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FSS höjer varningens 
finger angående testresor
Regeringen går framåt med för-
slaget till ny funktionshinderslag. 
Enligt lagförslaget kan förmågan att 
använda kollektivtrafik hos personer 
med funktionsnedsättning bedömas 
genom en individuell testresa i 
framtiden.

Ett sådant förfarande har inte 
visat sig särskilt lyckat när det gäller 
människor som ser dåligt, vilket 
framgår av FSS utlåtande till reger-
ingen. För personer med synned-
sättning kan resan variera markant 
beroende på väder, ljusförhållanden 
och oväntade ändringar i miljön, så 
som vägarbeten.  

Man ska också tänka på att det 
kan bli en psykisk belastning då 
många synskadade upplever kollek-
tivtrafiken som otrygg och obehag-
lig. Man ser inte numret på bussen 
och det saknas ibland hållplatsupp-
rop på lokala bussar och man blir 
därför osäker på både när man ska 
stiga av och på bussen. Tyvärr hän-
der det även att bussarna åker förbi 
hållplatsen, fast den synskadade 
håller både en vit käpp och en skylt 
med bussens nummer på i handen. 
Assistenter är inte heller alltid 
tillgängliga när man skall utföra ett 
ärende. Man bör därför kunna välja 
hur man ska kunna förflytta sig från 
en plats till en annan.

Synskadades riksförbund i 
Sverige arbetar nu med en namn-
insamling för synskadades rätt till 
färdtjänst. Det är 21-åriga Vilmer 

Bäckmans fall, som nu även blivit 
rättsfall. Trots att han har allvarliga 
svårigheter att resa med allmän 
kollektivtrafik, och hans syncentral 
medgett att det i vissa fall är förenat 
med livsfara, har Region Stockholm 
nekat honom färdtjänsttillstånd, 
skriver man i namninsamlingen. 
Ingen hänsyn har det heller tagits 
till att det för en blind resenär i 
kollektivtrafiken alltid finns faror 
som att missa en perrongkant och 
ramla ner på spåret. Liknande fall 
kan bli verklighet även i Finland om 
testresorna inte görs i många olika 
väderförhållanden, och om man 
tittar på kostnader istället för att 
lyssna på vad klienten har för behov.

I den nya funktionshinderslagen 
är målsättningen att personer med 
synnedsättning ska kunna röra sig 
fritt i samhället, ha fritidsaktiviteter, 
gå på idrottsevenemang, ta sig till 
arbetet eller skolan, hälsa på vänner, 
eller vad de nu vill göra under 
dagen. För att kunna förverkliga 
detta måste det vara möjligt för den 
synskadade att kombinera olika 
typer av färdmedel beroende på hur 
livssituationen ser ut. På detta sätt 
ökar oberoendet och möjligheten 
att vara självständig. 

På FSS hemsida kan du läsa 
mer om funktionshinderslagen i ett 
uttalande som tagits fram av Oscar 
Ohlis som är FSS socialpolitiskt 
ansvariga.

Helene Wallin,
chefredaktör
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Att sticka med 
andra är roligt
Hjärngympa, utmaningar och gemenskap. Vi tror på oss själva menar 
damerna i handarbetsgruppen Rätstickorna vars nästa projekt är en 
vante med en fyr som föreställer NÖSS logga. 

Det är måndag på verksamhets- 
centret Fyren i Jakobstad. Småprat 
och ljudet av stickor som klirrar 
mot varandra hörs från det avlånga 
bordet där nio damer från hand-
arbetsgruppen Rätstickorna sitter. 
På bordet ligger garnnystan i olika 
färger. 

– Alla är välkomna.
– Det är intressant. Givande.
– Det är hjärngympa, låter det 

i diskussionen kring bordet. För 
namnet till trots retas man alltså 
inte, utan ägnar sig åt seriöst  
handarbete – stickning.

Rätstickorna startade hösten 
2013, och ses varannan vecka. En 
av deltagarna, Sirkka-Lisa Timonen, 
fick sina mönster inlästa på kassett 
när hon började i gruppen. 

– I början läste jag in alla möns-
ter på kassett till henne. När Sirkka 
-Liisa virkat en stund kunde hon 
säga att det var fel på mönstret, och 
när jag kontrolläste visade det sig 
att hon hade rätt, säger Ann-Sofie 
Grankulla som är verksamhetsleda-
re på Norra Österbottens Svenska 
Synskadade. Sirkka-Liisa är skicklig 
på att sticka, när hon var yngre 
virkade hon sängöverkast, gardin-
kappor, löpare och andra textilier.

Agneta Cederberg, som leder 
gruppen, och har handarbetat sedan 

liten flicka. Under hennes ledning 
har Rätstickorna utvecklats och 
tagit sig an många avancerade 
stickprojekt.

– Namnet kommer från att vi 
bara stickade räta maskor i början. 
Det var enklast. Nu har vi vågat oss 
på annat, säger Agneta Cederberg.

I samband med att en vandrings-
led i Jakobstad anlades stickade 
Agneta på förslag av dåvarande 
ordförande Ann-Britt Mattbäck, ett 
troll med örhänge, långt hår och 
svans – ett mycket ambitiöst projekt.

– Jag googlade mycket för att 
få idéer.  Jag hade en idé att göra 
något som passade in i skogsmiljö. 
Trollet blev så fint så nu pryder det 
vägghyllan på Fyren, vi hade inte 
hjärta att lämna det i skogen... . 

Under åren som gått har Rät- 
stickornas deltagare producerat 
mängder av grytlappar, sockor, 
tofflor, mössor, halsdukar, sjalar, 
ponchor och mjukisdjur, som gått 
till barn, barnbarn och andra.  

Det nyaste projektet är en vante 
med en fyr på som föreställer NÖSS 
logga. Agneta har designat mönstret 
och stickat en modellvante.

– Damerna sporrar varandra. 
Man kommer med mönster, visar 
upp vad man har stickat, och nästa 
gång har någon annan börjat med 
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samma stickprojekt, säger Ann-Sofie 
Grankulla.     

– Vi tror nog på oss själva,  
tillägger Ruth Löfqvist och skrattar.

– Ja, det var tack vare vår Agneta 
jag kom igång efter en hjärnopera-
tion. Nu kan jag sticka sockor, säger 
Maj-Len Ahlstedt.

– Förut hjälpte grannfrun mig 
med det hon tyckte att jag ”råddat 
till”. Nu ordnar Agneta upp  
”rådderierna”, säger Birgitta Nynäs.

– Ja, det tar mycket längre tid 
att riva upp när man inte ser, men 
å andra sidan blir det billigare när 
man stickar baklänges, säger  
Margareta Fredriksson.

En del lottar ut sina alster på 
NÖSS jullotteri.

– Jag brukar inte ha tur, men 
senast när jag köpte en lott till min 
hund vann jag, säger Ann-Sofie. 

Gemenskapen är minst lika 
viktig som handarbetet för gruppen. 
Väldigt glada skratt hörs från det 
stora bordet när det är dags för 
kaffepaus. Hela NÖSS är som en 
enda stor familj. 

– Det kändes som om vi fick 
domen när ögonläkaren sade att 
synen skulle försvinna, men nu vet 
vi att vi klarar oss, menar gruppen.

Stickandet fortsätter hemma. Det 
går alldeles utmärkt att handarbeta 
och göra andra saker samtidigt.

– Man kan sticka och lyssna på 
en ljudbok. Då tänker man inte på 
att man är ensam. 

– Sockor och vantar behövs all-
tid. Barn och barnbarn blir så glada 
när de får stickade plagg, tillägger 
Heddy Sjöblom.
TEXT: HELENE WALLIN 

FOTO: ANN-SOFIE GRANKULLA

Handarbetsgrupp. Margareta Fredriksson, Birgitta Nynäs, Ruth Löfqvist, Heddy Sjöblom, Sirkka-Liisa  
Timonen (rullstol), Maj-Len Ahlstedt och Agneta Cederberg (håller upp vanten närmast kameran).



FORSKARPORTRÄTT

Många gener påverkar 
ögonsjukdomar
Peter Hackman blev redan som barn intresserad 
av biologi och gener. Sedan flera år leder han en 
forskargrupp som forskar i ärftliga muskelsjukdomar, av 
vilka vissa kan ge problem med ögonen.

Det var egentligen ingen slump att 
Peter Hackman blev forskare. Hans 
farfar var professor i geologi och 
hans pappa professor i biologi, och 
han växte upp i ett hem där mycket 
kretsade kring forskning.

– Jag minns när pappa byggde 
ljusfällor på sommarstugan i 

Kolmperä i Esbo, för att fånga 
insekter. Det var oerhört spännande. 
Insektfällorna såg ut som flygande 
tefat och under lampan fanns en 
burk med ättiketer där nattfjärilar 
föll ned och dog. När insekten dött 
skulle den identifieras och monte-
ras. 

Biolog. Peter Hackman forskar i genetiska sjukdomar som tillhör det finländska sjukdomsarvet.
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När Peter Hackman var ung 
och han skulle välja vad han skulle 
studera på universitetet stod valet 
mellan astronomi och biologi. Som 
tonåring hade han fått ett stort tele-
skop, och utvecklat ett stort rymdin-
tresse vid sidan av insektsamlingen. 
Och valet föll på biologi eftersom 
det var det som han var mest intres-
serad av. Molekylär genetik blev ett 
specialområde. Efter att ha avlagt 
examen vid Helsingfors universitet 
flyttade han till Tokyo för att forska 
i hur genetiska mutationer kunde 
undersökas i cellinjer.

– Forskningskulturen var an-
norlunda. Det är väldigt auktoritärt 
i Japan. Jag minns att jag föreslog 
att man skulle lägga till antibioter 
i cellodlingar för att hindra att 
de kontaminerades av bakterier, 
eftersom många experiment 
misslyckades. Professorn sa nej. Jag 
var därför lite slarvig i laboratoriet 
med flit, och när fler experiment 
gått åt skogen föreslog min chef 
att vi skulle tillsätta antibioter. Det 
positiva är att arbetsplatsen tar 
mycket bra hand om sina forskare, 
vi åt alltid lunch tillsammans och 
en gång i veckan bjöd professorn på 
mat. Man fick även spela tennis på 
arbetstid, och förväntades tillbringa 
mycket tid på arbetsplatsen.

