner behandlas av den sittande riksda-
gen.
       
Hur det går med landskaps- och vårdre-
formen som har varit på gång sedan 2006 
är oklart. Enligt pressen verkar reformen 
få stöd av en väldigt knapp majoritet. 
Lagpaketet om vårdreformen behandlas 
för tillfället av riksdagens social- och häl-
sovårdsutskott.  Enligt uppgifter kommer 
det här utskottet inte att höra experter. 
Det betyder att hörandena – i bästa fall 
–flyttas till oktober då grundlagsutskottet 
behandlar lagarna. Tiden är alltså knapp 
och utgången är det svårt att sia om. Om 
centern får sina landskap och om sam-

lingspartiet sin valfrihet ter sig under skri-
vande stund allt mera osäkert. Kommer 
det att finnas politisk enighet och vilja att 
driva igenom den enorma förvaltnings- 
och skattereformen? Det återstår att se. 
Med tanke på funktionshindersfältet finns 
det en risk att även nådda framsteg går 
till spillo om lagpaketet inte godkänns un-
der hösten.

Bättre tillgång – får inte 
kosta!
Den nya kundavgiftslagen för social- och 
hälsovårdstjänster som är på utlåtande är 
relevant med tanke på tillgång till tjäns-
ter för personer med funktionsnedsätt-
ningar. Då kundavgifterna blir den enda 
inkomstkällan som landskapen har kon-
troll över har man velat stärka bestäm-
melserna på lagnivå. Lagstiftaren vill att 
tjänsterna inom social- och hälsovården 
blir mera tillgängliga på ett jämlikare sätt. 
Tillämpningen av lagen får inte bli dyrare 
för samhället, det vill säga den ska va-
ra kostnadsneutral.  Det här är inte helt 
oproblematisk, eftersom vissa saker helt 
enkelt  kostar mera. Exempelvis har re-
geringspropositionen utgått från att all 
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Juristens kommentar:  
En späckad höst med lagreformer



TexT: elias varTio, JuridiskT ombud, sams

hälsovårdsservice skulle vara avgiftsfritt 
för alla minderåriga barn. Tanken om fri 
hälsovård för barn är vacker. Men i kom-
bination med en lag som inte får medföra 
ökade kostnader kan det resultera i att an-
dra klientavgifter höjs istället. Det kan be-
tyda att andra användare av tjänster – så 
som personer med funktionsnedsättning 
– blir ekonomiskt lidande. SAMS arbetar 
för att kundavgifterna inte ska utgöra ett 
hinder eller en tröskel för någon att söka 
den vård och service som den behöver. 

Tillämpningen förstärks

Med lagreformerna vill man förverkliga 
målsättningarna i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Sammanslagningen av 
handikappservicelagen och specialom-
sorgslagen för personer med utvecklings-
störning är ett exempel på det här. I enlig-
het med konventionen utgår lagförslaget 
från att stödet ska ges utgående från indi-
viduella behov och inte längre på basis av 

diagnos. I bästa fall får personer som i dags-
läget faller mellan stolarna det stöd som de 
behöver. 
Regleringen som berör självbestämmande 
och begränsningsåtgärder har bakats in i 
klient- och patientlagen. Lagpaketet är gedi-
gen: själva lagtexten omfattar 31 kapitel, 74 
sidor och 242 paragrafer!  Det här kommer 
att betyda satsningar på både instruktioner 
om och utbildning av personal och besluts-
fattare i hur lagen ska tolkas. Funktionshin-
derjurist Jukka Kumpuvuori anser att många 
olägenheter som finns i dag, inte beror på 
själva lagen, utan på tillämpningen av den. 
Jag håller med.  De här lagarna tillämpas på 
ett skiftande sätt i olika delar av landet.  Det 
är förståeligt då kommunerna har varierande 
resurser och förutsättningar. Att en bredare 
helhet axlar ansvaret och att en mera enhet-
lig tolkning av lagen införs är mycket välkom-
met – och egentligen är det en nödvändig-
het för att försäkra allas lika möjligheter till 
deltagande och tillgång till service och vård i 
samhället. •

 
 lagstiftaren vill att tjänsterna 
inom social- och hälsovården blir 
mera tillgängliga på ett jämlikare 
sätt. tillämpningen av lagen får 
inte bli dyrare för samhället, det 
vill säga den ska vara kostnads-
neutral.   

”
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Positiva tankar präglade  
må bra-dag i Hagalund

Måndagen den 17.9 ordnades en Må 
bra-dag på Folkhälsanhuset i Ha-
galund i samarbete med FSS och 

Folkhälsan. Nio deltagare hade trotsat höst-
regnet och tagit sig till Vindgränden 6 för att 
ta del av programmet. 
   Efter inledning och presentationsrunda 
bland deltagarna höll Nina Hongell-Ekholm 
från Folkhälsan en föreläsning om makten av 
att styra sina tankar. 
    – Det går att programmera om hjärnan till 
att tänka positivt. Man kan inte alltid välja 
vad som händer en i livet men man kan välja 
hurdana tankar man tänker, sade Hongell-
Ekholm.      
     Deltagarna fick sedan diskutera i små-
grupper om vad som ger och tar energi i var-
dagen fram till lunch. 

Efter den gemensamma matpausen samla-
des grupperna igen för att fortsätta diskute-
ra. Hongell-Ekholm uppmuntrade deltagarna 
att säga högt något som är positivt just nu i 
livet. För vissa var det lättare och för vissa 
svårare att komma på något positivt, men 
poängen var att alla hittade något positivt i 
sina liv efter en stunds funderande. 
     Eftermiddagen avrundades med stol-
gymnastik inomhus eftersom det planerade 
utomhusprogrammet inte lockade i busväd-
ret. Må bra-dagen avslutades med kaffe och 
trevlig samvaro. Skribenten åkte hem med 
en fast övertygelse om att själv försöka tän-
ka mer positivt de följande dagarna, och för-
hoppningsvis påminnas om styrkan i positivt 
tänkande i framtiden också. •

inSPiration. nina Hongell-ekholm från folkhälsan talade om vikten av positiv psykologi.  
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Må bra-dag i norrvalla 13.11

Välkommen till Må bra-dag på Folkhälsan-Norrvalla tisdag 13.11.2018.
Kom med till Norrvalla och må bra! Pröva på ledd dans i ring eller 
som par till tonerna av trevlig musik. Kanske är det dags att utmana 
dig själv med motionscykling (spinning) i grupp till musik? Kunde 
en knepig frågesport och en tillbakablick på gamla traditioner i Triv-
selcaféet vara något för dig? Vi får också lyssna på Malin Knip från 
Folkhälsan som berättar om ACT-metoden. 

