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Låt oss vara närvarande
Om du hör ordet möten, vad får 
det dig att tänka på? Vilka känslor 
framkallar ordet? Är det så att du 
tänker på en massa tråkiga  
föreningsmöten som skapar frustra- 
tion inom dig? Eller ger ordet dig 
inspiration och förväntan? Vi har 
säkert alla olika relationer till ordet, 
både positiva och negativa. Det jag i 
denna ledare vill lyfta upp är möten 
mellan människor.

Vad betyder det för mig att 
möta en medmänniska? Jag har den 
senaste tiden funderat på hur jag 
upplever möten över till exempel en 
kopp kaffe vid köksbordet. Känner 
jag mig viktig i diskussionen med 
den andra eller upplever jag att 
jag inte blir hörd och sedd? Trots 
att jag är blind så hör jag om min 
samtalspartner vänder bort ansiktet. 
Samma sak gäller mitt eget bete-
ende. Oberoende av min blindhet 
vill jag ge min motpart full upp-
märksamhet och försöker ha blicken 
riktad mot honom eller henne.

Bara för att jag är blind behöver 
jag inte se ner i golvet eller upp i 
taket, utan istället visa min närvaro 
genom att vända ansiktet mot den 
jag pratar med. Det är oerhört frus-
trerande att känna andras ointresse 
av vad jag har att säga, speciellt ifall 
vi är flera runt bordet och den till-
talade vänder sig mot någon annan 
och avbryter mig mitt i en mening. 
Det gör att jag helt tappar lusten 
att föra fram min åsikt. Samtidigt 
vill jag inte göra likadant. Trots mitt 
handikapp behöver jag inte vara 
frånvarande, utan visa min  

medmänniska intresse och använda 
de två öron jag fått. Genom dessa 
öron får vi dagligen in en massa 
åsikter och tankar bara vi vill lyssna. 
Vi har fått bara en mun och ur 
denna mun kommer alltid en och 
samma röst ut, vilket kan bli tråkigt 
i längden.

Jag fungerar som erfarenhets- 
talare, och vid sådana tillfällen är jag 
mån om att stå rätt vänd mot åhö-
rarna. Vet jag att Tom finns i publiken 
och jag vill nämna honom vid namn 
frågar jag: ”Är Tom här? Tom, var finns 
du Tom?” När han svarat vänder jag 
min blick och kropp mot det håll han 
sitter. På det sättet vill jag visa att jag 
riktar mig just till honom och det tror 
jag uppskattas. Så vill jag själv bli 
bemött. En annan sak som vi alla kan 
blir bättre på är att säga vårt namn 
när vi träffas. Även vi som umgås 
med andra synskadade kan bli bättre 
på detta. Säg även till när du lämnar 
rummet för att jag inte ska behöva 
stå och prata till någon som försvun-
nit ur rummet. Med små saker kan vi 
hjälpa varandra och underlätta olika 
situationer.

Låt oss detta år vara närvarande, 
oberoende av om vi står i kassan 
i affären, eller pratar med någon 
bakom en betjäningsdisk, är pri-
vata eller uppdragstagare. Ibland 
kommer jag på mig själv att vara 
frånvarande, men låt oss jobba på 
att bli mer närvarande, det gläder 
alla vi har kontakt med, även oss 
själva.  Låt oss säga det med ord, 
samt lyssna och ta in! Ett gott år 
2022 till oss alla! Vi syns o ses!

Bengt Ahlvik,
FSS vice ordförande
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Böcker är livet
– Att se dåligt var inget nytt för mig, mamma hade gula fläcken. 
Det är antagligen något genetiskt. Om jag hade varit tvungen 
att ge upp läsningen hade det däremot varit tungt, men jag gick 
genast till biblioteket och lånade en cd-bok, säger bokmalen 
Thea Lindholm, och konstaterar att hon läst hundratals böcker 
sedan hon drabbades av makuladegeneration för åtta år sedan.

TEXT OCH FOTO: HELENE WALLIN

– Nålens öga av Ken Follet är en 
läsupplevelse jag aldrig glömmer. 
Den handlar om en hänsynslös tysk 
spion som under andra världskriget 
tar sig ut ur England med viktig 
information.  Jag kunde inte lägga 
ifrån mig boken. Klockan tre på 
natten satt jag och läste fast jag 
skulle på jobb följande dag. Håret 
stod rakt upp. Det var så spännande, 
säger Thea Lindholm som bor i 
Snappertuna i Västra Nyland.

Thea Lindholm har läst ända 
sedan hon var barn. Deckare är hen-
nes absoluta favoritgenre, men hon 
läser även mycket reseskildringar 
och romaner. För böcker är det bästa 
sättet att koppla av. När man läser 
dras man in i berättelsen och hinner 
inte tänka på så mycket annat.

– Mina döttrar vande sig redan 
som barn att mamma kunde vara 
uppslukad av en bra bok och inte så 
kontaktbar, säger hon och ler.

Just nu läser Thea Lindholm 
Abdulrazak Gurnahs roman Paradi-
set. Den handlar om en pojke som i 

unga år skickas iväg till sin farbror, 
som sedan visar sig vara en köpman 
hans pappa är skyldig pengar till. 
Pojken är något som pappan ger i 
pant och arbetskraft för skulden.

– Det är en ganska hemsk barn-
domsskildring som utspelar sig i 
Västafrika. Abdulrazak Gurnah vann 
Nobelpriset i litteratur 2021.

Det hade inte varit möjligt att 
läsa så mycket om det inte hade 
funnits ljudböcker att låna från 
biblioteket och tekniska hjälpmedel. 
Från mobilen spelar Thea upp 
ljudböcker. Läsplattan använder hon 
för att läsa lokaltidningen Västra 
Nyland. Hon trycker med fingret på 
den artikel hon vill ska läsas upp. 
Hon har också en Daisyspelare 
hemma. Efter en introduktion var 
det enkelt att använda tekniken.

– Varje gång jag vill låna böcker 
går jag in på Biblio eller Celias tal-
bokstjänst. Man kan beställa böcker 
på svenska både från Sverige och 
Finland. Vill jag ha spänningslittera-
tur går jag till biblioteket i Ekenäs. 
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Det finns även appar som Storytel 
som erbjuder ljudböcker, men jag 
använder inte dem.

Thea Lindholm läser ca en 
bok i månaden, och är med i den 
nystartade bokcirkeln som möts i 
Lyan, som är Svenska Synskadades i 
Västnylands verksamhetscenter.

– Vi är kring tio personer som 
träffas en gång i månaden för att 
diskutera en bok. Vi pratar om allt 
möjligt, författaren, hur den är 
skriven, stil och annat.

Vilka böcker är då lättast att 
lyssna till? Det som kännetecknar 
en bra ljudbok är att den läses med 
inlevelse, vilket de flesta görs, men-
ar Thea Lindholm.

– Men häromveckan tog jag en 
svensk bok som lästes på skånska 
och det klarade jag inte av, säger 
hon och skrattar.

Om Thea Lindholm ska säga 
något positivt om ljudboken är 
det att den går att kombinera med 
andra aktiviteter. Hon brukar ofta 
lyssna på en bok medan hon är ute 
och stavgår, hon har trådlösa hör- 
lurar som inte stänger ut alla ljud så 
att hon hör exempelvis bilar.

– Jag är jätteglad att jag ser 
nedåt och åt sidorna, även om jag 
inte ser ansikten. Det ger mig frihet 
att röra mig på egen hand.

En ljudbok som Thea Lindholm 
tänker kasta sig över nästa gång är 
den svenska dj:n Aviciis eller Tom 
Berlingers självbiografi. Han led av 
psykisk ohälsa i många år vid sidan 
av en strålande musikkarriär och 
valde tillslut att avsluta sitt liv.

– Det är enkelt att lyssna på 
ljudböcker, när man lärt sig  
tekniken.

Spänningslitteratur. Liza Marklund är en av de författare Thea Lindholm tycker skriver bra böcker.
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Lindrar stress. En studie från University of Sussex har visat att så lite som sex minuters bokläsande kan 
sänka dina stressnivåer.

Litteratur och samtal 
kan få oss att må bra
Böcker har en välgörande effekt på oss visar 
forskningen. De kan till och med användas vid terapi.

Att ligga på soffan och lyssna på 
en bok är avkopplande och skönt. 
När handlingen i boken tar över 
glömmer man lätt bort vardagen, 
samtidigt som hjärnan arbetar på 
ett uppbyggande sätt och får  
kroppen att må bra.

– Det finns många hälsofördelar 
med läsning. Forskning visar att 
koncentrationsförmågan förbättras 
och stressnivån dalar. Litteratur 
lindrar även symptom på nedstämd-
het och depression, och utvecklar 
våra sociala och empatiska  

TEXT: HELENE WALLIN FOTO: STORYTEL

förmågor, säger Jaana Huldén som 
är psykoterapeut och litteraturtera-
peut samt ordförande för Suomen 
kirjallisuusterapiayhdistys ry.

Sedan många år arbetar hon 
med litteraturterapi och leder bok-
cirklar som riktar sig till personer 
med psykisk ohälsa. Där läser man 
böcker, dikter eller noveller hon valt 
ut specifikt för den gruppen och 
samtalar om texterna. 

– Det som sker när man läser 
en roman är att man dras in i 
berättelsen och kan identifiera sig 

Jaana Huldén,
psykoterapeut
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med huvudkaraktären och upplever 
likadana känslor som den. Då kan 
man börja prata om hur man mår – 
boken öppnar upp för en viss känsla. 
Eller så kan personen inte alls kän-
na igen sig själv, utan konstaterar 
att livet ser helt annorlunda ut för 
hans eller hennes del. Då får man 
jobba med förlust och avsaknad.