Därefter doktorerade Peter vid 
Karolinska institutet i Stockholm år 
2000.

– Jag doktorerade i olika typer av 
mutationer i lungcancer som föror-
sakas av rökning samt mutationer i 
tarmcancer på Karolinska.

Gamla mutationer

Numera håller Peter Hackman till 
i Biomedicum i Helsingfors. Han är 

administrativ gruppchef för forsk-
ningslaget i ärftliga neuromuskulära 
muskelsjukdomar vid Folkhälsans 
Forskningscentrum. Han fascine-
rades redan under studietiden av 
möjligheten att kombinera biologi 
med genetik.

– Min pappa kartlade kromo-
somer hos vissa spindelarter och 
insekter. Jag brukar skoja att detta 
med forskning är ett genetiskt arv.

Ungefär 10 personer ingår i 
forskargruppen som grundades av 
professor Bjarne Udd.

– Vi jobbar med genetiska sjuk-
domar som hör till det så kallade 
Finländska sjukdomsarvet. Närmast 
jobbar vi med neuromuskulära 
sjukdomar, speciellt muskeldystro-
fier och distala myopatier. En del 
av dessa, till exempel Fukuyamas 
kongenitala muskeldystrofi påverkar 
också ögonen och synen. Den kan 
orsaka avvikande ögonrörelser, svår 
närsynthet, katarakt och näthinne- 
lossning.

Muscle-eye-brain disease (MEB) 
är en annan form av kongenital 
muskeldystrofi som kan variera 
mycket i svårighetsgrad. Den 
karaktäriseras av muskeldystrofi i 
kombination med att hjärnan och 
ögonen också är påverkade.

– Ögonsymtomen är uttalad 
närsynthet, störning av näthinnans 
utveckling samt grön och grå starr. 
Med åldern finns risk för näthinne-
avlossning. 

Det finska sjukdomsarvet inne-
bär att det finns sjukdomar som är 
betydligt vanligare i Finland än i 
andra länder.

– Att en specifik variant av en 
sjukdom finns bara i Finland, beror 
på att vi har varit isolerade. Ur-
sprungligen har det kommit in små 
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grupper på hundra till hundrafemtio 
människor från andra länder och 
påbörjat en ny befolkning. Om det 
då i grupperna fanns en familj som 
bar på en genetisk sjukdom, finns 
sjukdomen i samma proportion 
idag. Det kan hända att man är släkt 
med varandra långt tillbaka i tiden 
fast man inte vet om det.

Mellan 36 och 40 sjukdomar 
räknas till det finska sjukdomsarvet. 
Ögonsjukdomen Aland Island Eye 
Disease (AIED) är en av dem. 

– Ögonsjukdomen hittades av 
forskarna Henrik Forsius och Aldur 
Eriksson från Åland. Sjukdomen 
konstaterades då i en enda åländsk 
familj. Den nedärvs könsbundet och 
drabbar främst män, och sympto-
men är nedsatt syn, ljuskänslighet, 
störning i färguppfattningen och 
upprepade ofrivilliga ögonrörelser, 
säger Peter Hackman. 

Samarbete A och O

Nyfikenheten, öppenheten för idéer 
samt samarbetsförmåga är Peter 
Hackmans främsta styrkor som 
forskare. 

– Forskning är inget man gör 
själv, utan i samarbete med andra 
människor. Det behövs många 
olika typer av specialkunnande och 
styrkor i forskningsteamet, eftersom 
området vi arbetar med är så kom-
plext.

Gruppen konkurrerar inte med 
andra, utan försöker initiera samar-
beten.

– När man ringat in problem, 
men inte kan lösa dem kan man 
kontakta andra forskarteam som är 
bra på att lösa dem.

En av utmaningarna inom 
genforskningen är bioinformatik. 

Med dagens tekniker kan DNA  
sekvenseras snabbt och enkelt, men 
att analysera all data och förstå vad 
den betyder är svårt. Gener uttrycks 
i tusentals olika kombinationer och 
idag förstår man inte alla funktioner 
av gener arvsmassan kodar för. 

– En annan utmaning är att hålla 
sig á jour med de senaste metoder-
na. Det händer väldigt mycket och 
vi måste använda oss av de senaste 
metoderna.

Diagnoser

Drivkraften i forskningen är fram-
förallt att hitta metoder man kan 
diagnosticera genetiska sjukdomar 
med.   

– Det finns väldigt många gener 
som påverkar ögonsjukdomar. Då är 
det viktigt att man kan diagnostice-
ra dem i tid. Det gör att man kan ge 
info åt patienten och vad prognosen 
är, och hur man eventuellt kan 
åtgärda dem.

Under de senaste åren har muta-
tioner hos flera helt nya genetiska 
muskelsjukdomar identifierats av 
Folkhälsans forskningsteam. Redan 
år 2002 upptäckte gruppen att 
sjukdomen tibial muskeldystrofi 
beror på fel i titin genen. 

– Det kommer definitivt att tas 
fram genterapibehandlingar och 
mediciner i nära framtid. Vi har tagit 
fram genpaneler med några hundra 
gener som är associerade med mus-
kelsjukdomar och de används för 
diagnos. Det finns även genpaneler 
för ögonsjukdomar. Det är lätt att ta 
ett blodprov och göra testet. 

TEXT OCH FOTO: HELENE WALLIN

ANNONS
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Välkommen med på Skördefest!
Kom med på en förmånlig resa och besök vackra Åland! På Åland hålls varje år i september en 
tre dagar lång skördefest som har blivit en given högtid för såväl ålänningar som turister. Skör-
defesten är en unik möjlighet att åka runt på hela Åland och besöka gårdar och gårdsföretag. 
Resan till Åland genom skärgården startar från Åbo så att det passar med anslutande transpor-
ter. Första natten tillbringar vi 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 avslutar lördagskvällen. På söndag besöker 
vi Saltvik och deras kantor som har erfarenhet av synskador. Resan hem på söndag gör vi efter 
Ålands synskadades 50-års kaffe med stor färja från Mariehamn till Helsingfors. Garantera din 
plats i bussen och anmäl dig senast måndag 30 maj till din egen distriktsförening. Slutgiltigt 
pris fastställs när besked om bidrag erhållits. Även medlemmar på Åland kan delta i festen – 
anmäl er inom maj. Mer om skördefesten hittar du på deras hemsida https://skordefest.ax/ där 
även gårdarna som deltar småningom presenteras.

PROGRAM: Skördefesten Åland 2022 – 16 till 18 september

Fredag 16 september
Klockan 10.15 avgår Bussen från Åbo. Skärgårdsbord till lunch på Vuosnaisten meriasema.
Incheckning på Åland, Brändös Hotell Gullviva. En och en halv timmes guidad tur på Brändö 
med picknicksmörgås på någon klippa. Kvällen avslutas med middag och program.
Bastu för den som vill senare på kvällen.

Lördag 17 september 
Klockan 08.05 avgår Skärgårdsfärjan från Brändö. Färjan anländer till Hummelvik vid halv elva.
Skördefestprogram inklusive lunch på en öppen gård samt kaffepaus på eftermiddagen
Incheckning på hotell Cikada i Mariehamn vid 16-tiden. Enkelrum kostar 25 euro extra.
Kvällen avslutas med middag i Smakbyn som ägs av Micke Björklund 

Söndag 18 september
Bussen avgår från Mariehamn kvart över tio.  Vi åker till Saltviks kyrka samt träffar deras kantor 
Efter kyrkan äter vi Pannkakslunch på vinsmedjan. Efter lunch far vi på skördefest. Efter skörde- 
festen och middagen träffas vi på Ålands synskadades verksamhetscenter Ankaret, dricker 50-
års jubileumskaffe och väntar på båten. Strax innan midnatt avgår båten.

Måndag 19 september
Sjöfrukost ombord innan båten anländer till Helsingfors.

Kom med du också! Tillsammans och med gemensamma krafter 
ordnar vi en resa till Åland hösten 2022 för oss alla!

ANNONS
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Blindgång 
i Kaunas
Vi har hört om restauranger där du kan äta med 
ögonbindel på. Men hur tror du att det känns att gå 
genom en storstads centrum med ögonbindel, guidad 
av en person som själv är blind? I Kaunas, Litauens 
näststörsta stad, kan du nu prova det här – ett unikt 
koncept som lär dig att upptäcka världen genom en 
annans sinnen.

TEXT: GUSTAF ANTELL FOTO:  JOLANTA KRUČKAUSKAITĖ OCH PIXABAY

– Jag ber dig att berätta genast om 
du känner någon form av obehag, 
säger Oksana, min guide, när jag 
träffar henne i Ąžuolynas, en stor 
park nära staden Kaunas centrum. 
Hon ger mig en vit käpp att hålla i 
högra handen, så att vi har varsin. 
Hon för att hon alltid har sin käpp 
i handen, och jag för att jag ska få 
uppleva hur det är att orientera mig 
i omgivningen med hjälp av en käpp. 

Jag ska lära mig känna med 
den, och lyssna på den, under vår 
nästan två timmar långa vandring 
mot stadens centrum. Det är också 
ljudet av käpparna, fötterna och 
vinden i träden som är den starkaste 
upplevelsen genast i början, inte 
mörkret – mina blinda ögon – från 
den täta masken.

Vi går långsamt genom parken. 
Oksana säger att jag är lite lång-
sammare än de flesta, men det är ok. 
Vi stannar till vid olika träd, så att 

jag ska få lyssna på hur de låter när 
man slår dem med vita käppen, och 
vid en sten. Skillnaden mellan död 
ek och levande ek var uppenbar, 
men först efter att Oksana hade sagt 
vad det var jag stod framför.

Varje gång en främmande per-
son passerar på grusgången känner 
jag mig lite utsatt. Ljudet kommer 
väldigt snabbt mycket nära, för att 
sedan försvinna lika fort i mörkrets 
riktning. När de enda ljuden vi hör är 
vinden i trädkronorna, och trafiken 
långt bort, känns det ensamt. Som 
om något har hänt, men jag inte vet 
vad. 