09.30 - 10.00   Välkomstkaffe i restaurangen

10.00 – 12.00    A. Trivselcafé i Brasrummet med Ann-Mari Ekstrand
                         B. Seniordans i Idrottshallen med Gun Svenlin
                         C. Spinning för de tuffaste med Maja Ehrs
12.00 - 13.00    Lunch

13.00 -14.30    Malin Knip från Folkhälsan föreläser om ACT-
                        metoden
15.00-15.30     Kaffe och avslutning
                          
Anmälningar tas emot av distriktssekreterarna, som ordnar buss-
transport. Vid anmälan ska meddelas i vilken grupp man önskar del-
ta. Anmäl dig senast 5.11.2018 till Ann-Sofie Grankulla (NÖSS r.f.)  
tel. 050-379 5658 eller Febe Mörk (VSS r.f.) telefontid kl 10-12  
045-321 3320. Kostnaden för dagen är 20 euro per person.
Måbra-dagen är riktad till både medlemmar och deras närstående 
och ordnas i samarbete mellan FSS, Folkhälsan och distriktsför-
eningarna Vasa Svenska Synskadade rf  och Norra Österbottens 
Svenska Synskadade rf. 
I samarbete med:
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Äventyr, resedagböcker och roliga be-
rättelser ledde till tanken om att skri-
va en bok. I höst debuterar FSS ord-

förande Gunilla Löfman som författare med 
boken ”...att se...”. 
Oktober månad innehåller mycket nytt för 
Nagubon Gunilla Löfman. Hennes första 
bok kommer ut på marknaden och hon 
kommer också att presentera den på Hel-
singfors bokmässa. Resan hit började redan 
år 2012 då Löfmans sambo gick bort. Hon 
bestämde sig då för att hon ville göra något 
nytt som hon aldrig gjort tidigare. 
      – Jag hade rest mycket i grupp i sam-
band med mina uppdrag inom FSS.  Nu ville 
jag ta reda på om jag vågar resa ensam så 
jag beslöt mig för att åka till Tallinn. Jag var 
jätterädd för att sätta mig på bussen och 
komma fram till färjeterminalen. Jag ser bra 
att gå men jag kan inte läsa skyltar. 
Trots rädslan gick resan bra och Löfman be-
stämde sig för att ge sig ut på fler äventyr 
ensam. Hon började skriva resedagböcker 
och roliga berättelser om vad som hon va-
rit med om på resorna. Vänner och bekanta 
som tog del av texterna uppmanade Löfman 
att göra berättelserna till en bok.  
     – I boken har jag vävt in fakta om samhäl-
let, utbildning och arbetsliv för synskadade. 
När jag har skrivit boken har jag tänkt att jag 
skriver för seende människor. Min målsätt-
ning är att både med äventyr och humor 
samtidigt lyfta upp rätt allvarliga saker. 

Det här poängterar också förlaget i beskriv-
ningen av boken. ”Gunilla Löfman beskriver 
vardagen för synskadade på ett osedvanligt 
mjukt sätt” .
    – Som seende är man så rädd att få pro-
blem med synen så man kanske inte vill ta 
till sig det som står i boken. Därför är det 
viktigt att också ha med roliga historier, fun-
derar Löfman. 

Resan fortsatte till Senegal

Löfmans bok utspelar sig till stora delar i 
Senegal. Det var efter en resa till Bangkok, 
för att medverka World Blind Unions konfe-
rens, som hon fick kontakt med synskadade 
Moussa Thiare från Senegal. I ett e-post-
meddelande skriver Thiare att det inte finns 
talböcker i Senegal.
    – I stället för att renovera köket så åkte jag 
till Senegal. Jag kände att jag ville göra nå-
got. Jag tänkte nog för mig själv att jag inte 
är riktigt klok, men jag hade ett behov att 
testa om det går att som enskild person för-
ändra någonting. Sedan dess har jag sam-
manlagt bott ett drygt halvår i Senegal. 
Och visst har resorna burit frukt. I januari 
2017 hölls ett möte på undervisningsminis-
teriet i Senegal då det beslöts att Senegal får 
tekniskt och ekonomiskt stöd för att bygga 
upp ett elektroniskt bibliotek med tillgängligt 
material som stöder skolsystemet. 

Resedagböckerna som  
blev till en bok
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VEM?

Namn: Gunilla Löfman
Ålder: 67
Bor: I Nagu
Familj: Dotter med familj
Gör: Njuter i naturen, 
skriver, är ordförande för 
FSS, vice ordförande för 
Stiftelsen Blindgården
Brinner för: Att förändra 
världen för personer med 
synskada. 

Funderar redan på nästa bok
Debutverket har knappt hunnit komma från 
tryckeriet men Löfman har redan planer på 
nästa bok. Den skulle heta ”Mera att se” och 
den ska fyllas med andra synskadade per-
soners berättelser. 
     – Jag är väldigt nervös över hur FSS med-
lemmar ska ta emot boken. Det här är min 
berättelse, men samtidigt brinner jag för att 
kunna berätta om hur andra som har det 
svårare upplever sin vardag.  
Enligt Löfman är det viktigt att man tar upp 
svåra saker på ett läsarvänligt sätt och att 
det behövs både glada och ledsamma be-
rättelser för att föra fram ett budskap.

     – Jag har varit lyckligt lottad som har 
kunnat göra alla de här resorna och upplevt 
alla de här sakerna trots att min syn har blivit 
sämre. Det är inte alla som har möjlighet till 
det jag har haft möjlighet till. Boken är också 
i det avseendet riktad till seende, för de som 
har en synnedsättning känner redan till en 
stor del av det som jag skriver om. •
Boken ”... att se ...” utkommer i höst på 
Labyrinth books både som tryckt bok och 
som talbok i samarbete med Celia. Boken 
presenteras på årets bokmässa i Helsing-
fors lördagen den 27.10 på Edith Söder-
gran-scenen klockan 19. 

TexT & FoTo: Henrika Jakobsson
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”Jag har träffat underbara 
människor genom mitt jobb”

Det är kanske för sista gången 
Britta Nyberg står inför blivande 
närvårdare på Axxell i Karis och 
berättar om synskador och olika 
hjälpmedel. Efter sju år och sju 
månader som FSS:s rehabilite-
ringsrådgivare är det dags för 
henne att pensionera sig och 
lämna över arbetet till nya krafter. 

Britta nyberg har en lång karriär inom 
sjukvårdsbranschen bakom sig. Hon 
började som mentalvårdarvikarie, ut-

bildade sig till hjälpskötare och därefter till 
sjukskötare. Före tiden på FSS jobbade hon 
som lungrehabiliteringshandledare på Västra 
Nylands sjukhus. Genom sina jobb har hon 
gjort många hembesök hos klienter och hon 
älskar att jobba med människor. 
     – Jag visste faktiskt hemskt lite om 
synskador och synnedsättningar då jag bör-
jade jobba på FSS fast jag hade jobbat inom 
sjukvårdsbranschen hela mitt yrkesliv och 

TexT & FoTo: Henrika Jakobsson

 HuMor. Britta nyberg föreläser 
med både inlevelse och humor.  
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nog träffat personer med synskador. Jag har 
haft stor nytta av min bakgrund som sjuk-
skötare i arbetet som rehabiliteringsrådgi-
vare. I bland har det också varit svårt för mig 
att inte blanda mig i klienternas andra hälso-
frågor, men jag har försökt hålla mig, säger 
Nyberg och skrattar. 