Grundtanken i litteraturterapi är 
att konst överlag är helande.

– I musikterapin är det musiken, i 
bildkonst bilden och i litteratur- 
terapi är det läsningen och skrivan-
det som läker människan.

Litteraturterapin sträcker sig 
långt tillbaka. Redan schamanistiska 
besvärjelser, sagor och myter ansågs 
ha en helande effekt på människor. 
Men det var på militärsjukhusen 
i USA man upptäckte litteraturen 
som behandlingsmetod efter första 
världskriget. Soldater som läste 
skönlitteratur återhämtade sig 
snabbare från sina krigstrauman.

– Man läste bibeln, men också 
andra böcker.

Finland var det första landet i 
Europa som fick en förening i syfte 
att främja och sprida kunskap om 
litteraturterapeutiskt arbete.

– I Finland har det funnits eld-
själar som varit intresserade av att 
utveckla litteratur som terapiform. 
Idag pratar man om biblioterapi, 
sagoterapi, poesiterapi, ordkonst-
terapi, skrivterapi som alla är olika 
former av litteraturterapi. Kärt barn 
har många namn.

Terapin ges i första hand i grupp, 
men också enskilt. Man använder 
olika typer av litteratur under be-
handlingarna, inte bara finlitteratur 
utan även facklitteratur och deckare.

– Terapeuten väljer litteraturen 
utifrån gruppens behov och typen 
av trauma som behandlas. Det 
finns litteratur för deprimerade, 
människor som förlorat sitt barn 
och så vidare. Dikter, noveller och 
kortare skönlitterära texter är 
vanliga. En förutsättning för att 
litteraturterapin ska lyckas är att 
personen är intresserad av metoden. 
Om man känner att den inte funkar 
är det lika bra att avbryta.  

Psykoterapeut Jaana	Huldén  
lever och andas litteratur, på fritiden 
är hon volontär på Näkövammaisten 
liitto där hon läser in ljudböcker. 
Hon är även med i en privat bok- 
cirkel, som träffas trots pandemin.

– Det säger mycket om hur 
viktig litteraturen är, vi kan avstå 
från mycket men inte från böcker. 
I cirklarna finns en social kontext 
och dimension, som gör det viktigt 
att man samlas och pratar om sin 
läsupplevelse. Det bästa är att 
möta människor man delar ett stort 
intresse med, och när man jämför 
vad man tyckte lika eller olika om. 
Redan en vanlig bokcirkel på ett 
bibliotek kan ha en terapeutisk 
funktion. Många gånger speglar vi 
det vi läser, mot vårt eget liv.

Det som sker när man läser en roman är att man dras in i berättelsen 
och kan identifiera sig med huvudkaraktären och upplever likadana 

känslor som den.
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Berättelsen driver rollspelet 
– men tärningen avgör ditt öde
Trollkarlar, svartalfer, troll och monster. Rollspelet 
Dungeons & Dragons har tagit ut Dan Söderlund på 
många äventyr i vardagsrummet. Han har även fungerat 
som spelledare, dungeon master. 

En grottmynning leder till en 
labyrint av tunnlar och kammare, 
och djupt inuti denna labyrint lurar 
den mest skrämmande varelsen 
av alla: en röd drake. Så kan det 
se ut i Dungeons & Dragons, som 
är ett populärt bordsrollspel där 
deltagarna tillsammans lever sig 
in i en spelvärld. Nittonåriga Dan 
Söderlund från Åland började spela 
för fem år sedan.

– För att kunna spela spelet 
behöver åtminstone en person ha 
speltärningar. Sedan behövs det 
antingen en penna och papper eller 
tillgång till internet för att samla 
spelkaraktärens information. Det 
är ett minimum. Det finns också 
spelplaner, miniatyrer och vissa kan 
även klä ut sig. Men med tärningar 
och anteckningsmöjlighet klarar 
man sig bra, säger han.

Det var Dans personliga assis-
tent Jesper, som kom på idén att 
börja spela.

– Vi kom på ämnet vid en diskus-
sion för flera år sedan, han berätta-
de vad det var. Det lät intressant, jag 
testade på det och tyckte om det.

Kan man spela trots att man inte 
ser så bra?

– Jag har gjort det i flera år, så 
skulle säga ett definitivt ja på den 
frågan.

Lämpar sig spelet för synskadade?
– Det är inte designat för syn-

skadade, men är kanske någonstans 
mittemellan. Jag har bra kontrast på 
mina tärningar, kanske det finns så-
dana som man kan känna på också. 
Sedan har jag mina karaktärer på 
nätet då jag har svårt att ha dem på 
papper. Själva spelets gång beror på 
spelledaren och de andra spelarna 
och hur man kommunicerar med 
varandra, säger Dan. 
 
Har varit spelledare 
 
Dan Söderlund har fungerat som 
spelledare, en dungeon master. Hur 
går det till?

– Alla har sitt eget sätt hur man 
förbereder sig. Jag tänker på olika 
idéer så att jag har någonslags röd 
tråd hur allt hänger ihop. Under 
spelet håller jag koll på vad som 
händer och improviserar resten.

Hur noggrann är du med  
historiska fakta?

– Jag använder historia och 
hämtar inspiration från verkliga 
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Bordsrollspel. Det finns många olika tärningar i Dungeons & Dragons, säger Dan Söderlund.

 
Kort om Dungeons & Dragons 

• Dungeons & Dragons, förkortat D&D eller DnD, är ursprungligen ett bordsrollspel från 
70-talet.

• Spelarna skapar olika rollkaraktärer som ger sig ut på äventyr i olika spelvärldar, ofta 
med någon historisk epok som bakgrund. Spelarna spelar tillsammans som en grupp 
och löser problem, samlar olika föremål och kunskaper samt deltar i strider. Av detta 
får spelarna erfarenhetspoäng som används för att förbättra karaktärerna. 

• Karaktärerna hör till något folkslag, till exempel: alv, halv-alv, dvärg, gnom, halvling, 
människa eller halvorch. Därtill har de ett slags yrke som har betydelse för vilka 
förmågor karaktären har. De vanligaste är barbar, bard, druid, jägare, krigare, magiker, 
munk, paladin, präst, tjuv eller trollkonstnär.
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historiska händelser eller mytologi-
er och lägger sedan till egen tvist på 
det.

Så det krävs en bra fantasi?
– Det skulle jag nog säga. För de 

som inte har det så finns det färdiga 
moduler att ta till. Jag har inte testat 
dem, har nog tänkt göra det någon 
gång men det har inte bara blivit så.

Kostar det att spela?
– Tärningarna kostar, men har du 

vänner eller bekanta som spelar kan 
du låna deras först. Det kostar inte 
heller att ha sina karaktärer  
online – men visst kan man spende-
ra pengar på spelet, men det är inte 
nödvändigt för att det skulle vara 
roligt, säger Dan.

Vad är det som är roligt med 
spelet?

– Många olika saker, det är roligt 
att hitta på historier som man sedan 
spelar ihop, speciellt när man har 
en kampanj som håller på väldigt 
länge.

Ett spel eller kampanj kan pågå i 
flera timmar och består av sessioner.

– Den kortaste kampanjen 
består av 1-3 spelsessioner, den 
mellanlånga av mellan 10-50 spel- 
sessioner. Hemmagjorda kampanjer 
har ett svårdefinierat slut för spelet 
avslutas först när antingen spel- 
ledaren eller spelarna bestämmer 
sig för att sluta. Den längsta hem-
gjorda aktiva kampanjen jag hört 
talas om har pågått i över tjugo år.
 
Tärningar i olika format 
 
När man ser på tärningar som 
används i Dungeons & Dragons, 
ser man att det inte är vanliga 
tärningar. Kan du berätta mer om 
dem och varför man har sådana?

– Den minsta kallas för D4, en 

fyrsidig tärning som används för 
mindre effekter, till exempel en 
skada med en kniv eller för att 
dricka en hälsobrygd. Den vanliga 
sexsidiga tärningen kallas D6 och 
den används ofta på olika magiska 
effekter och magikernas hälsa.

– D8 ser lite ut som en diamant 
med sina åtta kanter. Den används 
för mer starkare effekter i magi och 
bland annat jägarna och munkarna 
använder D8 för sin hälsa.

D10 ser lite tillplattad ut och det 
finns två olika sorter, en med ental 
och en med tiotal. Den med ental 
används bland annat för paladins 
och krigarens hälsa. Tiotal och ental 
kan användas ihop för att skapa en 
D100 eller en procenttärning.

– D12, tolvkanten, ser ut som en 
fotboll. Den används inte så mycket, 
mestadels bara för stora yxor och 
barbarens hälsa.

D20 är den viktigaste tärningen 
och används mest. Den använder 
man för att göra olika handlingar, 
som till exempel för att gömma sig 
eller attackera eller övertala någon 
att göra något.

Hur vet man vilken tärning man 
ska använda till vad?

– Det står i karaktärens informa-
tion, till exempel kan det stå att en 
långbåge, som är en typ av pilbåge, 
gör en D8 skada. Då ska man använ-
da tärningen med åtta sidor.

Till vem skulle du rekommendera 
Dungeons & Dragons?