Sinnesturismen 

De kallar det här för sinnesturism 
och vandringens namn är, fritt över-
satt, Kraften av (icke)vision. Vision 
syftar här både till synförmågan i sig 
och till drömmar och visioner i ett 

300 000 invånare. 
Kaunas är  
Litauens näst-
största stad. 
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lite mer abstrakt sammanhang. Det 
är Litauens förbund för blinda och 
synskadade, LASS, som ordnar den.

– Det här är en unik idé, åtmins-
tone har vi inte hittat något mot-
svarande när vi har sökt på internet 
efter något liknande, säger Jolanta 
Kručkauskaitė, som är chef för LASS 
regionkontor i sydvästra Litauen, 
beläget i Kaunas. Fördelarna med 
den här sortens till synes enkla 
promenader är verkligen otroliga.

Kručkauskaitė, som jag träffar 
först efter vandringen, beskriver 
konceptet som ett sätt att lära känna 
staden och den omgivande miljön, 

javisst, men många som gör den här 
vandringen lär också känna sig själv.

– Det här ger en möjlighet att 
lära känna en person som du spen-
derar två timmar med och du tvingas 
att uppleva världen som hon gör det. 
Det här är hennes värld och hon tar 
dig rakt igenom stan på sitt sätt. Vår 
vision är att alla som deltar blir en 
del av ett mer empatiskt samhälle.

Det är förstås när vi närmar oss 
trafiken som min förmåga att lita 
fullt ut på Oksanas sinnesnärvaro 
sätts på prov. Under en längre stund 
har jag redan insett att trafikens ljud 
har kommit närmare. Nu kommer vi 
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att gå ner för backen mot centrum 
längs med en av stadens mest 
trafikerade infartsleder.

Min upplevelse från parken 
upprepas – där varje förbipasse-
rande person dök upp från tomma 
intet, kändes väldigt nära och sedan 
försvann lika plötsligt återupprepas 
– men med mycket större intensitet.

När en lastbil kör förbi låter det 
inte bara som om den kommer mot 
mig, utan snart är på väg rakt över 
mig.

– Det är en vanlig reaktion, säger 
Oksana. Du vänjer dig snart. Många 
säger att det känns som om den 
växer i storlek, som om den är ett 
helt våningshus på hjul, när den kör 
förbi.

Det tar inte lång tid förrän jag 
börjar höra skillnader på fordon. 
Stora fordon eller små, det är svårt 
att säga, men större eller mindre 
än det förra, det går lätt. Gamla 
lastbilar hörs på långt avstånd, 

medan moderna bussar smyger sig 
på. Dem känner man däremot igen 
på bromsljuden och puffljudet när 
dörrarna öppnas.

– Jag har en kompis som på 
ljudet kan höra vilket bilmärke som 
kör förbi, säger Oksana. 
 
Räknar steg och lyssnar

 
När jag vant mig vid trafikens ljud 
börjar jag prata mer och känner 
mig trygg. Ett par gånger går vi över 
gatan och jag kan höra hur bilarna 
stannar för att släppa oss över vägen. 
De känns vänliga, som om de stan-
nar av ren och skär omtänksamhet.

– Kom snabbare, säger Oksana, 
det blir snart rött ljus.

Det som fascinerar mig allra mest 
är inte medtrafikanternas vänlighet, 
utan Oksanas exakta steg inför 
övergångarna. Hon vet exakt var 
trottoaren slutar och gatan börjar, 
och vice versa. Hur gör hon det?

Fordon låter olika. Att vänja sig vid trafikens ljud är en del av upplevelsen under rundvandringen.
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– Den vita käppen hjälper och jag 
lyssnar hela tiden på omgivningen, 
och så känner jag underlaget under 
mina skor, säger hon. 

Men sedan avslöjar hon också 
att livet som blind i en storstad är 
begränsande: jag har övat mig på den 
här rutten. 

– Jag har gått den flera gånger och 
har lärt vissa saker utantill.

Det förklarar till exempel varför 
hon i ett skede visste att det ”några 
steg framför oss står två parkerade 
bilar, vi kommer att gå emellan dem”.

– Jag har lärt mig att ibland räkna 
mina steg och jag håller hela tiden 
koll på hur långt vi har kommit på 
vandringen, säger Oksana.

Vi har redan hunnit så långt på 
promenaden att jag nästan har glömt 
att Oksana saknar ett sinne som jag 
har. Hon har inga superkrafter, utan 
vardagslivet är rent konkret begränsat 
eftersom hon inte kan se.

– Jag skulle aldrig ta med dig på 
en spontan vandring i Kaunas, det 
skulle vara för farligt. För det mesta 
rör jag mig längsmed bekanta rutter. 
På ett nytt ställe måste jag koncentre-
ra mig till 100 procent.  

Det visar sig att den vita käppen 
är ett ännu bättre hjälpmedel än jag 
hade trott.

– Vi inte bara känner med den, vi 
lyssnar också på den för att orientera 
oss.
 
Frihetsallén

Den sista sträckan av vår vandring går 
längs med Laisvės alėja, Frihetsallén. 
Den 1,6 kilometer långa gågatan är 
Kaunas centrum. Det är här folk sam-
las. För första gången kan jag känna 
en total närvaro av mänskligt liv runt 
omkring.

–Jag älskar Laisvės alėja och 
att gå upp och ner för gatan, säger 
Oksana. Jag älskar sorlet från glada 
mänskor runt mig.

Igen slås jag av att jag för en 
stund hade glömt att vi båda rör oss 
blinda genom stan. Jag känner mig 
inte annorlunda, jag känner mig inte 
ensam, utan som en turist på guidad 
rundtur i Litauens näststörsta stad 
(med över 300 000 invånare, ungefär 
som Tammerfors).

Vår rundtur slutar på ett café 
på Laisvės alėja. Där tar Jolanta 
Kručkauskaitė, guiden Povilas och 
guidernas engelskalärare emot oss.
De låter mig inte genast ta bort 
ögonbindeln, utan frågar mig hur det 
känns.

– Det kan jag inte svara på, det var 
en total upplevelse som behöver tid 
att sjunka in, säger jag.

På Povilas röst låter det som om 
han ler.

– Det är ett vanligt svar. Många 
beskriver hur känslorna sprudlar 
inombords och att det är svårt att 
beskriva dem.

Jolanta påpekar att det är ett svårt 
jobb att guida seende turister genom 
stan och att det inte passar alla. Men 
i gengäld ger det de blinda guiderna 
upplevelser, insikter och kontakter 
som också för dem är unika. Det här 
är en form av självförverkligande, 
men också social integration. Oksana 
håller med.

– Vi blinda har en tendens att 
umgås mest med varandra. Det är inte 
så jag vill ha det. Många blinda lider 
av depression. I många länder kan 
blinda barn gå i skola med vanliga 
barn. Jag hoppas att Litauen är på väg 
i den riktningen och jag hoppas att de 
här turerna kan övertyga folk om att 
det är möjligt.
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Skräddarsydda resor 
för synskadade
Teaterresor, sparesor och semesterresor. Visst går det 
att resa även om man inte ser så bra, det viktiga är 
planering och att tänka på tillgänglighet.

Oravais Trafik Ab är den researrang-
ör Vasa Svenska Synskadade (VSS) 
anlitar sedan många år tillbaka. 
Nina Wikman berättar vad hon tar 
i beaktande när hon planerar resor 
för personer med synnedsättning.

– När jag fått veta vart vi ska 
åka börjar jag med att ringa runt till 
olika hotell på orten. Jag frågar om 
tillgänglighet. Det får inte vara så 
att hotellgästerna ska behöva an-
vända hiss eller gå längsmed långa 
krokiga gångar innan de kommer till 
hotellrummet. Helst ska hotellrum-
met ligga på första våningen så att 
gästerna inte behöver använda hiss 
alls. Med god planering och kom-
munikation löper allt bra. Angående 
programmet försöker jag få tag 
på en guide som kan berätta med 
bilder, syntolka.

I sommar åker VSS till Kalmar 
och Öland i mitten av juni. Guiden 
som Nina Wikman har anlitat har 
redan tagit kontakt med bland 
annat Döderhultarns museum i 
Oscarshamn.

– Förutom att lyssna på om hur 
det var att leva i Småland för hund-
ra år sedan kommer vi att kunna 
bekanta oss med föremål genom att 
röra vid dem. 

Går bra att resa

– Det känns jättetryggt att Oravais 
Trafik hjälper oss med att arrangera 
alla resor. Jag minns att när vi åkte 
till Kroatien så väntade deras buss 
med chaufför utanför flygfältet, 
säger verksamhetsledare Febe Mörk 
från VSS. 

Hon har varit med och arrange-
rat teaterresor, kulturresor, sparesor 
och resor till varma länder. 

– Vi har flera gånger besökt 
Tervis spa i Estland, samt vår vän-
orts synskadeförening och förbund 
i Pärnu. Vi har också rest till Östra 

Estland. Oravais Trafik-bussen framför spahotellet Tervis.
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Vänner. Febe Mörk överräcker en lykta till medlemmar i Pärnu Synskadeförening under träffen 2017.

Finland till bland annat Valamo 
kloster, Åbo svenska teater samt till 
IKEA i Haparanda och ett par gånger 
till Umeå.

Våra resmål bestäms av styrelsen 
och även med tips och idéer av våra 
medlemmar.

Fast du är synskadad ska du inte 
tänka att det är omöjligt att resa, 
menar Febe Mörk.

– Med lite planering kan man 
göra allt som icke-synskadade kan 
göra. Har någon rullstol lyfter vi till 
exempel in den i bussen. Gällande 
sommarens resa finns det även 
möjlighet att få information i punkt-
skrift. 

Har man en personlig ledsagare 
söker man ekonomisk ersättning 
från den egna hemkommunen.

– Förutom personliga ledsagare 
har vi alltid med utbildade allmänna 
ledsagare av båda könen som kan 
följa med resenärerna till toaletten 

på allmänna platser där ju inte en 
personlig ledsagare kan följa med. 

Febe Mörk har inte erfarenhet av 
att något skulle ha gått fel under en 
resa.