Kämpar för andras rättigheter

Det bästa med jobbet som rehabiliterings-
rådgivare har varit att få hjälpa människor 
och att få träffa många olika personer och 
personligheter. 
     – Jag slåss verkligen för mina klienters 
rättigheter. Jag är inte rädd att påtala orätt-
visor och felbehandlingar, det finns ingen lä-

kare som jag inte vågor ifrågasätta och säga 
emot, säger Nyberg. 
Hårt jobb behöver också motvikt. På fritiden 
tycker Nyberg om att sjunga i kör, stå i köket, 
och att jobba som frivillig vid soldathemmet 
i Dragsvik. Däremellan åker hon till London 
för att sköta sina barnbarn, eftersom hennes 
båda barn bor där med sina familjer. Och det 
är just det här hon tänker ägna sig åt nu när 
hon inte längre fyller sina dagar med rehabi-
literingsarbete. 
     – Jag är också väldigt bra på att lata mig, 
skrattar Nyberg. 

Uppskattad föreläsare

Nyberg har föreläst för studerande på Axxell 
otaliga gånger under sin tid på FSS. Hennes 
gästspel är uppskattade av både lärare och 
elever. 
     – En höjdpunkt brukar vara då eleverna 
får prova simuleringsglasögonen, de brukar 
bli mycket fnitter, berättar Nyberg. 
      Den här dagen har Nyberg också bett 
erfarenhetstalare Anita Åkerfelt komma 
med och berätta om hur det är att leva som 
synskadad och framförallt hur det är att ha 
ledarhund. Hennes ledarhund Gaia är själv-
fallet med och visar hur exemplariska ledar-
hundar ska uppföra sig, det vill säga ligga 
snällt på golvet medan matte Anita pratar. 
       När föreläsningen är slut avtackas Britta 
Nyberg och några elever vill ännu prova på 
hur det är att röra sig med simuleringsglasö-
gonen. Det hjälper Nyberg gärna till med. 
      – Jag har varit glad över att stiga upp 
och gå  på jobb varje dag. Alla dagar har 
varit olika, givande och spännande, säger 
Nyberg. •
Britta Nybergs efterträdare heter Tina 
Hultgren och börjar jobba på FSS som re-
habiliteringsrådgivare den 10 oktober.

erfarenHetStaLare. anita Åkerfelt 
och hunden Gaia talade om sin vardag 
inför studeranden vid axxell. 



Vi behöver alla varandra

utBLiCk

Minoriteter har ofta svårt att få sin 
röst hörd. Med ett sakligt age-
rande och en trovärdig argumen-

tering kan en minoritet stärka sin ställning. 
Minoritetens storlek kan också ha bety-
delse för hur den bemöts och noteras. 
Speciellt utsatta kan minoriteter inom en 
minoritet vara. Svenskspråkiga med funk-
tionshinder är minoriteter inom minorite-
ten. Det är en utmaning att se till att alla 
dessa får det stöd och den vård de behöver.  
 
Att vara liten är ändå inte bara en nackdel. 
Sammanhållningen och samhörigheten 
kan vara starkare i små grupper. Forskare 
säger ju att svenskspråkiga i genomsnitt 
är friskare och lever längre, inte på grund 
av generna, utan tack vara de tätare so-
ciala nätverken.

När man är liten är man mera beroende 
av andra. Antalet organisationer, som 
verkar för och bland svenskspråkiga per-
soner med funktionshinder är rätt stort. 
Däremot är samarbetet dem emellan inte 

speciellt omfattande. Några är välresur-
serade, men i relation till behoven har de 
flesta knappa resurser. Då kunde man väl 
förvänta sig att ett praktiskt samarbete 
skulle kunna ge mervärde, när det gäller 
sådant som specialkunnande bland per-
sonalen, utrymmen, IT samt service till 
medlemmarna. Sådant samarbete finns 
bara i blygsam omfattning.

De planerade förändringarna av social- 
och hälsovården borde rimligen öka in-
tresset för samarbete. Av erfarenhet vet 
vi att när stora förändringar sker, kan de 
påverka mest, som har klara, egna planer. 
Tysta och små grupper glöms lätt i såda-
na sammanhang. Speciellt väl samordna-
de är ju de svenska organisationerna inte. 
Nu har företrädare för organisationerna 
träffats några gånger - igen – och viljan 
att öka samarbetet finns. En viss miss-
tänksamhet finns dock, mest omotiverad, 
och gemensamma möten är viktiga för att 
undanröja den. De verkliga skillnaderna 
i åsikterna är mycket små, men målsätt-
ningen: Kvalitativ vård och service för alla 
dem som vill få den på svenska, är ge-
mensam. 

Lagstiftningen beaktar väl rättigheterna till 
vård och omsorg på svenska, men verk-
ligheten svarar i allt mindre utsträckning 
mot det lagen stadgar. När orden ”i mån 
av möjlighet” avlägsnats från regeringens 
lagförslag om omorganiseringen av soci-
al- och hälsovården, så är de lagarna inte 
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heller ett problem ur svensk synvinkel 
längre. 

När lagarna inte ger den avsedda trygg-
heten på svenska, ökar vårt eget ansvar 
för hur social- och hälsovården bör ord-
nas. För att lyckas krävs ett betydligt 
bredare och djupare samarbete. Mera 
samarbete är inget hot mot den nuva-
rande verksamheten i våra organisatio-
ner, däremot blir ett uteblivet samarbe-
te, åtminstone på sikt ett verkligt hot. 

Missar vi nu möjligheten att samordna 
oss, kommer social- och hälsovården 
på svenska att försvagas ytterligare. Då 
ingen av oss vill det bör vi visa vårt ge-
mensamma ansvar i formuleringen av 
gemensamma mål och i konkret samar-
bete, som resulterar i svenska struktu-
rer så långt det är möjligt. Utmaningen 
borde nu sporra oss alla.  •

Ole nOrrback
Ordförande för finlands  

svenska PensiOnärer
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a n n O n s

Sök bidrag från 
Blomsterfonden

Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade rfs fristående fond, 
Blomsterfonden, har lediganslagit 
bidrag att söka.

Bidrag kan sökas av personer med 
synskada som är ordinarie medlem-
mar i FSS eller i dess distriktsfören-
ingar. Till exempel delas bidrag till 
ledsagning,syntolkning och deltagar-
avgifter. Syftet med understödet är att 
personer med synnedsättning får möj-
lighet att delta i motions-, rekreations- 
ochkulturaktiviteter.

Blomsterfonden delar ut bidrag till
evenemang, läger och kurser, som inte
fått understöd från annat håll.
Ansökan fylls i på en ansökningsblan-
kett som fås per e-post av FSS
verksamhetsledare Matthias 
Jakobsson, matthias.jakobsson@fss.
fi. Det går också att skicka in ansökan 
per post.

Ansökningstiden är 1.10-31.10. 2018.
Ofullständiga ansökningar eller  
ansökningar som inte inkommit i tid 
beaktas inte.
För mer information kontakta Matthias 
Jakobsson, tfn 044 080 8004 eller per 
e-post matthias.jakobsson@fss.fi.