– Det finns inte någon lätt- 
definierad målgrupp. Den som 
tycker att det är intressant att spela 
med sina vänner, den skulle jag 
rekommendera det till.
TEXT: SANNA SÖDERLUND FOTO: SANNA 

SÖDERLUND,	 JULIA	QVARNSTRÖM	OCH	CLINT	

BUSTRILLO/UNSPLASH
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Utvecklande spel. I Dungeons & Dragons får man ta sig an olika roller och samarbeta för att besegra 
drakar och andra väsen.
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RECENSION AV APPEN NORDEA ID: 

Nordea ID – nyckeln till 
ekonomisk självständighet
Visst kan man bli ekonomiskt självständig,  
och handla på internet även om man ser 
dåligt. För att sköta dina bankärenden vid 
Nordea behöver du börja med att ladda 
ned en app som heter Nordea ID.

TEXT: FREDRIK LINDGREN ILLUSTRATION: PIXABAY
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Det fanns många anledningar till 
att jag bestämde mig för att börja 
studera i Haparanda för några år 
sedan. En av de största orsakerna 
var nog att jag ville bli självständig 
på riktigt.

Jag gjorde många framsteg, men 
det fanns ett stort hinder. Jag hade 
ingen möjlighet att vara ekonomiskt 
självständig. Jag kunde visserligen 
ha koll på hur mycket jag spende-
rade, men vad gjorde det då jag 
inte hade en aning om hur mycket 
pengar jag hade på kontot. Så när 
jag återvände till södra Finland 
bestämde jag mig för att ta itu med 
problemet.

Jag kan äntligen säga att jag 
har lyckats med detta tack vare de 
appar Nordea har lanserat för att 
hjälpa sina kunder sköta sina bank-
ärenden på resande fot.

Välj en pinkod

Vi kommer denna gång att bekanta 

oss med Nordea ID, vars uppgift är 
att ersätta pärmen med bankkoder 
som i mitt fall skulle ligga och 
samla damm i en skrivbordslåda, 
eftersom den helt enkelt är oläslig 
för mig.

Det behövs förmodligen lite 
hjälp då appen skall installeras, 
eftersom detta kräver bankkoder, 
men efter detta är möjligheterna 
oändliga. Nordea ID ber dig ange en 
4-siffrig pinkod du själv väljer. Den-
na kod används sedan tillsammans 
med ditt Nordea kund-id för att 
identifiera dig. Du har nu möjlighet 
att självständigt uträtta ärenden där 
identifiering behövs, förutsatt att 
hemsidan du besöker har  
tillgängligheten i skick. 

Efter att du angett ditt kund-id 
på en hemsida öppnar du Nordea ID 
på din enhet. Appen öppnar auto-
matiskt en sifferpanel där du skriver 
in din pinkod.

Appen har inte allt för många 
egna funktioner att gå igenom, 
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vilket är förståeligt, eftersom den 
används för att säkerställa identi-
teten hos användaren. Jag har själv 
under den tid jag haft Nordea ID 
endast använt mig av funktionen 
som ger dig möjlighet att ta i bruk 
appen på en annan enhet. 

Det kan i detta skede vara bra att 
nämna att Nordea rekommenderar 
att man installerar appen på flera 
enheter, ifall det skulle vara så att 
din smarttelefon, eller surfplatta 
skulle gå sönder.
 
Handla i nätbutiker

En funktion jag inte har testat är 
möjligheten att verifiera att ett 
samtal är från Nordea. Instruktioner-
na säger att en person kommer att 
ge dig en 12-siffrig kod du skall vara 
redo att skriva upp då hen ringer. 
Orsaken till att jag inte själv testat 

detta är att jag är orolig över att jag 
inte alltid har möjlighet att skriva 
ner en så lång kod då pennan inte 
är ett alternativ. Vad jag vet finns det 
inget snabbt och tillgängligt sätt att 
snabbt skriva ner en sådan kod. Jag 
tror inte heller inspelning är ett bra 
alternativ, då denna kod är tänkt att 
vara hemlig.

Jag har själv haft stor nytta av 
Nordea ID. Jag har gjort allt från att 
handla julklappar i hemlighet från 
olika nätbutiker, till att skriva under 
viktiga dokument elektroniskt. De 
funktioner jag använder är helt 
tillgängliga med Voiceover, så jag 
rekommenderar starkt att ta i bruk 
Nordea ID så fort du känner att du 
är redo.

I nästa nummer av Synvinkel 
recenserar jag Nordea Mobile, som 
är banken du loggar in på med hjälp 
av Nordea ID.  



Blind hockey populärt i Finland
År 2020 gavs för första  
gången i Finland – tillfälle  
att prova på ishockey- 
träning för personer med 
synnedsättning. Idén kommer 
från Kanada där ”blind ice 
hockey” funnits sedan slutet 
av 1970-talet. Den som kom 
med idén att introducera 
grenen var klubben Aisti 
Sport.

– Man kan verkligen 
säga att grenen fick en 
flygande start. Under våren 
2022 ordnar vi träningar tre 
gånger i veckan för alla som 
är intresserade. På lördagar 
har vi en träning för enbart 
barn och unga, säger Markus 
Tihumäki som är ansvarig för 
marknadsföringen av grenen.

Finland är ett ishockey-
tokigt land. Träningarna har 

lockat en helt ny målgrupp, 
och antalet aktiva har hela 
tiden ökat.

– Längre fram i vår ska 
vi ordna en speldag med 
ishockeyklubben JYP som 
spelar i FM-ligan. I höstas 
hade vi ett helgläger för de 
som ville bekanta sig med 
grenen.

Sporten funkar i mångt 
och mycket precis som vanlig 
ishockey.

– Spelarna är fem till 
antalet och planen har sam-
ma storlek och form.

På plan måste målvakten 
vara blind eller använda 
ögonbindel, eftersom målet 
ska skyddas endast med hjälp 
av hörseln. Utespelarna får 
däremot ha olika grad av syn. 
Det som skiljer sig mest är 

den speciella pucken som 
skramlar när den rör sig över 
isen. När den stannar slutar 
den att låta. Domarna styr 
spelet med röstkommandon, 
istället för tecken.

– Det finns också några 
regler som förbättrar sä-
kerheten. Spelarnas kläder 
har kontrastfärger och det 
är förbjudet att tackla. Alla 
intresserade är välkomna 
med. Vi vänder oss till alla 
personer med någon form av 
synnedsättning, i alla åldrar, 
killar som tjejer. I Nordameri-
ka är grenen stor. Den utövas 
också i Ryssland, Storbritan-
nien, Finland, Sverige, Italien 
och Australien, säger Markus 
Tihumäki.
TEXT: HELENE WALLIN 

FOTO: HENRIIKKA TOIVOLA 

Full fart efter pucken. I höstas ordnades ett läger för alla som ville testa på blind hockey. 
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Distanskurs i punktskrift för 
seende personer

Punktskriften är synskadades taktila läs- och skrivspråk som ersätter tryckt text 
för den som inte ser att läsa med ögonen.

Vare sig du kommer i kontakt med punktskriftsbrukare via studier, arbetet eller 
fritiden kan du ha både nytta och nöje av att behärska grunderna i punktskrift. 
Välkommen med på vår intressanta och roliga kurs!

På kursen lär du dig att läsa punktskrift med ögonen – och om du vill utmana 
dig själv får du självfallet öva på att läsa punktskrift med fingrarna. Efter  
avslutad kurs har du möjlighet att delta i examen för ett intyg. Kursavgiften är 
30 euro, vilken inkluderar undervisning och kursmaterial.

Genomförande och tidpunkt: Grupptillfällen via Google Meet och självständiga 
inlämningsuppgifter (per post).

Torsdagar: 
 
17.3 kl. 17–18 (introduktion) 
24.3 kl. 17–19 
21.4 kl. 17–19

Kursen har 8 platser som fylls i anmälningsordning. Anmäl dig senast den 18.2 
till punktskriftsansvariga tessa.bamberg@fss.fi eller tfn 044 712 3024.

ANNONS
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KOLUMN: 

Hur uppföljs förverkligandet av FN:s 
funktionshinderkonvention i praktiken? 
TEXT: ELIAS VARTIO, JURIDISKT OMBUD SAMS

I somras blev det fem år sedan Finland ratifice-
rade FN:s funktionshinderkonvention, hädan- 
efter ”CRPD” eller ”konventionen”. Konventio-
nen har varit en betydelsefull milstolpe för 
funktionshinderrörelsen på många vis. Trots att 
samtliga människorättskonventioner innehåll-
er ett förbud mot diskriminering, behövdes 
CRPD för att trygga friheter och rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

I stället för den länge präglande medi-
cinska synen på funktionsnedsättning utgick 
konventionen från en mera social syn på 
funktionshinder. Problem uppstår inte på 
grund av våra varierande funktionsförmågor, 
så väl delaktighet som hinder för delaktighet, 
skapas i samspelet med omgivningen. För att 
motarbeta funktionshinder och trygga delak-
tighet och likabehandling måste vi se till att 
omgivningen utvecklas på ett önskat sätt. Till 
exempel en person med nedsatt hörsel kan 
behöva få information också visuellt.

Konventionen förde fram tankar och prin-
ciper om universell design som utgångspunkt. 
Tanken är att du ska kunna besöka en fastig-
het, en föreläsning eller en myndighet obero-
ende om du är hörselskadad, döv, blind eller 
inte har möjlighet att använda trappor. I vissa 
fall kan det även behövas ytterligare skäliga 
anpassningar för att möjliggöra deltagandet. 
Till exempel i en undervisningsmiljö kan det 
handla om att få ta del av föreläsningsmateri-
al på förhand. Målsättningarna, rättigheterna 
och principerna i funktionshinderkonventio-
nen är viktiga och lagligt bindande – men hur 
uppföljs förverkligandet av konventionens 
förpliktelser i praktiken? Uppföljningen av 
funktionshinderkonventionens förverkligande 

baserar sig på olika slags nationella och 
internationella mekanismer.