– Det kan hända att någon blir 
sjuk, därför är det viktigt att alla har 
sina försäkringar i skick. 

Vad ser du mest fram emot under 
sommarens resa till Öland?

– För mig är det jobb 24/7 som 
reseledare, man har ju alltid ett 
ansvar som ledare att allt skall 
fungera. Som ung jobbade jag på en 
campingplats på Öland, så därför 
blir det extra spännande att besöka 
Öland och Kalmar på nytt. En av de 
större upplevelserna för alla rese-
närer denna gång blir säkert att åka 
över Ölandsbron som är över sex 
kilometer lång. 

TEXT: HELENE WALLIN FOTO: VSS
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"Använd inte din 
synskada som en 
ursäkt"
– Jag lyckades aldrig slutföra gymnasiet. Det fanns för mycket 
diskriminering, vilket gjorde det omöjligt. Men nu är jag en av 
de högst rankade frilansarna på Upwork. Det säger Adrianne 
som bor i Sydafrika.

TEXT: FREDRIK LINDGREN

– Jag ställer med glädje upp på en 
intervju, skriver min vän Adrienne 
när jag kontaktar henne. Hon bor 
i Pretoria, som är Sydafrikas hu-
vudstad, och vi har känt varandra i 
några år genom internet. Nu ska hon 
berätta om sitt liv som synskadad i 
Afrika.

– För tillfället är jag en  
kopieringsredigerare på heltid, 
säger hon och tillägger att hon har 
fullt upp.

– Jag lyckades få några jobb via 
Upwork och nu är jag en av de högst 
rankade frilansarna på hemsidan.

Det är kul att höra att Adrienne, 
som växt upp med Makular degene-
ration, lyckats få ett jobb så snabbt. 
Det är inte enkelt att hitta ett jobb 
som 20-åring, särskilt då man har en 
synskada. Det blir inte heller enklare 
då gymnasiet inte behandlat en 
rättvist, vilket Adrienne har fått 
uppleva.

– Jag lyckades aldrig slutföra 

gymnasiet. Det fanns för mycket 
diskriminering, vilket gjorde det 
omöjligt.

Tuff start från början

Olyckligtvis har inte heller grund-
skolan varit en enkel resa för 
Adrienne. Skolsystemet i Sydafrika 
har praktiskt taget varit emot henne 
från första början.

– Grundskolan sparkade på sätt 
och vis ut mig när jag blev blind, så 
jag fick hemundervisning fram till 
gymnasiet, förklarar hon. Dessutom 
var familjen tvungen att bekosta 
utbildningen på egen hand.

Adrienne intygar ändå att 
gymnasiet inte var allt för proble-
matiskt för henne. De skolor hon 
gick i gjorde sitt bästa för att se till 
att utbildningen blev så tillgänglig 
som möjligt. Utbildningen fick  
dessvärre inte det positiva slut man 
väntat sig.
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Jag är stolt över mig själv.  Men jag förväntar mig inte att klara av allt jag prövar 
på. Det är orealistiskt, menar 20-åriga Adrienne som är från Sydafrika. 
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– De som övervakade  
studentexamen sade att jag inte kan 
få all den hjälp jag behöver, så jag 
lät bli att skriva utan rätt stöd. Jag 
skulle ändå blivit underkänd.

Adrienne prövade även på de 
brittiska- och nordamerikanska 
skolsystemen, vilka var betydligt 
värre. Till slut fick hon nog och 
konstaterade att hon inte behövde 
ett gymnasiebetyg och lämnade allt 
bakom sig.

Dans som hobby

Adrienne har gjort massor trots sin 
synskada och alla motgångar. Hon 
har lyckats få ett jobb hon är nöjd 
med och har dessutom dans som en 
av sina hobbyer.

– Dans är väldigt visuellt, men 
jag får det att fungera med hjälp av 
mina danslärare. Jag står framför 
dem när jag skall lära mig ny koreo-
grafi, och om jag gör något fel visar 
min instruktör mig noggrannare 
genom att till exempel flytta min 
arm i rätt position.

Adrienne skriver också på friti-
den med hjälp av en skärmläsare. 
Skärmläsaren kommer även väl till 
pass i hennes arbete som kopie-
ringsredigerare.

– Jag kontrollerar grammatik, 
stavning, meningsstruktur och 
annat i texter innan de publiceras. 
Jag behöver inte min syn, utan gör 
allt med min skärmläsare, förklarar 
hon.

Jag ber Adrienne att se tillbaka 
på det hon åstadkommit och frågar 
henne om hon är nöjd med allt så 
här långt.

– Jag är stolt över mig själv. Jag 
förväntar mig inte att klara av allt 
jag prövar på. Det är orealistiskt, 

men jag vet att om jag har mitt sikte 
inställt på något kan jag lyckas, 
även om oddsen är emot mig. 
Adrienne är nöjd med hur hennes 
liv har artat sig och har all rätt att 
vara det. Hon har ju trots allt lyckats 
skapa en karriär utan varken arbets-
erfarenhet, eller studentexamen.

Hur ser framtiden ut?

Vi närmar oss slutet på intervjun. 
När jag frågar om Adrienne har 
några framtidsplaner svarar hon 
självsäkert.

– Jag tror att det är viktigt att 
alltid ha ett mål att jobba mot. Jag 
vill bli bättre på det jag gör och 
växa som kopieringsredigerare. Jag 
vill på lång sikt enkelt kunna försör-
ja mig själv ekonomiskt. Det är mitt 
stora mål.

När vi når slutet på diskussionen 
frågar jag om det är något Adrienne 
vill hälsa till oss. Hon poängterar 
hur viktigt det är att aldrig ge upp, 
även om allt inte går som planerat. 
En synskada är en stor funktions-
nedsättning, men det känns alltid så 
mycket bättre då man lyckas. 
Det jag framför allt kommer ta med 
mig är de sista meningarna i vår 
konversation.

– Använd inte din synskada 
som en ursäkt, varken åt dig själv, 
eller åt andra. Ja, det suger att vara 
handikappad och det är enkelt att 
låta det definiera dig, men det är det 
inte. Så klart finns det saker du inte 
kan klara av, men det finns sätt att 
kringgå detta. Allt som behövs är att 
du hittar det.
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KOLUMN: 

Det normkritiska arbetet gäller 
även den sexuella delen av livet
Jag har jobbat i projekt som 
använder sig av norm- 
kritiska närmandesätt som 
arbetsmetoder. Det innebär 
bland annat att få syn på, och 
ifrågasätta, de normer som 
påverkar uppfattningar om 
vad som är ”normalt”. 

Det normkritiska arbets-
sättet innebär att genom 
olika metodologiska övningar 
vända på utgångspunkten 
och ifrågasätta invanda 
mönster och strukturer om 
hur vi förhåller oss till saker 
och ting. Vad är normen? 
Punktskrift eller svartskrift? 
En vit heterosexuell man 
eller en svart funktions- 
hindrad kvinna? Utifrån den 
analysen försöker vi bygga 
ett samhälle som ger en 
jämlik utgångspunkt och inte 
ska hindras utifrån kön, etni-
citet, eller funktionsvariation 
till exempel.

Det normkritiska arbetet 
gäller även den sexuella 
delen av det mänskliga livet. 
Att vara människa är att även 
vara en sexuell varelse. Tra-
ditionellt har människor med 
olika funktionsvariationer 
betraktats som asexuella 
eller utan sexuella behov, 
eller att andra behov har varit 
primära framom sexuella 
behov. Men att vara människa 

innebär också att vara en 
sexuell varelse. Sexualitet är 
inte synonymt med sexuella 
praktiker, som att ha samlag 
till exempel, utan sexualitet 
innebär många olika aspekter 
av det kroppsliga och men-
tala livet. Hur man mår både 
fysiskt och psykiskt är en 
fråga som också inverkar på 
vår sexualitet. Olika utveck-
lingsskeden är en fråga om 
sexualitet, om det så handlar 
om att kroppen förändras, 
blir äldre, eller våra sinnen 
förändras.

Vissa frågor i det 
normkritiska arbetet är 
mer brännande och väcker 
starkare känslor än andra. 
Ingen skulle väl motsätta sig 
att man ser till att det finns 
rampar till åtminstone alla 
offentliga byggnader, eller 
punktskrift tillgänglig i de 
flesta sammanhang. Men det 
finns andra frågor som kan 
vara svårare.

En av dessa frågor är 
frågor om assisterad sexu-
alitet som också är en fråga 
för det normkritiska arbetet. 
Å ena sidan har alla rätt till 
en sexualitet så länge sättet 
att utöva sexualiteten inte 
kränker andras frihet och 
självbestämmanderätt. Men 
vissa människor kan inte 

förverkliga sin sexualitet, inte 
ens autoerotiskt, kanske på 
grund av någon funktions- 
variation. Och då aktualiseras 
frågan om assisterad sexu-
alitet där någon kan hjälpa 
en annan att förverkliga sin 
sexualitet utan att delta 
sexuellt själv så att säga. Det 
kan till exempel handla om 
att hjälpa ett par där båda 
har funktionsvariationer att 
utföra sexuella handlingar på 
varandra de vill utföra, men 
inte själva fysiskt klarar av 
att utföra utan assistans eller 
tekniska hjälpredskap.

Fördelen med det norm-
kritiska närmandesättet är 
att målet att inkludera alla 
människor så att alla ska ha 
samma rättigheter gör att 
alla människor har möjlighet 
att må bättre.

Det räcker inte bara att 
trygga allas fysiska säkerhet, 
men också rättigheter att 
förverkliga sig själv, ha  
rörelsefrihet på egna villkor, 
ha tillgång till samhällets 
olika områden, samt att ha 
rätt till sin sexualitet.

TEXT: NANA BLOMQVIST.  
HAR JOBBAT MED OLIKA 
JÄMSTÄLLDHETSFRÅGOR I SKOL- OCH 
FORTBILDNINGSPROJEKT. MAGISTER 
I KVINNOVETENSKAP, UTBILDAD 
SEXOLOG OCH DOKTORAND I 
RELIGIONSVETENSKAP.