Hunden Toivo fyller Matti 
Laurilas liv med hopp

PROFILEN
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TexT: sari karJalainen FoTo: vesa ranTa
översäTTning: simon kvarnsTröm. arTikeln Har  PubliCeraTs i airuT 8/2018.
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     – Hunden var en så stor sak för mig att 
den fick mig att skriva om radioandakten, ler 
Matti Laurila 55, som arbetar som sekretera-
re vid Uleåborgs kyrkoskifts internationella 
ärenden.  Andakten sändes i Yle radio ettan 
fredagen den 7.9 2018 klockan 18. 
    Matti Laurila är glad över att hans syn har 
försvagats så långsamt att han alltid kunnat 
anpassa sig väl till det nya läget. Han diag-
nostiserades med den ärftliga sjukdomen 
retinitis pigmentosa redan som åttaåring, 
men detta påverkade nästan inte alls hans 
skolgång. 
    – Först i slutet av gymnasiet fick jag en 
effektivare lampa. Efter det har lamporna 
blivit större och läshastigheten blivit lång-
sammare. Sedan har jag i arbetslivet börjat 
använda textförstoringsanordning och en 
dator med talsyntes. 

Hustrun föreslog ledarhund

För några år sedan tog Mattis fru Vuokko 
upp samtalet om en ledarhund. Laurila var 
säker på att ledarhundar endast beviljas till 
blinda. Han blev tvungen att korrigera sin 
uppfattning då Uleåborgs universitetssjuk-
hus handledare för rörelseförmåga besök-
te Laurilas och konstaterade att den svårt 
svagsynte Matti har tillräckliga grunder för 
att ansöka om ledarhund. 
    – Här är vi nu, och ledarhunden verkar 
lämplig, inte minst tack vare hundens fina 
namn, skrattar han. 

Församlingsarbete

Laurila blev bekant med hustrun Vuokko re-
dan under studietiden på teologiska fakul-
teten. Redan i skriftskoleålder visste Laurila 
att han vill bli präst. Hans fru är också präst 
och arbetar som familjerådgivare i Uleå-
borgs församlingar. De bildade familj och de 
fick fyra barn, som nu är vuxna. 
    – Mitt jobb är främst bakgrundsarbete, 
som riktas till församlingens anställda och 
frivilliga, som har att göra med internationel-
la frågor. Min uppgift är att ordna vidareut-
bildning, olika förhandlingsdagar och evene-
mang gällande till exempel missionsarbete, 
internationell diakoni och invandrings- eller 
vänskapsförsamlingsarbete. 
Uleåborgs kyrkostift är tusen kilometer långt 
om man kör med bil från ända till ända; Per-
ho i söder och Lappland i norr. Laurila reser 
främst med flyg, eftersom järnvägen mellan 
Seinäjoki och Uleåborg de senaste åren va-
rit under reparation. 
    – Förra vintern reste jag 8-10 dagar i 
månaden. Över hälften av arbetsdagarna 
är jag på kontoret i Uleåborg, men ganska 
ofta blir de resor som räcker över natten.  
    – Att röra mig har inte ännu varit ett sådant 
hinder att jag inte skulle klara av mitt jobb.

Utmaningar i parförhållandet

Laurila funderar på hur hans synskada be-
lastar förhållandet mellan honom och hans 
fru. Hans fru sköter gräsklippningen, tankar 
bilen i regnväder, skjutsar på barnen och an-

Matti Laurila har nyligen fått hopp med stort H i sitt liv. Hoppet är en 
svart labrador som heter Toivo (svensk översättning; hopp). Toivo var  
i början litet förbryllad över det nya samarbetet, men har ändå char-
mat de närstående med sitt lugna väsen. 
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dra, så definitivt är parförhållandet tvunget 
att anta nya mönster ibland. 
     – Fastän min synskada har varit en utma-
ning för vårt förhållande, har den också gett 
något. Jag har märkt hur viktigt det är att 
visa sina känslor. Vi är naturligtvis bästa vän-
ner med min fru och varit beredda att möta 
stora utmaningar. 
Laurila upplever också att han fått en vilja att 
förstå livets skörhet; att det bakom många 
begränsningar kan finnas mycket positivt. 
    – Handikapp är en sorts begränsning, nå-
gon annan kan igen vara blyg till sin karak-
tär vilket också begränsar. Somliga kan ha 
tunga erfarenheter från barndomen som lett 
till att hen blivit försiktig. Min egen synskada 
gör mig mer ödmjuk i möten med människor, 
säger han. 

Gemensamma resor

Hela familjen Laurila tillbringade åren 1997-
98 i Israel. Matti studerade Bibelns arkeo-
logi och judendomens historia under vistel-
sen. År 2009, när två av barnen redan var på 
egna vägar, bodde de ett halvt år i Nepal. 
De var ditskickade av Finlands missionsför-
ening och gjorde en kartläggning av blindas 
livssituation i landet. 
     Laurila tycker det är synd att inte längre 
kunna avskilja människors ansikten, miner 
och gester. Människors interaktion är till stor 
del icke-verbal kommunikation. En del kan 
man höra utgående från tonläget, men att 
man inte ser den andras miner och gester 
kan leda till missförstånd. 
     – Om den andra plötsligt tystnar efter att 
jag sagt något kan det betyda att han är av 
samma åsikt, men det kan också betyda att 
hen är överraskad, konfunderad eller irrite-
rad. Tystnad kan betyda många saker, men 
när jag inte ser miner, är det svårt för mig att 
reagera eller korrigera det jag sagt. 

Laurila skulle också vilja se all den skönhet, 
som finns i världen. Också Toivo-hundens 
blick skulle husse vilja se. 

Hopp om att röra på sig 
självständigt
Matti Laurila drömmer om att springa och 
skida med Toivo. Han har aktivt hållit på med 
båda grenarna hela sitt liv, men den försva-
gade synen har börjat märkas. Han har där-
för nu haft med en kompis på rundorna. Se-
naste vinter skidade han 333 kilometer.                       
       Ända fram till trettio var Laurila cyklist, 
men var sedan tvungen att överge cyklandet. 
Han visste inte då att tandemcykeln passar 
bra för synskadade, han tyckte att det var en 
pajascykel. Till slut skaffade paret en sådan, 
och nu har de åkt runt på tandem bland an-
nat på Åland. 
    – Som helhet är jag nöjd och tacksam över 
mitt liv med alla dess utmaningar. Den egna 
kristna tron är en betydande kraftkälla i mitt 
liv, och därmed är mitt arbete en väldigt po-
sitiv sak, säger Matti Laurila. •
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a n n O n s

Behöver du en lugn och tyst stund efter julens stress och stök. Vill du ladda 
batterierna så du orkar vänta på vårens ljus. Kom då med på vår resa till 
Valamo kloster 25-27.1.2019. Vi åker med egen buss och övernattar två nätter 
på Valamo kloster och njuter av stillheten, tystnaden och naturen.   
Priset för föreningens medlemmar är 100 euro per person.  
Vi bor på klosterhotellet i två personers rum, dusch och wc finns på rummet. 
Anmäl dig till kansliet senast 14.12.2018.  
Resan ordnas i samarbete med Svenska synskadade i Östnyland.  
Välkommen! 

resa till valamo kloster

Fredag 25.1.
 