Landrapporten redogör för åtgärder

Det mest konkreta beviset på uppföljningen 
av funktionshinderkonventionen torde vara 
landsrapporteringen. Varje land ska redogöra 
för FN:s CRPD-kommitté om hur rättigheterna 
och förpliktelserna har förverkligats under de 
två första åren sedan ratifikationen, det vill 
säga i Finlands fall åren 2016– 2018. 

Utrikesministeriet lämnade in sin rapport 
till FN i augusti 2019. Den innehåller bland 
annat beskrivningar om hur rapporten beretts, 
hur de olika förpliktelserna uppfyllts. Rappor-
ten innehåller även en särskild del för barn 
och kvinnor med funktionsnedsättningar samt 
en beskrivning på hur data samlas in samt 
hur konventionen övervakas på olika sätt i 
Finland. Kutymen är att även medborgar- 
samhället, i det här fallet funktionshinder- 
organisationerna, ska ge en parallellrapport.

Den är ännu under beredning, men ett 
mera finslipat utkast kommer förhoppningsvis 
att vara färdig runt årsskiftet. Det finns två hu-
vudsakliga orsaker varför parallellrapporten 
har dröjt. Samtliga Handikappforum rf:s med-
lemsorganisationer bereder det här vid sidan 
om sina andra arbetsuppgifter. Försöken att 
hitta tilläggsfinansiering för detta ändamål, 
bland annat från ministerier och riksdagen, 
har hittills inte varit framgångsrika. Rapporten 
bereds därför kollaborativt som en del av vårt 
påverkansarbete på funktionshinderfältet. 

Den andra orsaken är att uppdraget inte 
i dagsläget uppfattas lika brådskande då 
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CRPD-kommittén är överhopad av ärenden. 
Som exempel ratificerade Estland sin kon-
vention sommaren 2012. Deras första rapport 
behandlades år 2021 virtuellt. Coronakrisen 
förklarar förskjutningen från våren 2020 till 
2021, men annars handlar det om vanlig 
köbildning i CRPD-kommitténs arbete. Om vi 
antar att också Finlands första heltäckande 
rapport sker först åtta till nio år efter ratifice-
ringen, så skulle det här tyda på att Finlands 
rapport behandlas år 2024 eller 2025. 

Intresset att ro projektet i land är stort. För-
sta rapporten är den enda heltäckande redo-
visningen på hur funktionshinderkonventionen 
uppfyllts. Efter det kommer CRPD-kommittén 
att be om mera tematiska rapporter av Finland, 
så det gäller att ta chansen tillvara. Tanken 
är att parallellrapporten givetvis kommer att 
belysa också utvecklingen efter år 2018.

Andra mekanismer

Utöver landrapporteringen existerar även 
flera andra mekanismer för att följa upp och 
bevaka hur funktionshinderkonventionen 
förverkligas. I och med att Finland ratificerat 
också FN-konventionens tilläggsprotokoll kan 
individer föra fram klagomål till CRPD- 
kommittén om rättigheterna i konventionen 
inte förverkligats. Det finns också många 
behändiga nationella lösningar för att främja 
och bevaka uppföljandet av konventionen. 
Riksdagens justitieombudsman har en viktig 
roll i laglighetsbevakning i praktiken.

Människorättscentret och människorätts-
delegationen har viktiga uppgifter, bland 
annat att främja förverkligandet av funk-
tionshinderkonventionen. I samband med 
människorättsdelegationen finns även 
människorättskommittén för personer med 
funktionsnedsättning (VIOK), som kan ta 
ställning till särskilt betydelsefulla frågor. I 
dessa två sistnämnda organ medverkar bland 
annat SAMS tidigare ordförande Anna Caldén. 

Funktionshinderkonventionen förutsätter 
till exempel att parterna till konventionen 

har en så kallad samordningsmekanism 
inom sin förvaltning. I Finland är det VANE, 
Delegationen för rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som är denna statliga 
samordningsmekanism. Administrativt är 
delegationen under Social- och hälsovårds- 
ministeriet. Generalsekreterare Merja Heikko-
nen och planerare Tea Hoffrén spelar en viktig 
roll i att understöda arbetet. I delegationen 
ingår så väl personer med funktionsned-
sättningar nominerade av Handikappforum 
rf, som representanter från olika ministerier 
samt andra sakkunniga.

Ett viktigt verktyg är det nationella 
handlingsprogram för FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. Det omfattar 110 åtgärder som olika 
ministerier har förbundit sig att genomföra 
under programperioden 2020-2023. Min 
bedömning här är att genom beredning där 
funktionshinderfältet och myndigheterna 
är aktivt delaktiga, lyckas man fokusera på 
de rätta frågorna. Utöver det är VANE även 
resultatinriktad. Enligt Heikkonen godkänns 
nämligen endast sådana handlingsåtgärder 
till programmet som ministeriernas högsta 
ledning faktiskt förbundit sig till. Om ett 
ministerium inte kan binda sig till något,  ber 
VANE om ett motförslag som ministeriet kan 
binda sig till. Även riktigt små steg framåt är 
bättre än lösa löften. Slugt och pragmatiskt, 
tänker jag. Sist men inte minst ska vi inte 
heller glömma bort vår roll som funktionshin-
derorganisation. Vi arbetar ju dagligen som 
ambassadörer för ett mera inklusivt samhälle. 
Inte ens en funktionshinderkonvention för-
verkligar sig själv. Din och min insats behövs 
för att informera omgivningen om bland 
annat tillgängliga lösningar och möjligheten 
till skäliga anpassningar. 

Om ni stöter på problem, ta även gärna 
kontakt med oss! SAMS – Samarbetsförbundet 
kring funktionshinder rf har två juridiska 
ombud, Marica Nordman tfn 050 443 0576 
och Elias Vartio tfn 040 519 6598.
KOLUMNEN PUBLICERADES I VI HÖRS NR 4/2021.
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Sjuksköterska. Patienterna var otroligt tacksamma och lärde mig i sin tur tacksamhet,  så att jag inte gick 
omkring och beklagade mig över lite huvudvärk, säger Rose-Marie Bonn.
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Sjuksköterska 
där livet är skört
Sjuksköterskan Rose-Marie Bonns har sjungit in många 
patienter i himmelen. Nu har hon gula fläcken och bor i 
sina barndomskvarter i Vasa. För henne är uttrycket ”just 
nu” viktigt. Att ta vara på den tid man har. 

TEXT OCH FOTO: HELENE WALLIN

Ända sedan hon var liten flicka 
hade Rose-Marie Bonns drömt om 
att göra skillnad och kunna hjälpa 
andra som hade det svårt. Det var 
en av anledningarna till att hon 
utbildade sig till sjuksköterska efter 
flicklycéet i Vasa.

– När jag var ung var min dröm 
att bli sjuksköterska, säger hon.

Efter småbarnsåren med två 
söner, man och villa i Solf, var 
hon redo för en anställning på 
onkologen vid Vasa centralsjukhus, 
där hon kom i kontakt med många 
människor som hade det svårt och 
gjorde sig redo för att lämna livet.

– Jag har många gånger suttit 
på sängkanten och sjungit in 
människor i himmelen. Hållit dem 
i handen. Jag kände att jag hade en 
uppgift där, säger Rose-Marie .

Livet och döden var ständigt 
närvarande på onkologen där det 
fanns tre enmansrum för svårt sjuka. 
Ibland var cancern långt  

framskriden när patienterna fick sin 
diagnos, ibland bet inte behandling-
arna på tumören.

– Vi stod och blandade cyto- 
statika, och åkte hiss med patienter-
na till avdelningen för strålbehand-
ling, som låg i källarvåningen. Jag 
minns ännu den gula eller gulgröna 
färgen på cytostatikan med obehag, 
vi hade ingen skyddsutrustning, 
som man har idag, när vi hanterade 
farliga mediciner.

Rose-Marie Bonns är troende. 
Ryktet om att hon var troende spred 
sig bland avdelningens patienter 
och anställda. En högt uppsatt 
tjänsteman ville en gång att de 
skulle be tillsammans.

– Han var väldigt strikt. En dag 
när jag delade ut medicin sade han: 
’Jag har förstått att ni är kristen’. Ja, 
sade jag. Sedan var jag ledig i två 
dagar och under tiden hade han 
flyttats till eget rum för att hans 
tillstånd hade försämrats. Jag stod 
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och blandade cellgifter när en 
sköterska ropade att jag skulle gå 
till trean. ’Vill ni be Gud som haver 
med mig?’ frågade han mig när jag 
steg in i rummet, och vi bad tillsam-
mans. Efter någon timme var han 
över gränsen. 

Ett bra avsked 
 
På Vasa centralsjukhus var ingen 
dag sig lik. Ett äldre par hade två 
söner. Modern var sjuk och låg inför 
döden. Familjen var samlad i  
mammans rum och stämningen var 
kall och konstig. 

– Alla satt långt ifrån varandra 
och det var tyst, underligt och kallt 
i rummet. Jag sa till sönerna att ’säg 
de vackraste ni vet till er mamma. 
För jag vet att ni efteråt kommer att 
fråga er: varför sade jag ingenting, 
och ångra att ni inte tog tillvara de 
små stunderna’.  Jag jobbade mycket 
med att patienter och anhöriga 
skulle få ett bra avslut och detta att 
man skulle tala ut.