Den gyllene regeln är att 
inte klicka på länkar
Rädd för att röra dig på nätet? Ingen fara så länge du 
surfar efter matrecept, men när du får en länk från 
banken till din e-post, är det viktigt att tänka till.

Många människor sköter idag sina – Avsändaren ber om hjälp att 
bankärenden via datorn. Det ger oss betala till exempel 50 euro för 
ett smidigt liv men väcker samtidigt de administrativa kostnader som 
oro för att vi ska bli utsatta för överföringen kräver. Sedan kommer 
bedrägerier på internet. en ny förfrågan om hjälp med att 

– Alla bedragare har som mål betala en mindre summa. Som 
att lura till sig inloggningsuppgifter ersättning lovas mottagaren en viss 
och koder till våra nätbanker. Eller procent av mångmiljonbeloppet.
få oss att betala pengar till något Det som är viktigt när man får 
ändamål. Detta kan ske på olika sätt, tiggarbrev är att inte svara på dem. 
säger it-konsulten Robert Riska som En tredje vanlig bedrägeriform är så 
nyligen föreläste om datasäkerhet kallat nätfiske. Det är en sofistikerad 
för Svenska Synskadade i Mellersta form av bedrägeri där bedragaren 
Nyland. utger sig för att vara någon annan, 

En vanlig bedrägerimetod är att till exempel en bank.
plantera ut virus på våra datorer, – Det kan komma e-post från 
som gör att en utomstående person Aktia att du ska åtgärda ett problem 
kan ta kontroll över dem. i nätbanken genom att klicka på en 

– Virus sprids ofta genom länk. När du klickar på länken kom-
bifogade filer i e-postmeddelanden mer du till en hemsida som är iden-
eller snabbmeddelanden. Därför är tisk med Aktias men i verkligheten 
det viktigt att du aldrig öppnar en är en kopia av den. Där uppmanas 
bifogad fil i ett e-postmeddelande du logga in dig med dina bankkoder, 
om du inte vet vem avsändaren är. som bedragaren registrerar och 

En annan form av bedrägeri är loggar in sig med i den riktiga ban-
de så kallade Nigeriabreven som ken. Där kan hen ta ut pengar och 
dyker upp i e-posten. De har funnits upprätta autogiro och annat. 
jättelänge. I mejlet står det att en  
person behöver hjälp med att föra Så kan du skydda dig
över en stor summa pengar, ofta 
mångmiljonbelopp, från ett annat Det finns många sätt att skydda sig 
land. mot bedragare. Den gyllene regeln 
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i datasäkerhet är att aldrig klicka på 
länkar, och ifrågasätta mejl och tele-
fonsamtal där någon person uppger 
sig kontakta oss från en bank. Mejl 
som kommer från till exempel din 
chef och handlar om överföring 
av pengar ska alltid stämmas av 
personligen. 

– Kom ihåg att banker aldrig 
skickar e-post till dig eller ber om 
uppgifter av personlig karaktär. Får 
man post av banken skickas den 
direkt till nätbanken, säger Robert 
Riska.

Nya datorer är utrustade med 
säkerhets- eller antivirusprogram 
som effektivt hindrar viruset från 
att komma in i din dator. Det ger ett 
bra grundläggande skydd. Därutöver 
kan man köpa virusprogram som 
förutom att skydda mot virus har 
funktioner som skyddar mot  
nätbedrägerier. Nyttig information. It-konsulten Robert Riska föreläser om 

– F-secure är ett bra säker- datasäkerhet.
hetsprogram. Har man F-secure 
aktiveras till exempel bankskyddet e-postmeddelande är som ett 
när du besöker en internetbank eller vykort. Men det menas att vem 
påbörjar en betalning och skapar en som helst i kedjan av datorer som 
säker anslutning för att skydda dina distribuerar mejlet också kan läsa 
pengar. Programmet varnar dig även innehållet innan det når fram till 
för att klicka på okända länkar. mottagaren.

– Skicka aldrig skattekort, 
Https och http kontonummer och andra personliga 

uppgifter i mejlet eller som bilaga, 
Var även uppmärksam på falska säger Robert Riska.
hemsidor och att webbsidan du Det är viktigt att uppdatera 
exempelvis handlar på är krypterad datorer, mobiler och andra appara-
genom att det står https i stället för ter hemma.
http i adressfältet och att det visas – En gammal router kan till 
ett låst hänglås. exempel lätt bli en säkerhetsrisk 

– Om det inte finns lås är det och göra att ett virus slinker in.
garanterat skumt. För att komma in En router är en elektronisk appa-
på rätt hemsida ska man även skriva rat som du har i ditt hem och som 
in bankens namn direkt i adress- gör att du kan koppla upp dig till 
fältet, inte googla. internet på din dator och mobil. 

Man ska även tänka på att ett TEXT OCH FOTO: HELENE WALLIN
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RECENSION AV iPHONE SE (2022)

Snabbare processor 
i nya iPhone SE
Andra veckan i mars lanserade App-
le den nyaste modellen av iPhone 
SE–telefonen, som i många år varit 
den telefon FSS rekommenderat för 
personer med grav synnedsättning 
och intresse för smartegenskaper i 
sin telefon.

SE-modellerna har alltid haft 
en relativt bra prestanda och kom-
ponenter jämfört med sitt pris. Den 
första modellen lanserades år 2016, 
den andra år 2020 och nu redan två 
år efter den föregående kommer 
version 2022.

Till de förbättrade egenskaperna 
hör bland annat att telefonen nu är 
5G-kompatibel, vilket kanske är or-
saken till denna tidsmässigt snabba 
modelluppdatering. Telefonen har 
motsvarande prestanda som flagg-
skeppsmodellerna då den använder 
sig av samma processor som till 
exempel iPhone 13. I och med den 
nya och effektivare processorn har 
telefonens batteritid också  

förbättrats. Telefonen är stor-
leks- och utseendemässigt lik sin 
föregångare och har fortsättningsvis 
den användarvänliga hemknappen. 
Telefonen kommer i tre olika färger; 
röd, vit och svart och Apple menar 
att glaset och skärmen är hållbarare 
än förut.

FSS rekommenderar iPhone SE 
för personer med synnedsättning, 
som har ett intresse för smarttele-
foner och appar, e-post och webben. 
I synnerhet för personer med grav 
synnedsättning, med intresse för 
smart- och pekskärmstelefoner, 
erbjuder iPhone den bästa användar- 
upplevelsen med sina utmärkta 
talsynteser och välfungerande 
röststyrning.

I Apples finska webbutik kostar 
den billigaste varianten av iPhone 
SE 2022 med 64 GB minne för 
tillfället 529 €. 

TEXT: CRISTIAN SÖDERBERG FOTO: APPLE
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Syntolkade målbollsfinaler
Syntolkade målbollsfinaler i Alberga idrottshall söndag 22.5.2022
 
Nu finns det chans att följa med de spännande finalmatcherna i målboll. Resan är 
ett samarbete mellan Nylands föreningar. Vi börjar dagen med att äta lunch på 
Burgerking i köpcentret Sello kl. 11. Efter lunchen tar vi oss till idrottshallen där  
Börje Broberg syntolkar och speltidtabellen är: 
 
12.15 Bronsmatch finska mästerskap
13.20 Bronsmatch öppna serien
14.25 Guldmatch öppna serien
15.30 Guldmatch finska mästerskap
 
Efter matcherna finns det möjlighet att shoppa på köpcentret Sello till klockan 18.  
Anmäl dig senast 17.5 till Astrid 0400 269 553, Jonas 040 9644 672 eller  
Alexandra 040 778 6295. Vid anmälan får du veta deltagarpriset och bussrutten. 
Välkomna med! 

Raseborgs sommarteater
Raseborgs sommarteater ”All shook up” 9.7. Syntolkad föreställning av Emma Kullberg

Välkomna med på teaterresa till Raseborg, resan är ett samarbete mellan Nylands föreningar 
och går av stapeln lördagen 9.7. Busstransport startar i Borgå kl. 10.15 och plockar upp  
deltagare längs med vägen mot Ekenäs. 

13.00 Lunch på restaurang Villa Smakhus.
14.30 Start mot teatern.
15.00 Bekanta sig med skådespelarna.
16.00 Föreställningen börjar (ett mellanmål och kaffe serveras under pausen)
18.30 Föreställning slut och hemfärd

Anmäl dig till Jonas 040 9644 672 eller Alexandra 040 7786 295 senast 31.5.  
Vid anmälan får du veta deltagarpris, bussrutt och kom ihåg att 
nämna eventuella matallergier. 



Från mörker 
till ljus
Ibrahim Milanovic blev blind i inbördeskriget i 
Bosnien. Hans historia är en berättelse om förtvivlan, 
hopp och kärlek. 

TEXT: PONTUS ANCKAR FOTO: HELENE WALLIN

Ibrahim Milanovic skrattar till. Ett 
kort skratt, men i det ryms ett helt 
liv av sorg och kamp för en bättre 
tillvaro.

Hans torra skratt är ett svar på 
frågan hur det känns för en ung man 
att bli blind på grund av ett krig han 
aldrig ville vara delaktig i, ett krig 
han tvingades utkämpa mot män 
som tidigare varit hans grannar. Ett 
krig som enligt honom bara lett till 
mera hat och förstörd infrastruktur.

– Föreställ dig! Jag var 21 år 
gammal, en man som älskade livet 
och hade en framtid.

Det är nu 29 år sedan den ödes-
digra dagen. Julafton vid fronten i 
Bosnien-Hercegovina. En julafton 
utan julgranar och julklappar. En 
julafton som förändrade Ibrahim 
Milanovics liv för alltid.

I likhet med många andra unga 
landsmän, hade Ibrahim redan 
vistats vid fronten i över ett år.

– När jag blev skickad till fronten 

hade vi bosnier knappt någon 
utrustning alls. Många var klädda 
i civila kläder och jaktgevär och 
hagelgevär, vad nu folk råkade ha 
hemma, fick duga som vapen. 
Småningom började dock de  
krigande bosnierna få mera vapen.

– Vi tog av fienden. Och så börja-
de armén få mera vapen, varifrån de 
kom och hur man skaffade dem vet 
jag inte.