7.30 Fredsgatans turisthållplats 
Borgå 
7.40 Kullo Oljevägens korsning 
Borgå 
7.45 Box fd Shell Sibbo
7.50 Söderkulla Sibbo
8.45 Mannerheimplatsen vid Kiasma 
Helsingfors
11.00 ABC Kuortti lunch buffet eller 
salladsbar 
12.00 bussen startar
14.45 Valamo kloster Valamontie 42  
Heinävesi
15.00 Inkvartering hotell Valamo 
16.30 Kaffe te bärpaj med välkomst-
hälsning av Valamo klosterbröder 
Röda Salen
18.00 Kvällsandakt Huvudkyrkan
19.00 Middag Restaurang Trapesa
20.00 Fri samvaro Röda Salen
21.00 Röda Salen stänger
 
 
Lördag 26.1
 
6.00 Morgonandakt Huvudkyrkan
9.00 Frukost  Restaurang Trapesa
10.00 Guidad rundtur Valamo kloster 
område
12.00 Bönestund Huvudkyrkan
12.30 Lunch Restaurang Trapesa
14.00 Kaffe te kaffebröd Restaurang  
Trapesa

15.00 Bastu damer hotell Valamo
17.00 Potatissallad knackorv restaur-
ang Trapesa
17.30 Bastu herrar hotell Valamo
19.00 Middag Valamo tebord 
Restaurang Trapesa
20.00 Fri samvaro Röda Salen
21.00 Röda Salen stänger

Söndag 27.1
 
8.00 Frukost buffet Restaurang Tra-
pesa
9.00 Morgonandakt Huvudkyrkan
10.00 Guidad rundtur Valamo kloster 
utställningar
12.00 Rummens nycklar till receptio-
nen hotell Valamo
12.00 Lunch Restaurang Trapesa
13.15 Bussen startar Valamo kloster 
Valamontie 42 Heinvesi
16.00 ABC Kuortti middag buffet el-
ler salladsbar
17.00 Bussen startar
19.15 Mannerheimplatsen vid Kias-
ma Helsingfors
20.10 Söderkulla Sibbo
20.15 Box fd Shell Sibbo
20.20 Kullo Oljevägens korsning 
Borgå
20.30 Fredsgatans turisthållplats 
Borgå
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Sent i augusti reste vi från Sverige för 
att tillsammans med nya och gamla 
vänner få uppleva några spännande 

och smakrika dagar. Smakrika, eftersom vi 
åkte till en ladugård där vi fick äta goda bak-
verk och dessutom känna doften av hemba-
kat bröd. Dofter var det gott om. Djur av alla 
möjliga slag kacklade och bölade i takt med 
Ullas Nisse. Nisse var ledarhunden som var 
med på resan och han muttrade lite skep-
tiskt mot alla djur, som var nya bekantskaper 
för honom. Päls eller fjäder, men klappa hell-
re mig, tyckte han. På hemvägen pratades 
det i bussen om allt gott vi försett oss med i 
butiken, i den lilla hantverksaffären och om 
djuren några av oss klappat och matat.

Ett kyrkobesök fick vi vara med om i Vichtis 
kyrka. En presentation av den gamla kyrkan 
av en påläst och kunnig guide.
Under dagarna var vi också på en gammal 
herrgård, där vi fick höra om släkten som 
bott där och hur de nu drev gården vidare 
genom att inkvartera resande. Ett fint gam-
malt hus med mestadels tidsenlig inredning. 
Gården drev fortfarande ett säteri och en av 
hästarna hade flyttat till Sverige för att fort-
sätta sitt liv som svensk. Jag har aldrig bju-
dits på paj efter paj. Det var en upplevelse 
som jag gärna upprepar. Laxpaj och ling-
onpaj. Riktigt gott. Vi hann också med ett 
besök på hembygdsmuseum, där det fanns 
tusentals saker från olika tidsepoker. Mu-
seébesök tycker jag alltid är så berikande, 

eftersom vår historia speglar hur livet levdes 
förr genom saker.

Det som föll mig mest i smaken var en väl-
digt innehållsrik föreläsning om omgivning-
arnas historia. Det var den första aktiviteten 
på lägret och jag blev så engagerad att jag 
var rädd för att mina nya vänner skulle börja 
oroa sig för att jag kanske skulle prata oav-
brutet under våra gemensamma dagar.
Det blir lätt så när något fängslar mig. 

Kvällarna ägnades åt bastubad i sjö eller 
balja. Jag ägnade mig mest åt att prata med 
alla trevliga människor och att slå efter myg-
gor, för myggor var det gott om. Kvällarna 
innebar också sång och musik från alla kun-
niga lägermänniskor och varför inte låta sig 
smaka av vad grillen hade att erbjuda. Maj-
skolv och korv är ju en bra avslutning på en 
bra dag.
Vi spelade också ett sällskapspel, som jag 
tror hette Mölkky. I god anda tävlade de som 
ville delta mot varann och duktiga var alla, 
men det kan ju bara bli en som vinner.

Vi bodde i ett väldigt trevligt hus som var 
mycket lätt att hitta i. Bra var också att vi 
hade toa/dusch gemensamt. Har ni tänkt på 
vad mycket man hinner prata om i toalett-
kön? Ett bra sätt att knyta kontakter.
Jag är glad att jag fick möjlighet att delta 
och att min vän Rut, som numera bor i Sve-
rige, frågade mig om jag ville ut och även-

Härliga dagar mitt 
i natur och kultur Insändare
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tyra med henne och hennes vän Anja. Anja 
som var vår gemensamma ledsagare gjorde 
bra insatser, inte minst genom översättning. 
Språket är inte så självklart som jag trodde. 
Att paja en hund innebär inte att krossa den, 
som det betyder på svenska. Att äta en örfil 
är otänkbart i sverige. Det är att få ett slag 
över kinden.

Ett stort tack till er alla, som gjorde dessa 
dagar till något att minnas och något att be-
rätta för SRF här i Göteborg. 

Text:  Madeleine Linder Foto: Gunlög Ilkko
Sommarlägret hölls i Vichtis på Enä-
seppä kursgård 28-30.8.

LurViGa VÄnner. deltagarna  
fick bland annat träffa söta djur 
på gården. 



Kalle Könkkölä 
har gått bort

AKTUELLT

26 Finlands Synskadade   8/18

Förkämpen för personer 
med funktionsnedsätt-
ning, Kalle Könkkölä, 

har dött. Han blev 68 år 
gammal.  Könkkölä var den 
första personer med funk-
tionsnedsättning som blev 
invald i riksdagen. Han var 
riksdagsledamot och par-
tiordförande för De gröna 
under åren 1983-1987. Han 
satt också i stadsfullmäktige 
åren 1985-2004. 
Kalle Könkkölä var också 
ordförande för Tröskeln rf 
som är en organisation som 
värnar om mänskliga rättig-
heter för personer med funk-
tionsnedsättning.
Könkkölä förlorade förmågan 
att gå redan som barn. Han 
använda sig av elektrisk 
rullstol och andningsmaskin. 
Trots det reste han världen 
runt och deltog i möten och 
seminarier.  Könkkölä var 
gift med arkitekten Maija 
Könkkölä som dog år 2012. 
Könkkölä avled i sviterna av 
en lunginflammation. •
Källa: HS, YLE

Konstmuséet Amos Rex värt 
ett besök också för synsvaga
Det nya omtalade Amos 
Rex muséet i Helsingfors 
öppnade den 30.8. Kön 
slingrade sig långt ut på 
gatan när Finlands Syn-
skadades chefredaktör be-
sökte stället. 
På invigningsdagen fanns 
det gott om personal som 
hjälpte till med att besvara 
frågor, antalet lär minska 
under andra dagar. 
Det första man möts av 
på muséet är en massiv 
trappa som leder till ut-
ställningarna som ligger på 
nedre våningen under mar-
ken. Vid sidan om trappan 
finns också hissar. 