En annan dag satt en sjubarns-
mamma med sin unga son på 
sängkanten och pratade om att han 
inte skulle vara orolig, att änglarna 
skulle komma och möta honom när 
han dog.

– Det var förunderligt med 
honom. Pojken kom från en stor 
jordbrukarfamilj med många syskon. 
Mamman släppte allt annat, satt på 

sängkanten och pratade om döden. 
De hade ett sådant samtal på gång 
hela tiden, det var en väldigt fridfull 
atmosfär i det rummet.

Många människor hade saker 
och ting de behövde komma  
tillrätta med innan de gick bort.

– En gammal dam, sa ’ring till 
min man, jag vill att han genast ska 
komma, tror du att vi kan få vara 
för oss själva?’. Hon berättade en 
hemlighet hon hållit för sig själv i 
hela sitt liv, att hon hade en dotter 
vid sidan om. Han tog det bra.   

Döden som kollega
 
Rose-Marie vande sig aldrig vid 
döden, och hade ibland svårt att 
släppa jobbet när hon var ledig.

– Det finns inte ett ställe på 
människokroppen där man inte 
kan få cancer. Tyngst var det när jag 
förstod att en patient var så pass 
sjuk att den skulle dö, eller när en 
ung person blev inlagd på avdel-
ningen. Det är en mycket tunn hinna 
mellan liv och död, så tunn att den 
inte går att ta på. Den ena stunden 
pratar patienten, för att i nästa 
stund drabbas av en störtblödning 
och sluta andas.

Men trots utmaningarna tycker 
Rose-Marie att onkologen var den 
bästa arbetsplats hon haft.

– Det finns ögonblick man aldrig 
glömmer som när en släkting eller 

 Jag sa till sönerna att ’säg de vackraste ni vet till er mamma. För jag vet 
att ni kommer att ångra er att ni inte tog tillvara de små stunderna’.  
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vän kom för att möta den som 
skulle avsluta sin resa på jorden. 
Patienterna var otroligt tacksamma 
och lärde mig i sin tur tacksamhet 
så att jag inte gick omkring och 
beklagade mig över lite huvudvärk. 
Jag kunde se en större helhet.

Det som var mest belönande var 
att möta personer som tillfrisknat 
från cancern.

– Det gav lön för mödan och var 
väldigt stora stunder. Jag upplevde 
en mening med att jag var där. 

Ryggen blev sliten

Efter många år som sjuksköterska 
blev Rose-Marie Bonns sjukpensio-
nerad för reumatismen. Hon var då 
51. Idag äter hon cytostatika för sin 
sjukdom, samma medicin som hon 
blandade ihop till cancerpatienterna.

– Visst är det ironiskt.
Tillvaron som pensionär blev 

dramatisk. I tolv år var livet en 
berg- och dalbana, när hennes man 
drabbades av cancer. Cancern spred 
sig överallt, och hon befann sig i 
samma situation som alla de unga 
och vuxna hon hjälpt på onkologen.

– Man kan nog aldrig förbereda 
sig för ett sådant besked. När 
diagnosen kom bestämde vi oss för 
att leva våra liv så vanligt det bara 
går, och reste alltid när han mådde 
bättre. Men nog var det en jobbig 
tid. Han somnade in hemma 2014 
– och ända till sista minuten han 
levde pratade vi igenom allt.

Själv genomgick Rose-Marie 
Bonns år 2007 en stor ryggopera-
tion och har idag åtta spikar och 
flera plattor i ryggen. Det var många 
lyft och det slitiga arbetet inom 

Bor i barndomskvarteren. Rose-Marie Bonns trivs väldigt bra i Folkhälsans hus i Vasa.
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vården gav skador på hennes rygg.
– Kvällen innan operationen 

sade läkaren att oddsen att den 
lyckas är 50 procent, och att jag 
kunde sitta i rullstol resten av livet. 
Men jag hade väldigt ont och kände 
ingen rädsla. 

Tre läkare från Jyväskylä köptes 
in för det tuffa ingreppet.

– I sex månader fick jag stå på 
toa och när jag åt, och kasta mig i 
sängen när jag skulle ligga. Det var 
förbjudet att sitta. Men när ryggen 
väl läkte blev livet jättebra.

Bor i barndomskvarteren

För cirka tolv år sedan fick  
Rose-Marie Bonns diagnosen  
makuladegeneration eller ålders- 
förändringar i ögats gula fläck.

– Jag var på kontroll hos en 
reumaläkare och sade: nu ser jag 
inte ditt ansikte. Då hoppade hon till 
och skrev en remiss till ögonläkaren.

Rose-Marie Bonns genomgick 
flera undersökningar, men den gula 
fläcken gick inte att bota. En rysk 
läkare gav ett sista råd.

– ’Gå hem, söka någon som läsa 
Vasabladet för dig. Adjö.’ Det glöm-
mer jag aldrig. Efter det har jag inte 
varit på ögonpolikliniken, säger hon 
och skrattar.

Till Folkhälsans hus i Vasa flytta-
de hon för två år sedan, och lämnade 
huset där hon bott i 47 år. Det är den 
mörkaste tiden på året, men Rose- 
Marie Bonn ser mycket ljus i livet.

– Jag är tacksam att jag får ha 
det så bra som jag har det. Jag är i 
farten jättemycket. Det här är mina 
barndomskvarter, så jag är inte 

rädd för att gå vilse. Livet är värt 
att leva. Mycket går på känsla, men 
när man väl lärt sig var möblerna 
står tycker jag inte jag känner mig 
hämmad. Visst har jag kommit hem 
med underliga saker från affären, en 
gång vispade jag vetekli istället för 
mannagryn när jag skulle laga gröt. 
Att läsa och skriva saknar jag för-
stås, men nu lyssnar jag på böcker i 
stället.

Hon deltar ofta i aktiviteter på 
verksamhetscentret Lyktan, som 
drivs av Vasa Svenska Synskadade.

– Och kan du tänka dig att jag 
har två gamla klasskamrater där. En 
från flickskolan och en från folksko-
lan som vi satt i dubbel pulpet med. 
De bor även gamla klasskamrater 
här i Folkhälsans hus. Jag tycker 
att det är jätteroligt att vi igen har 
kontakt med varandra.

Hon har även varit aktiv inom 
kyrkans väntjänst, och är sedan 
1980-talet kontaktperson för en 
person med psykisk ohälsa. Båda 
hennes söner bor i Österbotten och 
de träffas ofta.

Den senaste månaden har Rose- 
Marie tänkt på uttrycket ”just nu”. 

– Vad är just nu? Det är just nu. 
Att äta det du tycker om, att vara 
med den du tycker om och ta hand 
om familjen. Det finns ingen garanti 
för morgondagen. ”Just nu”, säger 
Rose-Marie Bonns poetiskt och 
tillägger:

– Min man och jag hade ett 
motto. Låt solen aldrig gå ned över 
din vrede. Det betyder att man ska 
bli sams och tala ut innan man 
somnar. Det är också ett ganska bra 
råd, tänker jag.
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Nekrolog:  Hans Hasse Åhman  
(1945-2021)

Hans Hasse Åhman var medlem 
i FSS:s styrelse från år 2004 till 
våren 2007 då han valde att avgå. I 
Stiftelsen svenska blindgården var 
han med från år 2004 till 2017 som 
styrelsemedlem och viceordföran-
de. 

Hasse var född år 1945. En 
resande affärsman blev han så snart 
han år 1966 utexaminerats från 
Köpmannaläroverket i Helsingfors. 
När han var ordförande för Före- 
tagarna i huvudstadsregionen till-
delades han företagarnas storkors. 
I hela sitt liv var han en man med 
många järn i elden.

Eftersom FSS:s utrymmen vid 
Nylandsgatan inte mera fyllde 
dagens och framtidens krav gällan-
de tillgänglighet för handikappade 
och goda arbetsförhållanden för 
anställda utredde styrelsen under 
många år olika möjligheter för ett 
nytt center. 

Vårmötet år 2006 beslöt sedan 
att FSS:s nya center skulle ingå i 
projektet Sesam. Hasse var ord- 
förande för byggnadskommittén. 
Vid invigningen av Synvillan 
berättade han att många ärenden 
på byggnadskommitténs möten 
hade handlat om intressebevakning 
gällande synskadeanpassningar.

Med stöd från RAY startade 
Norra Österbottens svenska synska-
dade utvecklandet av digitali- 
seringen av taltidningarna. Hasse, 
som var ordförande för Helsingfors 
taltidningsförening såg till att FSS 
fick medel från olika stiftelser så att 

alla finlands-
svenska tal-
tidningar blev 
digitaliserade. 

Initiativ 
till en fin-
landssvensk 
talsyntes togs 
av FSS redan 
år 2004, men 
planerna lades 
på is. NÖSS tog tag i projektet och 
talsyntesen Samuel togs i bruk 
hösten 2010. Hasse engagerade sig 
också i det här projektet. Samtidigt 
tog han initiativ till grundandet av 
Finlands svenska taltidningsfören-
ing, FSTF. De flesta lokala taltid-
ningsföreningar anslöt sig till FSTF. 
På föreningens möte i augusti 2013 
avtackades Hasse och utnämndes 
till hedersordförande i FSTF. 