Ibrahim beskriver kriget som 
rörigt. Ett krig som gick ut på att alla 
slogs mot alla.

– I början krigade vi mot serber 
som hörde till jugoslaviska armén. 
Sedan mot Kroatien. Det var kompli-
cerat. I exempelvis Sarajevo bodde 
det förutom bosnier även serber och 
kroater. Man kan nog säga att det 
var som att slåss mot våra grannar.

Grannar som före kriget hade 
varit Ibrahim Milanovics vänner. 
Han gick i skola med dem, spelade 
fotboll med dem, umgicks med 
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Författare. Ibrahim Milanovic, som jobbar vid HUN, har skrivit boken Voitto pimeydestä om sitt liv. 



dem. Men när Slovenien bröt sig 
ut ur Jugoslavien förändrades allt. 
Människor manipulerades förklarar 
Ibrahim.

– Religionen kom med i bilden 
och vi fick höra att en del är serber, 
andra kroater och så vidare. Det blev 
en enda röra, suckar Ibrahim. 

Blev inkallad till armén 
 
Ibrahim befann sig i Slovenien 
1991 när landet gick ut ur 
Jugoslavien, som förutom 
Slovenien bestod av Serbien, 
Kroatien, Bosnien-Hercegovina, 
Kosovo, Nordmakedonien och 
Montenegro.

Han gick i en yrkesskola i Slove-
nien och hade en överenskommelse 

med ett företag i landet att han 
skulle börja jobba för dem så fort 
han var färdig. Framtiden såg ljus 
ut. Men när kriget började blev han 
inkallad till den bosniska armén. 
Bosnien-Hercegovina blev indraget i 
kriget 1992. De serbiska och kroatis-
ka ledarna ville dela landet i två.

Ibrahim klarade sig utan skador 
fram till den där julaftonen 1993. 
I Finland är väl den julen lik alla 
andra jular, men i Bosnien sprängs 
en granat rakt framför Ibrahim.  
Granatskärvor skadar hans vänstra 
hand och träffar hans ögon. Det 
vänstra ögat förstörs helt och hållet 
och en skärva tränger in i hans 
högra öga.

– Det blev genast mörkt. Det 
enda jag såg var lite ljus.
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Nytt liv. Ibrahim börjar studera finska, punktskrift, tio fingers systemet och datateknik i Finland. 



Det finns ett litet sjukhus nära 
fronten där de förbinder Ibrahims 
hand och lägger en bindel runt hans 
huvud. Problemet är att de inte kan 
göra något för hans ögon. Närmaste 
ögonklinik finns i Sarajevo och 
staden är omringad av serbiska 
trupper som beskjuter staden från 
bergen runt omkring.

– Jag minns att jag blev skuffad 
i en vagn, på en räls av något slag, 
genom en tunnel som bosnierna 
byggt under Sarajevos flygfält. Men 
tunneln och rälsen gick inte ända 
fram till sjukhuset.

En man fattar Ibrahims hand och 
säger:

– Nu måste vi springa. Håll i min 
hand hela tiden och spring så att du 
hela tiden är framåtlutad. 

De börjar springa, från skyttegrav 
till skyttegrav. Ibrahim hör hur kulor 
och granater visslar förbi. Han håller 
hårt i mannens hand.

Sedan stannar de plötsligt. De 
är i trygghet bakom några hus. 
Mannen klappar Ibrahims axel och 
säger: ”Grattis! Du klarade det!”

På sjukhuset i Sarajevo stannar 
Ibrahim i tre månader. Han genom-
går en operation. Men läkarna får 
inte bort skärvan i hans högra öga.

– Jag var inte helt blind, jag 
såg lite färger, skepnader och ljus. 
Läkaren sade att vänstra ögat inte 
går att rädda och föreslog att de via 

UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) 
skulle ansöka om fortsatt vård 
utomlands. 
 
Kom till Finland 

Den 24 mars 1994 kom svaret. 
Finland tar emot Ibrahim Milanovic.

– Jag visste ingenting om Fin-
land, annat än att det låg i norr och 
att Helsingfors är huvudstad. Jag 
minns chocken när vi landat i Hel-
singfors och jag steg ur planet. Det 
var kallt och snön gick till knäna.

I Bosnien-Hercegovina är det 
varmt och våren är i full gång, 
ängarna är gröna och blommorna 
utslagna. Kontrasten är enorm. 
Ibrahim funderar vart han riktigt 
kommit, men lyckligtvis är han inte 
ensam. Hans farbror och faster har 
följt med.

– Det var omöjligt för mina 
föräldrar att följa med. De bodde 
långt från Sarajevo och att ta sig till 
staden var både farligt och svårt. 
Men min farbror bodde i Sarajevo så 
de kunde följa med.

I Finland blir Ibrahims farbror 
och faster genast skickade till 
Malms förläggning. Ibrahim blir 
undersökt på ögonkliniken vid HUS. 
Han stannar över natten och flyttar 
sedan till Malms förläggning där 
han väntar på ögonoperation.

– Under den första operationen 

En man fattar Ibrahims hand och säger: Nu måste vi springa. Håll i 
min hand hela tiden och spring så att du hela tiden är framåtlutad. 

På omslaget till  
boken Voitto  
pimeydestä står 
en man som ser 
ljus i slutet av 
tunneln.
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tog de bort skärvan från mitt högra 
öga. Efter det såg jag ännu mindre, 
jag såg bara ett orange, mycket 
märkvärdigt ljus. Men läkaren sade 
att det är normalt, att det beror på 
den blödning som uppstod när de 
tog bort skärvan.

Blind i ett främmande land

Efter en tid blir Ibrahims syn lite 
bättre. Men inte så bra att han kan 
röra sig ensam. Läkarna opererar 
en gång till. Den här gången för 
att sätta tillbaka näthinnan som 
lossnat i explosionen. Igen en gång 
ser Ibrahim en aning bättre, men 
fortfarande inte så bra att han 
klarar sig själv. Och så lossnar 
näthinnan. Det blir en tredje 
operation.

– Och sedan en fjärde och en 
femte. Men näthinnan lossnade 
efter varje operation.

Dessutom sprider sig ärrbild-
ningen i ögat. Läkarna säger att de 
inte kan göra mera. Att flera  
operationer är lönlösa.

Ibrahim blir helt blind.
– Det enda jag ser är skillnad på 

natt och dag. Om det är riktigt ljust 
kan jag uppfatta lite av ljuset.

21 år gammal har Ibrahim förlo-
rat sin syn. Han har hela tiden levat 
i hoppet att hans högra öga skall 
kunna räddas. Nu är det som om en 
matta dras bort under hans fötter. 
Det känns som om livet tar slut.

– Allt ramlade ihop, säger han 
tyst.

Han sitter i ett främmande land. 
Ser ingenting. Klarar sig inte själv. 
Känner ingen. Pratar inte språket.

– Förstås försökte min farbror 
och faster trösta mig. De gjorde sitt 
bästa, men de var gamla.

Övervägde självmord

Tanken på självmord börjar snurra 
i hans huvud. Han bor i sjunde 
våningen och börjar fundera på 
hur det skulle vara att hoppa ner. 
Göra slut på allt. Tanken känns både 
lockande och skrämmande.

Men så börjar han tänka på 
sina släktingar i Bosnien. Sin bror, 
som riskerade sitt liv och gick 240 
kilometer till fots längs små stigar, 
för att hälsa på honom i sjukhuset 
i Sarajevo. Och framför allt på sin 
mamma. Han kan se henne framför 
sig.

– Jag började diskutera med mig 
själv. Jag sade att det är dags att 
ta tjuren vid hornen. Jag beslöt att 
överleva!

Ibrahim biter ihop och börjar 
studera. Finska, punktskrift, tio 
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En bok om överlevnad och kärlek

• Ibrahim Milanovic bok ”Voitto pimeydestä” 
berättar hur författaren blev blind i inbördes-
kriget i Bosnien och hur han får kämpa för att 
komma på fötter. Den berättar också om Kija, 
som förlorar sin man i kriget, och blir ensam 
med ett barn i ett krigshärjat land. Boken 
beskriver de här två unga människornas kamp, 
hur de möts och blir ett par, bosatta i Finland.

• Priset för boken är 30 euro (plus postnings- 
avgifter) och man kan beställa boken genom 
att mejla ibrahim.milanovic@gmail.com eller 
ringa tfn 041 538 7054.

mailto:ibrahim.milanovic@gmail.com


fingers systemet, datateknik. Samti-
digt genomgår han en rehabilitering 
och får lära sig hur han ska klara 
sig själv. Diska, laga mat, sköta sin 
hygien, röra sig och så vidare. Han 
får en egen bostad. Småningom 
studerar han till datanom.

Processen är lång, men sakta 
men säkert återvänder livslusten. 
1996 återvänder Ibrahim till Bos-
nien-Hercegovina för att träffa sina 
släktingar. 1998 åker han igen, och 
det är då han träffar en kvinna som 
under en kort tid var hans flickvän 
när de var tonåringar. Hon är änka, 
hennes man har stupat i kriget, och 
hon har en dotter.

– Vi sällskapade i en månad och 

sedan gifte vi oss. Och så kom de så 
småningom hit.

Ibrahims ansikte förändras när 
han pratar om sin fru och sina tre 
döttrar, 15, 22 och 29 år gamla.

Kan man säga att ditt liv tog en 
bättre vändning, att du hittade lyckan 
trots allt?

– Jo, det kan man nog säga.
För tillfället bor Ibrahim i Kottby, 

Helsingfors, jobbar som ICT-stöd-
person vid Synskadade i Helsingfors 
och Nyland (HUN) och studerar 
pedagogik. Han har nyligen gett ut 
en bok som heter Voitto pimeydestä 
och där han berättar om sitt liv.
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Krig. Ibrahim berättar att han sprang från skyttegrav till skyttegrav för att ta sig till sjukhuset i Sarajevo. 
Kulorna ven och han hade granatsplitter i ögonen.