Den omdiskuterade Team 
Lab-utställningen baserar 
sig främst på synintryck 
i form av laserbilder som 
projiceras på golv, tak och 
väggar. Till utställningen 
hör också en ljudvärld, 
som bidrar till att skapa en 
spännande stämning i den 
fönsterlösa fantasivärlden.
     – Vi rekommenderar inte 
att personer med synned-
sättning besöker muséet 
utan ledsagare, eftersom 
det är rätt svårt att navige-
ra inne i utställningsutrym-
met. Ljudvärlden är dock 
väldigt fascinerande, säger 
Sari Järvi på Amos Rex. •

Dags att ansöka om 
rekreationssemester
Det är igen dags att söka 
om rekreationssemester 
genom De blindas vän-
ner. Nytt för i år är att det 
inte ordnas verksamhet på 
svenska, men FSS med-
lemmar är välkomna att 

ansöka om rekreationsse-
mester på Onnela som förr. 
Ansökan görs direkt genom 
De blindas vänner (på fin-
ska). Läs mer om semes-
trarna och ansökningen på  
www.syry.fi. •



Funderar du på att ställa 
upp i valet på FSS  
höstmöste som styrel-

seledamot eller viceordfö-
rande? Nu har du chansen 

att presentera dig skriftligt 
i FS eller muntligt på Med-
lemsbandet. Kontakta chef-
redaktör Henrika Jakobsson 
tel. 044 712 3017, henrika.

jakobsson@fss.fi eller taltid-
ningsredaktör Susanna Antell 
på tel. 050 5203020, susan-
na.antell@fss.fi senast 23.10 
så berättar vi mera. •

Lördagen den 8 septem-
ber hade vi höstens 
första ungdomsträff. 

Kl.13 samlades ett glatt gäng 
på 11 personer vid Fränsvi-
kens båthamn i Larsmo och 
åkte med Ann-Sofie och Pe-
ter Grankullas båt ut till deras 
sommarstuga på Yttre Berg-
grynnan i Bosund/Larsmo 
skärgård. Vädret var absolut 
perfekt! Nästan så att det var 
mera sommar än höst med 
strålande sol, svag vind och 
nästan 20 grader varmt! När 
vi kom fram bänkade vi oss 
vid långbordet på verandan. 
Peter och Febes man Rolf 
grillade både kött och korv, 
som avnjöts med olika salla-
der, batongbröd och dricka.  
Glada skratt och prat i mun 
på varandra var ett gott be-
tyg på att vi gjort ett bra val 
av både samlingsplats och 
väder.
     När maten var uppäten 
fick alla berätta om vad de 
hade gjort under sommaren. 
Därefter bytte tjejerna om till 

baddräkt och klev i badtun-
nan som var uppvärmd till 37 
grader. Killarna drack kaffe 
och sen var det ombytta 
roller. Några vågade till och 
med ta en simtur i havet, där 
vattnet var cirka 16 grader! 
   Efter badet smakade det 
gott med kaffe och hav-
tornstårta samt blåbärspaj 
med vaniljsås. 
   När man har roligt går of-
tast tiden väldigt snabbt, så 
också idag.

Så småningom började vi 
plocka ihop vårt pick och 
pack och traskade iväg till 
bryggan och båten för att 
påbörja hemfärden. Ca kl 19 
var vi tillbaka vid Fränsviken.
      Innan vi skildes åt tack-
ade deltagarna för besöket 
och vi önskade varandra en 
god fortsättning på sensom-
maren! •
Text&foto: Febe Mörk och 
Ann-Sofie Grankulla
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Havsutflykt för ungdomar i Österbotten

Vill du presentera dig inför styrelsevalet? 



Norra  
Österbottens 
Svenska  
Synskadade

En studiecirkel i punktskrift 
med Leif Nybohm som leda-
re, hålls på måndagar kl 10 
på Fyren. 
Både nybörjare och längre 
hunna är välkomna med! 
På onsdagar har vi vid Östan 
lid konditionsträning på gym 
kl 11 - 12 och vattengympa; 
grupp 1 kl 11.45 och grupp 2 
kl 12.30.
Under hösten ordnar vi ett 
par gemensamma lunchträf-
far för våra medlemmar, för-
sta lunchträffen blir 4.10 kl 
12 och följande 8.11.
Närmare info på minneslis-
tan eller när ni anmäler er.  
Vi har förhandsbokat biljet-
ter till Thomas Enroths pia-
nokonsert ”Flyttfågeln” på 
Schaumansalen i Jakobstad, 
lördagen 6.10 kl 19. Priset 
är 23 € med grupprabatt.  
       Vi har också bokat biljet-
ter till Årets stora julkonsert 
2018 på Schaumansalen 

1.12 kl 19 med Heléne Ny-
berg, Mats Rådberg, Philip 
Järvenpää och gästartist 
Ann-Katrine Burman. 

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

Föreningsträffen i oktober 
hålls 9.10 kl 18 på Fyren. Vi får 
besök av Pehr Löv som pratar 
om ”Vårdvilja” och ”Intres-
sebevakningsfullmakt”. Kaffe-
servering och trevlig samvaro. 

På Vita käppens dag 
15.10.2018 samlas vi på 
Fyren kl 13 och promenerar i 
centrum.

Det blir dagträff i Karleby 
tisdagen 16.10 kl 13 - 15 i 

Mikaelsalens serverings-
rum, Församlingscentret, 
Gustav Adolfsg. 16 i Karleby. 

Mimosel damerna träf-
fas varannan onsdag (jämna 
veckor) kl 13 - 15 på Fyren med 
Ann-Mari Ekstrand. Nästa träff 
blir 17.10. 

Karagruppen träffas en 
gång/månad kl 12.30 på 
Fyren, för att diskutera och 
förbättra världen samt dricka 

kaffe med dopp. Nästa gång 
blir torsdagen 25.10 kl 12.30.

Mimosel träffar / Aktivt 
Seniorliv för synskadade ord-
nas under hösten vid Folkhäl-
san huset ”Emeliehemmet”, 
blåa rummet, Sjukhusgatan 
11 i Karleby, följande torsdags 
eftermiddagar: 25.10 och 
29.11 kl 13 - 15. Målet med 
träffarna är att möta andra i 
samma situation och få aktuell 
information som är anpas-
sat för synskadade. Ledare 
Monica Bergdal hälsar alla 
välkomna!