Hasse valdes till Årets Braillör 
för att han så ivrigt ville lära sig 
punktskrift och för att han skapade 
en kokbok i punktskrift. Gillekock-
arna och en grupp synskadade 
testade recepten. Hasses favorit- 
recept var grönpepparkycklingen 
och efterrätten äppellasagne med 
cocacola. Kokpunkten kom ut också 
på finska i punktskrift. 

När Hasse avled i november 
2021 var han 76 år. Hasses devis 
var: Tyck aldrig synd om dig själv. 
Acceptera din egen nivå och njut 
av det du har. Tack, Hasse, för ditt 
engagemang!
GUNILLA LÖFMAN, ORDFÖRANDE FÖR FSS

Hans Hasse Åhman.
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Alla elever fick 
skyddsglasögon
FSS besökte högstadier i Åboland och berättade hur man 
skyddar ögonen.

Det prasslar när högstadieeleverna 
i Nagu öppnar påsarna med skydds-
glasögonen i.  Jeanina Adolfsson, 
Nea Andersson, Filippa Adamsson 
och Amelia Engström sitter längst 
fram i klassen och fnissar när de 
provar glasögonen. De tittar ändå 
villigt in i kameran med glasögonen 
på näsorna.

– Lägg gärna glasögonen i 
skolväskan och ta med dem hem. Så 
att de inte går sönder, föreslår reha-
biliteringsrådgivarna Tina Hultgren 
och Stina Nygård vid FSS.

De har kommit till Kyrkbackens 
skola i Nagu den här kalla förmidda-
gen för att dela ut skyddsglasögon 
och berätta om ögat och hur man 
skyddar det.

– Vi är på turné från Förbundet 
Finlands Svenska Synskadade. 
Förbundet har i några års tid åkt 
runt i skolor i Svenskfinland. Nu är 
det Åbolands tur! berättar de.

Snön kan blända

Tina Hultgrens och Stina Nygårds 
besök i Nagu ingår i FSS förebyg-
gande verksamhet att inför nyår 
dela ut skyddsglasögon till alla 
svenskspråkiga högstadieelever i 

Åboland. Totalt 919 elever i Åbo, 
Pargas, Nagu, Korpo, Kimito, Dals-
bruk och Iniö får egna skyddsglas-
ögon.

– På vilka andra sätt kan man 
skydda ögonen? frågar de.

– Solglasögon! svarar eleverna.
– Det stämmer. Brukar ni använ-

da solglasögon?
Ungdomarna ser tveksamma ut. 

Ingen markerar.
– Solglasögon är viktiga. Till 

exempel ute till havs. Och också 
snön kan blända. Det är viktigt att 
skydda ögonen från solljuset.

Blåljus från skärmar, till exempel 
från datorspel och mobiltelefoner, 
känner ungdomarna väl till. 

– Man kan sätta en iphone på 
nattljusläge och på det sättet skyd-
da ögonen! säger de.

Tina Hultgren och Stina Nygård 

 Finns det inte 
barnfyrverkerier som 
man får skjuta utan 

att vara 18? Jag menar 
kinesbomber och sådant.
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förklarar att ungdomarna enligt 
lag ska ha en vuxen med sig om de 
hanterar raketer och dessutom ha 
skyddsglasögon på sig.

– Det är bra om också åskådarna 
använder skyddsglasögon, säger 
Stina Nygård. 

Fyrverkerier

Senaste nyår (2020-2021) förorsa-
kade fyrverkerier 10 ögonskador. 
Bland dem som drabbades fanns 
också åskådare.

I Korpo har högstadieeleverna 
många förslag på vad man skall 
göra om man får en raket i ögat.

– Blinka, skölj ögonen, skrik, ring 
112.

– Jo just det, ring 112 och täck 
för ögat, svarar Tina Hultgren.

En pojke markerar ivrigt.
– Finns det inte barnfyrverkerier 

som man får skjuta utan att vara 18? 
Jag menar kinesbomber och sådant.

Det tråkiga svaret är att man 
måste vara 18 också när det gäller 
smällare och tomtebloss.

På ändan av bänken sitter en 
pojke och fingrar fundersamt på 
sina skyddsglasögon. För honom är 
det helt klart vad han skall använda 
dem till.

– Jag skall spara dem tills jag är 
vuxen, konstaterar han.

– För att?
– Jag skall bli forskare i fysik och 

kemi. Då kan jag behöva de här.

TEXT OCH FOTO: PONTUS ANCKAR

Snygga brillor. Fr.v. Jeanina Adolfsson, Nea Andersson, Filippa Adamsson och Amelia 
Engström i Nagu provar sina nya skyddsglasögon. 
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Glatt gäng. Anneli Havu, Martti Karppinen och Mats-Erik Klockars missar sällan ett trivselcafé.

Populärt trivselcafé lockar 
många 
En gång i månaden är det trivselcafé i Vasa med blandat 
program och mycket prat och skratt.

Det skrattas och pratas kring 
de dukade borden. Trivsel- 
caféet för synskadade 
seniorer lockar många till 
verksamhetscentret Lyktan i 
Vasa. Här får man umgås med 
vänner och ha det trevligt en 
gång i månaden.

–  Jag har varit med i 
många föreningar, men i Vasa 
svenska synskadade och FSS 

finns en gemenskap jag inte 
stött på någon annanstans. 
Något vi alltid väntar på är 
att någon ska fylla jämnt, 
säger Martti Karppinen med 
glimten i ögat, och berättar 
att man brukar ha födelse-
dagskalas här.

Vid Marttis bord sitter 
Anneli Havu, som nickande 
instämmer och säger att hon 

brukar komma hit varje gång 
det ordnas.

– Här kan man vara sig 
själv.

Inför dagens café har led-
aren Carina Blom från Folk-
hälsan förberett en övning 
som stimulerar känselsinnet. 
Gästerna får sticka in handen 
i en påse och gissa vad som 
finns i den. I påsen finns plast, 



skumplast, tändstickor, kottar, 
papper, tandpetare, bomull 
och metall – material av olika 
struktur.

– Försök hitta en bomulls-
bit, säger Carina Blom.

När alla saker är hittade 
får deltagarna en Marianne-
karamell som belöning.

– Till en viss del går 
synbortfallet att kompensera 
genom att hitta andra stra-
tegier för vardagsrutinerna. 
Det kan förstås aldrig bli 
som tidigare, men det kan bli 
ett bra men annorlunda liv. 
Balansen är också viktig att 
träna eftersom synsinnet har 
stor betydelse för balansen, 
säger Carina Blom.

Trivselcaféet fortsätter 
med frågesport, gympa där 
man sträcker på sig och får 
igång blodcirkulationen, 
innan det är dags att avsluta 
med kaffe och smörgåsar. 
Runt borden samtalar man 
om allt mellan himmel och 
jord, och delar även med sig 
av erfarenheter, ett samtals-
ämne är färdtjänsten.

– Taxin bokas via en 
taxicentral och man vet aldrig 
vem chauffören är. För en 
synskadad är det bättre om 
man känner chauffören. Man 
måste veta exakt vilken rutt 
taxin ska köra, man kan aldrig 
ändra färdplanen eller sköta 
något spontant ärende under 
resan. Det är väldigt oflexi-
belt, säger Marita Carlson.
TEXT OCH FOTO: HELENE WALLIN   

Skördefest på Åland 2022 
16-19 september
Kom med och besök vackra Åland! Med gemensamma 
krafter ordnar några av förbundets föreningar en resa till 
Åland hösten 2022 för oss alla. På Åland hålls varje år i 
september en tre dagar lång skördefest. Skördefesten har 
blivit en given högtid för såväl ålänningar som turister.

Skördefesten är en unik möjlighet att åka runt på hela 
Åland och helt gratis besöka gårdar och gårdsföretag. Vilka 
gårdar som deltar blir klart under våren men redan nu är 
ramarna för resan planerad. Buss eller tåg från hemorten 
till Åbo ingår i resan.

I Åbo väntar vår buss på oss fredagen den 16:e septem-
ber vid 11-tiden på förmiddagen. Vi reser genom skärgår-
den mot Åland för att efter en kort resa med skärgårdsfärja 
övernatta på natursköna Brändö, Ålands nordligaste 
skärgårdskommun. På lördag morgon åker skärgårdsfärjan 
vidare till fasta Åland och skördefestandet börjar. 

En trerätters middag på Micke Björklunds Smakbyn är 
inbokad lördag kväll. Resan hem på söndag kväll gör vi 
med stor färja från Mariehamn direkt till Helsingfors. Mer 
information om resan och kostnaden per person senare 
men lägg gärna datumen på minne redan nu!

Kontakt: Charlotta Solax. Verksamhetsledare, Ålands 
Synskadade, tfn 0457 343 8950, e-post kansli@syn.ax.

Fotoutställning: Mosaik- 
berättelser om former och färg
Anna-Galleriet i biblioteket Sello, Esbo, bjöd på en unik 
fotoutställning 4–28.1.2022. Fotografierna i Mosaik 
-trilogin hade tagits med ett förstorande hjälpmedel, vilket 
den synskadade amatörfotografen Tero Kokko även an-
vänder i sin vardag. Tillgängligheten var ett centralt tema i 
utställningen. Några av utställningens bilder har bearbetats 
till pappersbilder i relief, det vill säga kopior som man kan 
känna på. Därutöver ger fotografen en beskrivning och 
analys av bilderna. Du kan bekanta dig med utställningen 
på webbplatsen http://www.omat.fi/mosaiikki/.
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NORRA ÖSTERBOTTENS SVENSKA SYNSKADADE

På grund av det förvärrade 
Coronaläget har vi inga 
träffar tillsvidare förrän 
restriktionerna lättar. Följ 
med annonseringen om 
verksamheten på www.fss.
fi/noss, Medlemsbandet och 
ÖT:s minneslista på lördagar. 