Dopfärd av Albert Edelfält 1880, inköpt av Anders Wiklöf för 637 000 euro. Tavlan har en 
föregångare, Ett barns likfärd. Den målningen var dock väldigt sorgligt i sitt motiv och en ame-
rikansk konsthandlare beställde därför Dopfärden. I Dopfärden används ljusa färger. Ett sällskap 
sitter kyrkklädda i en roddbåt. En äldre herre som röker pipa styr i aktern, en äldre mörkare klädd 
kvinna och den yngre kvinnan med ett spädbarn i famnen sitter vid aktertoft, i mitteltoften 
sitter en rosaklädd flicka med en blombukett bredvid sig, medan i roddtoften ror en huckelklädd 
kvinna och en man med skepparkransskägg. 

Anders Wiklöfs konstutställning – 
syntolkad med hisnande historier
Konstkännaren Kjell Ekström ordnade en 
syntolkad visning av mångmiljonären Anders 
Wiklöfs konstutställning för Ålands synskadade. 

År 2022 är det 100 år sedan 
Åland blev självstyrt och 
jubileumsåret har många 
olika evenemang. Ett av 
evenemangen var en visning 

av kommerseråd Anders  
Wiklöfs konst från Anders- 
udde på Ålands konstmu-
seum i vintras.

Konstkännaren Kjell 

Ekström ordnade en syn-
tolkad visning för Ålands 
synskadade där man både 
fick en detaljerad visning av 
tavlan och ta del av hisnande 
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historier om den, både vad 
gäller inköp av tavlorna och 
om konstnärerna.

Anders Wiklöfs konstsam-
lande började på 1980-talet 
och det första större inköpet 
var Aftonarbete i en åländsk 
stuga av Karl Emanuel Jans-
son. Idag består samlingen av 
flera hundra verk.

Ture Bengtz

En spännande historia 
handlar om konstnären Ture 
Bengtz (1907-1973) som 
målat tavlorna ”Kvinna fram-
för spegeln” och ”Kvinnan 
i badrummet”. Båda tavlor 
föreställer en slank mörkhå-
rig kvinna bakifrån i ett spar-
samt inrett badrum. I ”Kvinna 
framför spegeln” är kvinnan 
naken från midjan och uppåt, 
i ”Kvinnan i badrummet” 
torkar en naken kvinna sig i 
handduk. Ture Bengtz tyckte 
väldigt mycket om kvinnor.

– Ture fick en enkelbiljett 
till Amerika efter att ha gjort 
en ung åländsk kvinna gravid. 
Där jobbade han först som 
en vanlig målare. Efter att 
ha anlitats för att måla ett 
skyltfönster utbildade han sig 
till konstnär på nätterna och 
blev tillslut både professor 
och museichef.

År 2007 hade Önningeby-
museet en Ture Bengtz- 
utställning. Kjell fick besked 
att Tures dotter Lanci tänkte 
närvara utställningen. Att 

Ture hade utomäktenskap-
liga barn på Åland var en 
halvofficiell hemlighet och 
Kjell kände sig tvungen att 
informera henne.

– Efter en viss tvekan 
skrev jag till Lanci att hon 
haft en halvbror på Åland. 
Han levde inte längre, men 
det fanns fyra döttrar till 
honom på Åland som alltså 
var släkt med henne.

Femton minuter före 
utställningen öppnades fick 
Kjell e-post tillbaka där Lanci 
var glad över sin nyfunna 
släkt – och de har kontakt än 
denna dag.

Vid ett annat tillfälle 
ordnades en syntolkning med 
Sanna Söderlund som ciceron 
på Ålands konstmuseum. 
Under två timmar guidades 
Ålands synskadade igenom 
runt trettio tavlor. Detaljer, 
stämningar, minspel och 
konstnärer diskuterades samt 
att det är svårt att vara neu-
tral vid beskrivning av konst

Är du intresserad av att få 
en syntolkad konstguidning 
vid någon annan utställning 
på Åland, ta gärna kontakt 
med verksamhetsledare 
Charlotta Solax före somma-
ren, så kan vi planera syntolk-
ningen enligt dina behov och 
våra möjligheter.

TEXT: SANNA SÖDERLUND

En kråksång 
för Nordens 
barn
En kråksång för Nordens barn 
är den splitternya barnboken 
som skapats inom ramarna 
för Luckans projekt "Barnens 
rätt på jorden här i Norden".

Boken, som är skriven av 
Annika Sandelin och illus-
trerad av Linda Bondestam, 
innehåller bilder och dikter 
om de nordiska länderna och 
barnens rättigheter.

Henriikka Tavi har översatt 
boken till finska och Ritva 
Torikka har översatt boken 
till nordsamiska. Förbundet 
Finlands Svenska Synska-
dade har tryckt barnboken 
i punktskrift på svenska. 
Ett punkskriftsexemplar av 
boken kommer att finnas på 
Luckans samtliga orter.

Handdockan Kracke är 
skapad av Riina Tikkanen.
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NORRA ÖSTERBOTTENS SVENSKA SYNSKADADE

Kom med ut och njut av att Tisdagen 17.5 från  om verksamheten på  
promenera tillsammans i kl 14 har vi matlagningsträff www.fss.fi/noss, Medlems-
vacker natur! Motionsgrup- på Fyren. Vår mästerkock bandet och ÖT:s minneslista 
pen ”Hurtbullarna” samlas Berndt Berglund ger tips och på lördagar.
vid Lockanberget i Jakobstad goda råd inför sommarens Mera info av Ann-Sofie 
varje tisdag kl 10. grillsäsong. Vi tillreder en Grankulla, tfn 044 723 4888 

Lördagen 14.5 kl 19 god måltid med olika rätter eller e-post noss@multi.fi. 
syntolkar vi Teater Jacobs och tillbehör som passar till Man kan även ringa  
revy Goja 23 på Brankis i grillat kött. OBS! Kom ihåg att ordförande Bengt Ahlvik, tfn 
Jakobstad.  Vi har förhands- anmäla ert deltagande, så vet 0500 778 694 eller via e-post 
bokat biljetter på 1:a och vi hur mycket ingredienser vi bengt.ahlvik@gmail.com.
2:a raderna. Biljett inklusive ska inhandla. Rehab.rådg. Peter Koski-
kaffeservering kostar 25 €. Vårterminens sista lunch- nen nås på tfn 050 471 2763 
Anmälningar och info av träff hålls fredagen 20.5. (må-to) eller via e-post 
Ann-Sofie, tfn 044 7234 888. Följ med annonseringen peter.koskinen@fss.fi.

SVENSKA SYNSKADADE I MELLERSTA NYLAND

Onsdagen den 18.5 kl. 17.30- från Helsingfors stad,  Sista medlemsträffen d
19.30 kommer akutvårdare/ Social- och hälsovårds- här terminen blir onsdage
sjukvårdare Magnus  sektorn, berättar om Senior- den 15.6 kl. 13. Då träffas v
Lassander till Parisgränden 2 informationsenhetens arbete på Café Ursula i Brunnspar
A 1. Han ger oss en tillämpad och i vilka ärenden Senior- ken.  Adress: Ehrenströms-
föreläsning i Första hjälp. Det infot kan hjälpa stadens äldre vägen/Ehrenströmintie 3, 
blir tips och råd hur man skall svenskspråkiga invånare. Hon Helsingfors. Vi hoppas på 
göra i en akut situation då känner också till Nestor- vackert sommarväder så at
någon fått en sjukdomsattack verksamheten som erbjuder vi kan njuta av sol, hav och
eller råkat ut för en olycka. samma service för invånarna kaffe med glass. Deltagarn
Lassander håller kurser i i Esbo. Vi börjar träffen med sköter själv om sin transpo
Första hjälp på Svenska sopplunch. Deltagaranmälan till och från caféet.
Arbetarinstitutet (Arbis) och senast 16.5 till föreningens Evenemang som ordna
är en mycket omtyckt förelä- kansli. i samarbete med andra 
sare. Rekommenderar varmt Måndagen den 6.6  distriktsföreningar är:
att ni kommer för att delta kl. 13-15 ordnas medlems- Raseborgs sommarteat
och lyssna. Deltagaranmälan träffen på Parisgränden 2 A 1. Teaterresa lördagen den 9.
senast 10.5 till föreningens Temat är kostens betydelse som ordnas gemensamt fö
kansli. för vår hälsa. Det är Sophia distriktsföreningarnas med

Måndagen den 23.5  Rehn från Folkhälsan som lemmar i Väst-, Öst- och Me
kl. 13-15 träffas vi i Folkhäl- är gäst hos oss. Vi bjuder på lersta Nyland. Föreställnin
sans Seniorhus, musiksalen, kaffe med tilltugg. Anmälan en är en musikal ”All Shook
Mannerheimvägen 97.  om deltagande senast 1.6 till Up” och den har syntolknin
Servicerådgivare Lisa Sirén föreningens kansli. Bindande anmälan senast 
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20.5 till Jonas Lindström, tfn 
040 964 4672, som också ger 
information om hela  
teaterdagens program.

Vasa Svenska Synskadade 
ordnar en resa till  
Kalmar – Öland, Sverige, 
14 – 19.6.2022. Sista bin-
dande anmälningsdag är 
12.5.2022 till Febe Mörk,  

tfn 045 321 3320 eller  
vasasynskadade@gmail.com.

Ålands Synskadade ordnar 
en resa till Åland med temat 
”Skördefest”, 16–18.9.2022. 
Mer om programmet och 
färdbeskrivningen finns i en 
separat annons från Ålands 
Synskadade.

 Kontaktuppgifter: Fören-
ingens distriktssekreterare 
Astrid Söderlund är säkrast 
anträffbar mån–ons kl. 10-13. 
Tfn 0400 269 553 eller per 
epost kansliet@ssmn.fi.

Besöksadress: Parisgrän-
den 2 A 1, 00560 Helsingfors.

VASA SVENSKA SYNSKADADE

Punktskriftskursen fortsätter 
varje onsdag kl. 10 med 
Ritva Hagelberg och Börje 
Kukkonen som ledare. Sista 
undervisningstillfället är 
onsdag 11.5.2022.

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, 
i samarbete med Folkhälsan, 
avslutar terminen tisdag 24.5 
kl.13-15.15 med Carina Blom 
som ledare, tfn 044 788 1026. 