Må-bra dag på Norrvalla 
ordnas 13.11.2018 under 
Blindveckan. Pris 20,- €/per-
son. Busstidtabell och mera 
info på medlemsbandet, nästa 
FS och i samband med att ni 
anmäler er.

Kontaktuppgifter till sty-
relsen: ordförande Ann-Britt 
Mattbäck tfn 050-300 1111, 
viceordförande Bengt Ahlvik 
tfn 0500-778 694, kassör 
Seppo Sjö tfn 050-5239 539, 
styrelsemedlemmarna; Maj-
Len Ahlstedt tfn 050-5633 433, 
Berndt Berglund tfn 044-320 
3699, Hans Esberg tfn 050-
533 7230, Leif Nybohm tfn 

AKTUELLT i  disTriKTEn
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050-300 1025, Anna Segervall 
tfn 050-4322 504.

Anmälan om deltagande 
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 under länken 
distriktsföreningar och Norra 
Österbotten.

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

Svenska  
Synskadade  
i Mellersta Nyland 

Måndagsträffar. 8.10 klock-
an 15.00-17.00 träffas vi på 
Kampens servicehus, Salo-
mongatan 21. Vi börjar med 
kaffet varefter Nicole Ren-
wall-Iivonen kommer och 
berättar om seniorinfo. An-
mäl dig senast den 3.10 till 
kansliet.

15.10 klockan 13.00-15.00 
Vi träffas under Stockmanns 
klocka, och går i samlad trupp 
till café Kapell, där vi dricker 
kaffe och firar vitakäppens 
dag. Anmäl dig senast 11.10 
till kansliet.

22.10 klockan 13.00-15.00 
Vill du lära dig att sy i en 
knapp? Sätta tråd på nålen 
och eventuellt laga din egen 

tvål. Vi pysslar på Hörnan med 
Henna Nousu som är van att 
undervisa synskadade i olika 
handarbets och pysselaktivi-
teter. Anmäl dig senast 18.10 
till kansliet.

29.10 klockan 13.00-15.00 
lunch på Hörnan.  Fri samvaro

Övrig verksamhet. 11.10 
musikstund med Christian 
Holmqvist. Temat för kvällen 
blir swing2. Anmäl dig senast 
10.10 till kansliet.

25.10 klockan 18.00-20.00 
Matthias Jakobsson från FSS 
kommer och berättar om för-
bundets framtid. Efteråt blir 
det vin med tilltugg. Anmäl dig 
senast 24.10 till kansliet.

Styrke- och balansträning 
på Folkhälsan huset Bruna-
kärr, mannerheimvägen 97 
fortsätter torsdagar klockan 
13.30-14.30. Gruppen samlas 
i gymnastiksalen 10  gånger 
under hösten. Deltagaravgif-
ten är 15 euro per person. An-
mälningarna görs till kansliet.
Kansliets kontaktuppgifter: 
Telefon: 0400 269 553, kans-
liet@ssmn.fi. Verksamhets-
centret: Parisgränden 2 A 3, 
00560 Helsingfors.

Svenska  
Synskadade  
i Västnyland

Välkomna på månadsmöte 
lördagen den 13.10 . Vi gäs-
tas av Madeleine Wessmann 

från Ekenäs museivänner. 
Mötet hålls klockan 13 Lyan. 
Om du har ärende till fören-
ingen går det bra att ringa 
sekreteraren på telefon 044 
5410 679 eller skriva till e-
postadressen ssvn@brev.fi 

Svenska  
Synskadade  
i Östnyland

Svenska Synskadade i Öst-
nylands fredagsträff den 5.10 
och den 2.11 är en punkt-
skriftskurs med Paulina Han-
nus 4€/gång. Kl 10-11.30 på 
Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå.

Svenska Synskadade i Öst-
nylands oktober månadsträff 
är lördagen den 13.10 kl 13 på 
Kajutan, Ågatan 33 E, i Borgå. 
Lovisaborna anmäl er till Jonas 
tfn 040 964 4672 senast tors-
dag 11.10. 

Svenska Synskadade i Öst-
nylands fredagsträff den 26.10 
är en Temadag ”Jag och min 
syn”. Föreläsning och diskus-
sion med psykolog Thomas 
Londen och rehabiliteringsråd-
givare Ann-Catrin Tylli mellan 
kl 10.30 – 15.15 på Kajutan, 
Ågatan 33 E, Borgå. Dagen 
kostar 10€/person och lunchen 
ingår. Säg till om du har någon 
mat allergi.  Anhörig ledsagare 
deltar gratis. Bindande anmä-
lan senast den 19.10 till Jonas 
Lindström tfn 040 964 4672.
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Vasa  
Svenska  
Synskadade

Vattengymnastik. Vattengym-
nastiken i samarbete med 
Folkhälsan fortsätter i Smeds-
by Folkhälsans hus fram till 
och med söndag 9.12. Grupp 
1: kl.12.45-13.30 och grupp 
2: kl.13.30-14.15. Ledare är 
Evelina Holmback tfn 044-347 
0010. 
Punkskrift på Lyktan. Punkt-
skriftsundervisningen fortsät-
ter på Lyktan, varannan vecka 
fram till och med tisdag 11.12. 
Som punktskriftslärare fung-
erar Ritva Hagelberg och Mar-
gareta Öster.
Aktivit seniorliv på Lyktan.
Höstens träffar för äldre syn-
skadade i samarbete med 
Folkhälsan fortsätter enligt föl-
jande datum onsdagar 17.10, 
31.10, 14.11 och 28.11. kl.13-
15.15 med Carina Blom (tfn 
044-788 1026) och Maj-Britt 
Aspö som ledare. Alla hälsas 
hjärtligt välkomna till dessa 
tillfällen som oftast har någon 
gäst på besök!
Aktivt seniorliv i Närpes. Vi 
fortsätter höstens träffar för 
äldre synskadade i hotellet 
Red & Green med gemen-
sam (frivillig och till självkost-
nadspris) lunch. Därefter dis-
kussion, program och kaffe i 
samlingsrummet. Tisdag 9.10, 
13.11 och 11.12 kl.12.30-15.

Ledare Carina Blom, tfn 044-
788 1026.
Resa till Kroatien. På grund 
av att både distriktssekrete-
raren och många medlemmar 
är med på resan till Kroatien, 
2-10.10 är kansliet och Lyktan 
stängd under den tiden. 
Har du föreningsärenden un-
der den tiden, kontakta vice-
ordförande Jan Sjöström på 
tfn 050-329 2036.
Humorgruppen KAJ på Ritz, 
onsdag 7.11.2018 med syn-
tolkning! Vi har biljetter till hu-
morgruppen KAJ:s föreställ-
ning ”Gambämark” till onsdag 
7.11 kl.19. Biljetterna kostar 
28€/person och som vanligt 
går ledsagare gratis. Föreställ-
ningen syntolkas. Biljetterna 
delas ut i andra våningen från 
kl.18 utanför ingången på Ritz 
som finns på Kyrkoesplana-
den 22.  Garderobsavgift är 2€ 
och garderoben finns till höger 
då man kommer in. Vänligen 
kom i tid, kl.18.30 inleds in-
troduktionen av syntolkningen 
och skådespelarna presente-
rar sig för oss. Bindande sista 
anmälningsdag är är 18.10.
Må Bra Dag på Norrvalla, tis-
dag 13.11. kl.9.30 – 15.30.
I samarbete med FSS, Folk-
hälsan och NÖSS ordnas det 
en måbradag på Norrvalla i 
Vörå tisdag 13.11. Dagen kos-
tar 20€/person. Bussen startar 
i Södra Österbotten om intres-
se finns. Ett mera detaljerat 
program finns på annan plats 