Mera info av Ann-Sofie  
Grankulla, tfn 044 723 4888 
eller e-post: noss@multi.fi. 
Man kan även ringa förening-
ens ordförande Bengt Ahlvik,  
tfn 0500 778 694 (under 
vardagar) eller via e-post: 
bengt.ahlvik@gmail.com. 

Rehabiliteringsrådgivare 
Peter Koskinen nås på tfn  
050 471 2763 (måndag- 
torsdag) eller via e-post: 
 peter.koskinen@fss.fi.

God fortsättning på det 
nya året och sköt om er! 
NÖSS

VASA SVENSKA SYNSKADADE
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Styrelsen och Febe önskar 
alla en riktigt god fortsätt-
ning på det nya året! Följ 
med i föreningsspalten i 
Vasabladet och Sydin, det kan 
hastigt komma förändringar 
i verksamheten på grund av 
pandemiläget i landet.

Punktskriftskursen start-
ade onsdag 19.1 kl. 10-13.30 
med Ritva Hagelberg och 
Börje Kukkonen som ledare.  
Är du intresserad av att lära 
dig ett nytt språk, tveka inte 
utan anmäl dig gärna, det 
finns plats för ytterligare 
elever hälsar ledarna. 

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, 
i samarbete med Folkhälsan, 
startar (om pandemin tillåter) 
tisdag 1.2.2022 kl. 13-15.15 
på Lyktan med Carina Blom 
som ledare, tfn 044 788 1026. 
Därefter fortsätter trivselcafé 
tisdag 1.3, 29.3, 26.4 och 24.5. 

Kursen Rörelse-Styrka- 
Balans i samarbete med Folk-
hälsan, startar på nytt tisdag 
8.2.2022 kl. 10-11 på Lyktan 
med Malin Knip som ledare, 

tfn 044 788 1081. Målet med 
träningen är att upprätthålla 
och stärka rörelseförmågan 
och balansen. Därefter 
fortsätter kursen varannan 
tisdag, jämna veckor, fram till 
och med tisdag 17.5. Anmäl 
dig till kansliet inför den 
första kursdagen.

Vattengymnastiken i 
samarbete med Folkhälsans 
förbund startar torsdag 
3.2.2022 kl. 17–17.45 i 
Folkhälsans hus i Smedsby. 
Kursen pågår varje torsdag 
totalt 12 ggr fram till och 
med 28.4. Ledare är Emely 
Rosenberg, tfn 044 552 2010. 
Sista anmälningsdag till 
kursen är onsdag 26.1 före  
kl. 14 till kansliet. De perso-
ner som stått på väntelistan 
har förtur, men bekräfta gärna 
att du vill delta. Max deltaga-
re är som tidigare 12 perso-
ner i bassängen. Alla anmälda 
meddelas ifall kursen ställs in 
pga pandemin eller annat.

Medlemsträff ordnas 
tisdag 15.2 kl. 13 på Lyktan. 

Dagens gäst är rehabilite-
ringsrådgivare Ulla-Britt 
Ingman som förevisar nya 
hjälpmedel. Välkommen att 
ställa frågor till henne samt 
umgås coronasäkert runt 
kaffeborden. Munskydd och 
handdesinfektion finns på 
Lyktan. Anmäl dig senast 
torsdag 10.2 före kl. 14.

Styrelsen planerar även 
att ordna en ”Lättanpassad 
matlagningskurs för synska-
dade” på Lyktan under våren.  
Är du intresserad av att lära 
dig mera, hitta i butiken, baka 
och laga mat, använda en 
keramisk spis, anmäl ditt 
förhandsintresse till kansliet. 
Kursen är gratis för alla 
kursdeltagare. Ledare är  
Ann-Britt Källskog och  
Susanne Granholm. Sista  
anmälningsdag är måndag 
31.1.2022. 

På annan plats i tidningen 
finns förhandsinfo gällande 
vår planerade resa till 
Kalmar/Öland 14-19.6.2022, 
ungefär samma program som 



var planerat till föregående 
resa som aldrig blev av. Resan 
bjuds ut till alla medlemmar 
inom FSS och alla ordinarie 
medlemmar sponsoreras 
med 100€/person med bi-
drag från Stiftelsen Svenska 
Blindgården. Närmare info 
och anmälan senast 12.5 till 
kansliet.

Synrådgivning på Lyktan 
ordnas med rehabiliterings-
rådgivare Ulla-Britt Ingman 
under våren 2022 enligt 
följande datum: Tisdag 22.2, 
22.3, 19.4 och 10.5 alla 
gånger kl. 13-15. Välkommen 
att träffa Ulla-Britt om du 
har frågor gällande synen, 
hjälpmedel eller bara annars! 

Ingen anmälan behövs.
Kontaktinformation: Alla 

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

Du hittar även info om 
oss på http://www.fss.fi/sv/
distriktsforeningar/vasa samt 
på vår facebooksida: https://
www.facebook.com/vasasyn-
skadade. Har du förenings- 
ärenden utöver kanslitiden, 
kontakta ordförande Kerstin 
Lillbåsk, tfn 050 369 5997 
eller per e-post: kerstinl@
tawi.fi.  Vår rehabiliterings-
rådgivare Ulla-Britt Ingman 

SVENSKA SYNSKADADE I MELLERSTA NYLAND

kan nås på tfn 050 561 2950, 
måndag-torsdag, eller per 
e-post: ulla-britt.ingman@
fss.fi. Ulla-Britt gör även 
hembesök, så kontakta henne. 

Taltidningsstödperson Siv-
Britt Häggman kan kontaktas 
om du har problem med din 
Victor Reader spelare. Hon nås 
på tfn 050 341 7293 eller  
siv-britt.haggman@agrolink.fi.

Ny IT-stöd person för VSS 
är Tom Lillas, tfn 050 521 
7356 eller lillastom@gmail.
com. Rehabiliteringshandle-
dare på Vasa Centralsjukhus 
heter Birgitta Rinta-Jouppi 
och nås på tfn 0400 792 428 
eller tfn 06 213 2428,  
birgitta.rinta-jouppi@vshp.fi.

Aktiviteterna i föreningen 
har på grund av nya corona- 
restriktioner i huvudstads-
regionen blivit inhiberade 
fram till den 31.1.2022. I 
skrivande stund vet vi inte 
ännu hur läget kommer att 
vara i februari. Det är möjligt 
att antalet deltagare måste 
begränsas på våra träffar.

Måndagsträffen 17.1.2022 
med temat ”Nätbedrägeri” 
och föreläsare Robert Riska 
har flyttats till 14.3 kl. 13-15. 
Adress: Parisgränden 2 A 1. 
Måndagsträffen 31.1 som 
skulle ha behandlat ”Psykiskt 
välmående” hoppas vi kunna 
återkomma till i vår.

För februari har vi pre-
liminärt planerat en träff 

måndagen den 14.2 kl. 13-15 
med socialhandledare Lisa 
Sirén från Helsingfors stads 
Senior-info. Hon kommer 
att berätta om enhetens 
verksamhet och i vilka 
ärenden man kan kontakta 
Senior-info. Kaffeservering 
med tilltugg.

Måndagen den 28.2 kl. 
13-15 är följande träff. Då har 
föreningen bokat Folkhälsans 
musiksal på Mannerheim- 
vägen 97 i Helsingfors för en 
sopplunch med program. 

Följande måndagsträff 
i Folkhälsans Seniorhus på 
Mannerheimvägen  är 28.3 
kl. 13-15, också då börjar vi 
med sopplunch innan det 
egentliga programmet.  

En träff för unga vuxna 
som var planerad till början 
av februari flyttas till senare 
tidpunkt i vår.                                                                                              

Med tanke på serveringen 
vid våra träffar och på grund 
av eventuella begränsningar i 
deltagarantalet per gång ber 
vi alla vänligen anmäla sitt 
deltagande senast på onsda-
gen veckan innan.  Anmäl till 
kansliet, tfn 0400 269 553 
eller per e-post kansliet@
ssmn.fi.

Vattengymnastiken på 
Folkhälsan är inhiberad 
åtminstone ännu i januari. De 
på förhand anmälda delta-
garna meddelas personligen 
då aktiviteten börjar igen.

Gruppen Styrka och 
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balans på Folkhälsan träffas 
varje torsdag kl. 14. Folkhäl-
san meddelar deltagarna ifall 
det sker förändringar.

Varmt välkommen  
att ställa frågor om vår 

verksamhet eller komma med 
idéer till olika aktiviteter. För-
eningens distriktssekreterare 
Astrid Söderlund är anträffbar   
må–ons, telefontid kl. 10-
13. Tfn 040 026 9553 eller 

e-post: kansliet@ssmn.fi. 
Du hittar även info om oss 

på www.fss.fi/sv/distriktsfo-
reningar/mellersta nyland.