Kursen Rörelse-Styrka- 
Balans i samarbete med 
Folkhälsan, fortsätter varan-
nan tisdag 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. Ytterligare tre 
gånger under maj månad 3.5, 
17.5 och 31.5. Välkomna med 
hälsar Malin! 

Vattengymnastiken i 
samarbete med Folkhälsans 
förbund fortsätter varje 
torsdag kl. 17-17.45 i Folkhäl-
sans hus i Smedsby fram till 
och med torsdag 12.5.2022. 
Ledaren Rickard Byggmästars 
nås på tfn 040 413 0609. 

Kontakta kansliet om du har 
frågor.

Medlemsträff ordnas på 
Lyktan, tisdag 10.5 kl. 13 
med rehabiliteringsrådgivare 
Ulla-Britt Ingman. Hon före- 
visar det senaste som finns 
på marknaden gällande 
hjälpmedel. Det finns även 
tillfälle att ställa frågor till 
henne om du har något som 
du funderar över. Kaffe och 
gemenskap runt kaffeborden. 

Anmäl dig senast torsdag 
5.5 före kl. 14. Välkomna till 
Lyktan!

Anmälningarna till vår 
resa till Kalmar/Öland 
14 - 19.6.2022, strömmar in 
i jämn takt. Vill du komma 
med anmäl dig så fort som 
möjligt för att säkra din plats 
i bussen! Resan bjuds ut till 
alla medlemmar inom FSS 
och alla ordinarie medlem-
mar sponsoreras med 100€/
person med bidrag från 
Stiftelsen Svenska Blindgår-
den. OBS! Eftersom VSS fått 
ytterligare bidrag för resan 
sponsoreras medlemmarna i 

VSS med ännu en liten sum-
ma! Närmare info och anmä-
lan senast 12.5 till kansliet. 
Program fås från kansliet  
(se även Synvinkel nr 1)

Synrådgivning på Lyktan 
ordnas i samband med med-
lemsträffen tisdag 10.5 med 
Ulla-Britt Ingman. Välkom-
men att träffa Ulla-Britt om 
du har frågor gällande synen, 
hjälpmedel eller bara annars! 
Ingen anmälan behövs.

Vår lägenhet på Tegel-
bruksgatan 47 A3 är ledig att 
hyras från och med 1.5.2022. 
Lägenheten består av 1 rum 
och kokvrå på 30m2, fräsch 
med nya fönster och ny spis 
(hösten 2021), nästan nytt 
badrum med plats för en 
tvättmaskin. Lägenheten 
finns på andra våningen, 
ingen hiss. Lugnt område. 
Hyra är 480€ + vatten. 

Bilplats med värmestolpe. 
Mera info från kansliet,  
måndag-torsdag kl. 9-14.

Kontaktinformation:
Alla anmälningar och 

förfrågningar görs till  
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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/
vasasynskadade.

Har du föreningsärenden 
utöver kanslitiden, kontakta 
ordförande Kerstin Lillbåsk, 

tfn 050 369 5997 eller per 
e-post: kerstinl@tawi.fi. 

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

Taltidningsstödperso-
nerna Siv-Britt Häggman 
(för VBL) tfn 050 341 7293, 
e-post siv-britt.haggman@
agrolink.fi och Tommy Nickull  

(för SYDIN), tfn 040 506 
5580, epost tommy.nickull@
pp.inet.fi. 

Har du problem med 
VICTOR READER, kontakta 
någon av dem så hjälper dom 
dig. IT-stöd person för VSS är 
Tom Lillas, tfn 050 521 7356 
eller lillastom@gmail.com. 
Rehabiliteringshandledare 
Birgitta Rinta-Jouppi på Vasa 
Centralsjukhus nås på tfn 
0400 792 428 el. 06 213 2428, 
birgitta.rinta-jouppi@vshp.fi.

ÅBOLANDS SYNSKADADE

Åbolands Synskadade rf. 
inbjuder till besök  på Såg-
backen i Kimito där Kårkulla 
har sitt verksamhetscenter, 
den 11 maj kl 15- 17.00. Det 
blir kaffe med tilltugg och 
en presentation av verksam-
heten. Alla medlemmar och 
stödpersoner, välkomna. Bra 
att meddela till Harold för ev 
transportbehov  och brödbe-
ställning! Tfn 050 516 6520.

Föreningens sommar- 
utfärd går till Nagu och Korpo 
den 9.6.2022. Vi hoppas på 

stor uppslutning från alla 
delar av Åboland. Transporter 
ordnas från Kimitoön, buss- 
stationen kl 8.00, Åbo, 
Domkyrkan kl 9.00 och från 
Pargas, busstation kl 9.30. 
Resan är gratis för medlem-
marna, alla betalar för sin 
måltid, om du vill ha en god 
vän, en bekant med går det 
fint mot en avgift på 10 euro.
Vi kommer att ha en"super-
guide", Magnus Sundman som 
kan prata oss omkring i Nagu 
och Korpo. Vi besöker några 

intressanta platser, dricker 
kaffe, andas skärgårdsluft, 
shoppar kanske och äter god 
mat och pratar med varandra.

För beställning av måltid 
och kaffe behövs ett ungefär-
ligt antal utfärdssugna ett par 
veckor innan avfärd. Anmäl 
dig/er senast den 19 juni till 
Amie kanslinummer 040 015 
1322 eller Harold på tfn 050 
516 6520. 

Efter utfärden tar vi  
sommarlov och återkommer 
med verksamhet i september.

SVENSKA SYNSKADADE I VÄSTNYLAND

Börje Broberg syntolkar 
fotboll på Ekenäs centrum-
plan, mera information från 
föreningens hemsida eller av 
Börje på tfn 044 541 0679 
eller hans epost  
brunos@minimail.fi.

Syntolkade målbolls- 
finaler i Alberga söndag 22.5. 
Sista anmälningsdag 17.5.

Syntolkad teater på Rase-
borgs sommarteater 9.7. Sista 
anmälningsdag 31.5.

Lappträsk utfärd som var 

planerad i augusti är tyvärr 
inhiberad.

Skördefest på Åland  
16-18.9. Anmäl ditt intresse 
inom maj månad. Anmälning-
ar till Alexandra på 040 7786 
295 eller ssvn@brev.fi.
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ÅLANDS SYNSKADADE

Vårens aktiviteter börjar små-
ningom närma sig sitt slut. Vi 
har kvar en dag med fotvård 
på Ankaret den 25 maj vid 
behov ordnas ytterligare en 
dag. Tack vare att föreningen 
subventionerar ditt besök 
kostar det endast 20 euro. 
Fotvårdaren som kommer 
heter Heidi Hanses-Teirfolk 
och arbetar på Sunda Foten. 
Boka en tid med Charlotta på 
kansliet.

I höst planerar flera di-
striktsföreningar en gemen-
sam resa till skördefesten på 
Åland den 16-18 september. 
Du som är medlem i Ålands 
synskadade har självklart 
också möjlighet att delta i 
programmet här på Åland. 

Anmäl dig till Ålands  
Synskadades kansli inom maj 
– priset fastställs när besked 
om bidrag erhållits. 

Finns det intresse bland 
er medlemmar har vi ännu 
möjlighet att göra en mindre 
utflykt innan sommaruppe-
hållet – förslagsvis kanske till 
något kafé på landet. Kanske i 
månadsskiftet maj-juni? Kom 
gärna med förslag på vart du 
vill åka!

Ankaret kommer att 
hålla sommarstängt från 
midsommar fram till och med 
7 augusti. Under sommar- 
månaderna besvaras mejl och 
telefon i mån av möjlighet.

Kontaktinformation 2022
Verksamhetsledare

Charlotta Solax, arbetar 
måndag till torsdag 
Mobil 045 7343 8950 
e-post kansli@syn.ax.
IT- och taltidningstöd  
Johannes Dahlgren, arbetar 
tisdag till torsdag. Mobil  
040 680 0950, e-post:  
it@syn.ax. Besöksadress till 
Ankaret. Johannebovägen 
7, 22100 Mariehamn. Öppet 
måndag – torsdag klockan 
10-15.

SVENSKA SYNSKADADE I ÖSTNYLAND

Svenska Synskadade i 
Östnyland ordnar torsdagen 
den 19 maj en teknikträff på 
Kompanjonskapshuset  
Hörnan Sibeliusgatan 3 i 
Lovisa mellan kl 13.00-15.30.

Med på träffen är bland 
annat Helsingin ja Uudenma-
an Näkövammaiset, Hörsel- 
föreningen i Östnyland, 
Porvoon Seudun Kuulo samt 
Suomen Kuurosokeat. Den 
som vill kan göra en hörsel- 
screening och ställa frågor 
om teknik för hörsel och syn-
skadade. Skrivtolkar kommer 

att finnas på plats. Välkomna 
med och njut av gemenska-
pen samt kaffeserveringen! 

Lyssna på medlemsbandet 
och/eller läs i tidningen 
Östnyland under Föreningar 
och på hemsidan, där finns 
de nyaste programmen 
uppdaterade.

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

FSS rehabiliterings- 
rådgivare 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 9644 672. 
E-post jonas07880@gmail.
com.
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Anpassningskurser för personer med 
synnedsättning, inklusive anhöriga

Kurserna genomförs av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf i samarbete
med FPA. Kursernas 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. Kurserna är fem dagar långa (måndag-fredag).

Personer som deltar i rehabiliteringen bör ha tillräckligt god kondition för
att kunna fungera aktivt utanför hemmet och delta i kursen. Kurserna riktar
sig också till klientens anhöriga och anhöriga deltar de tre första kursdagarna  
(måndag-onsdag). Den anhöriga får stöd och handledning för att underlätta 
klientens vardag. I programmet ingår 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.

Kursplats: Härmä Rehabiliteringscenter, kurs nr 85935 
Klientperiod: 7-11.11.2022, anhöriga 7-9.11.2022
Rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050 561 29 50,
e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi.

Kursplats: Iiris Center, Helsingfors, kurs nr 85946
Klientperiod: 28.11-2.12.2022, anhöriga: 28-30.11.2022
Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli, tfn 040 511 33 45,
e-post: ann-catrin.tylli@fss.fi. 
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