i tidningen. Bindande anmälan 
senast måndag 5.11.
Distriktsföreningen Vasa 
svenska synskadade r.f håller 
stadgeenligt höstmöte lörda-
gen den 27 oktober 2018 kl.13 
på verksamhetscentret Lyk-
tan, Skolhusgatan 40 C, 1-2 i 
Vasa. Vid höstmötet behand-
las i föreningens stadgar § 11 
nämnda ärenden, samt val av 
ordförande och eventuellt till-
läggsval för återstoden av år 
2018 och för år 2019.
Anmälningar senast 22.10 till 
kansliet på telefon 045-321 
3320 (må-to 10-12) 
eller e-post: vasasynskada-
de@gmail.com. - Styrelsen.

Åbolands  
Synskadade

Hjälpmedlesmässa, torsda-
gen den 11 oktober i Par-
gas Brandkårshuset mellan 
Klockan 12.00 och 20.00.
Busstransporter till/från 
mässan och föreläsningar 
från Kimitoön och Korpo 
samt Åbo. 
Buss 1 startar i Dalsbruk 
klockan 13.30 kör till Kärra, 
Nivelax och Vretavägen till 
Kimito busstation klockan 
14.00.
Buss 2 startar i Korpo 
klockan 14.00 från kyrkbyn. 
Buss 3 startar i Åbo, Dom-
kyrkan på Pinella sidan 
klockan 14.30. Amälan till 
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föreläsningarna med tanke 
på utrymmet, traktering och 
bussar senast 5 oktober till 
Birgitta Storbacka, tfn 040 
5867 179 eller Birgitta Kron-
berg, tfn 02 4584189. 
Välkommen med och dagen 
är avgiftsfri.
Medlemmarna i Åbolands 
synskadade r.f. Kallas till 
stadgeenligt höstmöte Tis-
dagen den 13 November 
klockan 15.00 - 18.00 på 
Centret, Eriksgatan 5 A 9, 
Åbo. Efter Höstmötet så blir 
det Atlanten föredrag av Ma-
rianne Cygnel. Rubriken är 
någonting som ”Naiv Kok-
kolaflickas äventyr på sto-
ra Atlanten”. Detta hände 
1975-76, före gps, och utan 
moderna tekniska hjälpme-
del, dvs ungefär som på Co-
lumbus tid. Servering och 
varmt välkommen.
Anmäl deltagandet till Bir-
gitta, Maggan eller Håkan 
senast fredagen den 2.11. 
Transporter ordnas från Ki-
mito och Pargas och dagen 
är avgiftsfri.

Kontaktuppgifter till fören-
ingen är;
Ordförande Birgitta Storbacka 
telefon 0405 867 179
Styrelseledamot Margareta 
Söderblom telefon 0405 236 
396. Distriktskoordinator 
Håkan Ström telefon 0400 151 
322 tisdag till torsdag klockan 
10.00 till 16.00.
Med vänlig hälsning till alla 
från styrelsen.

Ålands  
Synskadade

Jag heter Linnea Leo Lindh 
och är ny organisationsse-
kreterare för Ålands synska-
dade r. f. Kommer ursprung-
ligen från Stockholm och har 
jobbat som ekonom och ad-
ministratör i mer än 25 år. Jag 
hamnade på Åland eftersom  
min svärmor var åländska, 
så jag och min man har där-
för tillbringat mycket tid här 
och till slut tog vi beslutet att 
flytta hit. Jag har inte ångrat 

mig och nu ser jag mycket 
fram mot att få börja  reda 
i alla papper som ligger på 
mitt nya skrivbord.
Fr. o. m. 17/9 är det ny öp-
pettider på Ankaret. Öppet 
mån-tor kl 09.00-13.00. Tel 
018-19670.
Nästa månadsträff blir den 
8/10 kl 18,00 på  Ankaret.
Aktiviteter:
Måndagar kl 11.30-14.30 är 
det borstbindning på Anka-
ret.
Onsdag punktskrift efter 
önskemål, intresserade kan 
ringa till Ankaret.
Fredagar simning på Folk-
hälsans allaktivitetshus kl 
13.00-14.00
Datakurs 4.10 kl 18.00 på 
Ankaret, anmälan till Ankaret 
senast 27.09 kl 12.00
Telefonkurs 24.10 kl 18.00 
på Ankaret, anmälan till An-
karet senast 18.10 kl 12.00
Ny synterapeut Åsa Rehn-
Isaksson har telefontid ons-
dagar kl 13.00-14.00, 018-
53 53 39.

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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kallelse till höstmöte
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höst-

möte den 17-18 november 2018 på Hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötesförhandlingarna 

inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter på söndag kl 9.00. 

Vid mötet behandlas de i paragraf 7 av förbundets stadgar nämnda ärenden: verksam-

hetsplan för år 2019, budget för år 2019, medlems¬avgift för stödjande medlemmar samt 

arvoden för år 2019, val av vice ordförande för 2019–2020, två styrelseledamöter för 

2019–2021, samt två revisorer och revisorssuppleanter för 2019. 

Utöver detta behandlas följande ärenden:

- Fyllnadsval för styrelseledamot som anmält avgång från styrelsen från och med    

  den 31.12.2018 för den resterande perioden 1.1.2019 – 31.12.2019.

- Medlemsmotion gällande distriktsbidragets fördelningsgrunder

- Diskussionsärende gällande ändring av FSS stadgar

- Behandling av Ålands Synskadade rf:s stadgeförändring

Deltagaravgiften är 60 euro/person vilket inkluderar samtransport med buss samt kost 

och logi på hotellet. Anmälningen är bindande. Tillägg för enkelrum 25 euro. 

Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 17 

oktober, enligt följande:

Norra Österbottens svenska synskadade rf: Ann-Sofie Grankulla, tfn 06-723 4880, 

050-379 5658

Vasa svenska synskadade rf: Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320

Svenska synskadade i Östnyland rf: Jonas Lindström, tfn 040-964 4672

Åbolands synskadade rf: Håkan Ström, ti-to kl 10-16, tfn 0400-151 322

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf: Ulla Jensen, må-ons kl 10.00-13.00,  

tfn 0400-269 553

Svenska synskadade i Västnyland rf: Börje Broberg, tfn 044-541 0679

Ålands synskadade rf: Linnea Leo Lind, tfn 018-19670, 045-7343 8950

Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda.

Vi ber alla mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand!

För att underlätta behandlingen av verksamhetsplanen önskas att eventuella ändringsför-

slag ges skriftligen senast vid mötet. Eventuella förslag kan också sändas på förhand till 

verksamhetsledaren.

Välkommen! – Styrelsen