SVENSKA SYNSKADADE I VÄSTNYLAND

Svenska synskadade  
i Västnyland r.f
MÖTESKALLELSE

Svenska Synskadade i  
Västnyland r.f. kallar sina 
medlemmar till stadgeenligt 
vårmöte lördagen den 12.3 
2022 kl. 13.00 på verksam-
hetscentret Lyan, Prästängs-
gatan 12, 10600 Ekenäs.
Vid mötet behandlas de i 
paragraf 11 av föreningens 
stadgar nämnda ärendena: 
verksamhetsberättelse och 
bokslut för år 2021. Medlem-
marna ombeds anmäla sig 
till verksamhetskoordinator 
Alexandra Helander senast 
7.3. Styrelsen kan vid behov 
inhibera och flytta mötet ifall 
restriktionerna i Västnyland 
kräver så. Tfn 040 778 6295 
eller e-post: ssvn@brev.fi. 
Välkommen med! – Styrelsen

 Februari månadsmöte 
12.2. Lyan kl. 13. Torolf Grünn  
berättar om Mäntsälä upp-
roret som skedde för 90 år 
sedan. Pigge och Ika Svensk-
berg uppträder. Anmälan till 
verksamhetskoordinatorn 
senast 7.2.

Boccian tisdagar klockan 
14 på Lyan. 8.2, 15.2, 1.3, 8.3, 
15.3, 22.3, 29.3. Kontakt- 
person Thea Lindholm tfn 
040 587 5140

Läsecirkel 16.2 kl. 15 på 
Lyan.  Frågesport 16.2 OBS 
kl. 17.30 på Lyan, 16.3 kl. 18. 
Kontaktperson Börje Broberg. 
Tfn 044 541 0679.

Herrklubben. 23.2 och 
23.3 kl.15 på Lyan. Kontakt-
person Börje Broberg. 

Månadscafe på Lyan 3.3, 
kl. 15-17. 

IT-träff. 28.3. Har du frågor 
kring din telefon, data, dina 

hjälpmedel? Vi träffas på 
Lyan med finska sidans kun-
niga personal, dagen börjar 
med valfri självbekostad 
lunch kl. 11.20, det är också 
möjligt att komma endast 
till programdelen som börjar 
kl. 12.30. Träffen går på båda 
språken. Anmälan senast 21.3 
om du deltar i lunchen. 

Om inget annat anges är 
kontaktpersonen verksam-
hetskoordinatorn Alexandra 
Helander som du kan anmäla 
dig till. Din tidiga anmälan 
hjälper köksgruppen beräkna 
trakteringsmängd och 
underlättar vid bokningen av 
samtransport. Tfn är 040 778 
6295 eller e-post ssvn@brev.
fi. Följ gärna med föreningens 
hemsida eller övriga kanaler 
då möjliga restriktioner i 
Västnyland kan påverka 
föreningens verksamhet.

SVENSKA SYNSKADADE I ÖSTNYLAND

Verksamhetscentret Kajutan
Ågatan 33 E 1, 06100 Borgå.  
Tfn 040 968 0351 tisdagar 9-13.00.  
E-post: distrikt.kajutan@gmail.com.
FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli. 

Tfn 040 511 3345. E-post ann-catrin.tylli@fss.fi. 
IT-stöd i Östra Nyland Cristian Söderberg.  
Tfn 050 462 6283. E-post cristian.soderberg@
fss.fi. Ordförande Jonas Lindström. Tfn 040 
964 4672. E-post jonas07880@gmail.com.
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ÅLANDS SYNSKADADE

På grund av pandemiläget på 
Åland vill vi att ni anmäler er 
till alla evenemang. Ålands 
synskadade startar en bok- 
cirkel på Ankaret tisdagen 
den 15 februari kl 18.00-
19.30. Antalet deltagare kan 
vara upp till fem personer 
och vi träffas ca fem gånger. 
Vi läser ett antal sidor till 
varje träff som vi sedan 
diskuterar vid mötet. Boken 
vi läser ska finns både som 
talbok och e-bok på biblio- 
teket. Som ett förslag  till 
intressant bok på cirkeln har 
vi Aldrig en av oss av Yvonne 
de Geer Hancock.

Boken är en självbiografi 
om att som adoptivbarn 
växa upp i en mycket udda 
adelsfamilj i Stockholm. 
Adoptivmamman växte upp 
i en prästfamilj och stude-
rade teologi i 9 år och blev 
sedan ateist. Adoptivpappan 
avskydde flärd och trots 
tillgångar levde de mycket 
spartanskt frånsett bostaden. 
Men boendet skulle inte 
vara på Östermalm där de 
välsituerade bodde utan på 
arbetarklassens Söder. 

Yvonne blev journalist 
och gifte sig med Bill Han-
cock som är bror till Robert 
Hancock, känd konstnär och 
konstkritiker på Åland. Yvon-
ne bodde under flera år på 
Åland och har sommarpratat 
i Ålandsradio 2016. Finns 

andra förslag på cirkelbok 
diskuterar vi det gärna på 
vårt första möte. Anmälan 
till bokcirkeln kan göras till 
Charlotta Solax på kansliet.  

Fotvården har skjutits 
fram preliminärt till den 
10-11 februari. Charlotta 
kontaktar dem som bokat tid.

Månadsträffen den 7 
februari skjuts fram en vecka 
till den 14:e februari klockan 
14 på Ankaret. Ålandsbanken 
besöker oss och berättar om 
banken i vardagen, hur kan 
du betala dina räkningar.

8 februari klockan 15.00 
syntolkar Sanna Söderlund 
Anders Wiklöfs konstsamling 
på Ålands konstmuseum. Syn-
tolkningen är gratis tack vare 
bidrag från SAMS. Senare 
under februari är planen att 
konstkännaren Kjell Ekström 
gör en syntolkning av samma 
utställning. Datum och tid 
meddelas i lokaltidningarna.

17.2 är det It-dag på 
Ankaret. Boka gärna in en tid 
på förhand.

Tillsammans med Fin-
lands Svenska Synskadade 
ordnas anhörigdagar på Casa 
de Laura i Saltvik 25-26 mars. 
Dagarna fokuserar på de som 
lever nära en person med 
synnedsättning. Anhörig- 
dagarna inkl övernattning i 
mysiga Casa de Laura börjar 
på fredagen cirka klockan 
16.30 med middag följt av 

föreläsning samt stillsamt 
program för kropp och själ. 
Lördagen startas enligt 
individuella önskemål. Före-
läsningen fortsätter på för-
middagen och efter lunch är 
det program enligt gruppens 
önskemål. Dagarna avslutas 
med middag på lördag klock-
an 17. Målsättningen är att 
deltagande är gratis. Ta kon-
takt med kansliet så berättar 
vi mer! Intresseanmälan görs 
senast i början av februari.

STYRELSEN 2022 BESTÅR 
AV: Börje Troberg, ordförande 
Rolf Söderlund, vice ord-
förande, Lars Carlsund, 
styrelsemedlem. Kurt Lindh, 
styrelsemedlem. Unn  
Ramsdahl, styrelsemedlem. 
Sanna Söderlund,  
styrelsemedlem.

KONTAKTINFO 2022: 
Verksamhetsledare, Charlotta 
Solax, arbetar måndag till 
torsdag. Tfn 0457 343 8950. 
NY e-post: kansli@syn.ax. 
IT-stöd (och taltidning). Björn 
Lindfors, arbetar tisdag till 
torsdag. Tfn 040 680 0950.  
Ny e-post: it@syn.ax.  
Besöksadress till Ankaret: 
 Johannebovägen 7, 22100 
Mariehamn.
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Välkommen med till Kalmar och Öland!
Sommarens resa för alla FSS medlemmar, går till Kalmar – Öland, 14 – 19.6.2022
 
Distriktsföreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. (VSS) gör i samarbete med Oravais Trafik Ab 
(OT) en resa till solens och vindarnas ö under den vackra försommaren 2021. Resan är öppen för 
alla medlemmar i FSS, såväl ordinarie som stödjande. Stiftelsen Svenska Blindgården stöder alla 
ordinarie medlemmar med 100€/medlem. 
Dag 2, onsdag 15.6:   Stockholm – Kalmar (frukost o middag) Vi kör mot Kalmar med spännande 
uppehåll längs med vägen. Vi checkar in på First Witt Hotell för tre nätter. Gemensam middag.
Dag 3, torsdag 16.6:   Södra Öland (frukost, lunch och middag) Efter frukost kör vi över den 6 
km långa Ölandsbron och besöker Södra Öland med bla Södra Uddens fågelstation och fyren 
Långe Jan. Vi fortsätter mot Borgholm och slottsruinen. Dagens lunch intas vid Sollidens vackra 
slottspark. Vi har möjlighet att vandra runt i parken och beundra alla vackra blommor. Efter en 
heldag på Södra Öland återvänder vi till hotellet där vi sen äter en gemensam middag med 
representanter från SRF (synskadades riksförbund) i Kalmar.
Dag 4, fredag 17.6:  Kalmar – Norra Öland (frukost o middag). Under förmiddagen har vi egen 
tid i Kalmar med möjlighet till shopping och vandring i den vackra medeltida staden. Lunch på 
egen hand och på eftermiddagen åker vi igen över bron för att sen ta sikte på Norra Öland. För-
sta stoppet blir vid en gammal kvarn i Saltvik. Kvällens festmåltid avnjuts i den mycket speciella 
Restaurangen Lammet och Grisen som finns i Löttorp på Norra Öland. 
Dag 5, lördag 18.6:  Kalmar – Stockholm (frukost-lunch). Efter frukost åker vi mot Stockholm. 
Lunch på Ringarums Värdshus efter vägen ungefär mittemellan Kalmar och Stockholm. Den 
splitternya Viking färjan MS Viking Glory avgår från Stadsgården kl. 20.00. 
Dag 6, söndag 19.6: Åbo – Hemorten (frukost ombord). Färjan anländer kl. 7.35 till Åbo.  
Hemresa enligt uppsamlingsrutten och med lämpliga stopp under vägen.

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

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