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Precisering behövs i lagen
Makuladegeneration är en av våra 
vanligaste ögonsjukdomar. Man 
uppskattar att 100 000 personer är 
drabbade i Finland, och att ungefär 
tio procent av alla 60-åringar och 
en tredjedel av 80-åringarna har 
sjukdomen.

Makuladegeneration eller 
åldersförändringar i gula fläcken 
gör bland annat att synskärpan 
blir sämre. Man kan leva ett aktivt 
liv med sjukdomen, och även om 
förmågan att läsa och känna igen 
ansikten försvinner så klarar vissa 
av att köra bil i ett tidigare skede av 
sjukdomen. 

När åldersförändringarna i 
gula fläcken blir så allvarliga att 
de utvecklas till funktionshinder 
ansöks om personlig assistans från 
kommunen. Ofta kommer ett nej 
som svar på ansökan, speciellt i 
stora kommuner. Orsaken till detta 
är att makuladegeneration klassas 
som en åldersrelaterad sjukdom och 
inte en ärftlig sjukdom av handläg-
garen som ska bedöma huruvida en 
person är berättigad till stöd eller 
inte. 

Nya forskningsrön visar att 
allting inte är svartvitt när det gäller 
bakomliggande orsaker till ålders-
förändringar i gula fläcken. I ett 
besvär som gått så högt upp som 
till högsta förvaltningsdomstolen 
vittnar professor Hannu Uusitalo 
om att ärftliga faktorer visst spelar 
in, förutom åldern och livsstil. 

Forskningen visar att ett flertal 
gener har betydelse för uppkomsten 
av makuladegeneration, som ofta 
börjar utvecklas medan man är i 
arbetslivet. 

FSS har noterat att den syn på 
makuladegeneration som redan 
finns i kommunerna  även speglas i 
det nya förslaget till funktionshin-
derslag. Lagen ger utrymme för att 
skador i ögats gula fläck kan klassas 
som åldersrelaterade.  Det är oroan-
de. Klubbas förslaget igenom inne-
bär det att en person som drabbas 
av makula felaktigt kan få avslag på 
behov för assistans, hjälpmedel och 
rehabilitering.

Det innebär också att många 
synskadade hänvisas till den service 
man får via socialvårdslagen och 
som inte alltid är den service som 
gagnar en person med makula. Det 
är inte hjälp med grundvård,  
medicinutdelning som är det mest 
akuta. Det är hjälp i hemmet med 
saker som kräver närsyn, som till 
exempel att läsa post och annat 
som kräver detaljseende.  Också 
när hon eller han rör sig ute på stan 
och ska sköta ärenden behövs det 
ledsagning och assistens.

Innan den nya funktionshinders- 
lagen godkänns, är det viktigt att 
våra politiker förnyar och diskuterar 
just denna punkt i lagförslaget, så 
att det inte innebär en försämring 
för synskadade att få hjälp.   

Helene Wallin,
chefredaktör
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Här får man kraft 
i vardagen
Vattengymnastik, hälsosam mat och samtal. Brita-Maria 
Bruins Slot och Åsa Mickelsson deltog i synskadeförbundets 
kraftdagar för kvinnor.

TEXT OCH FOTO: PONTUS ANCKAR

En solstråle tränger sig genom 
molnen och lyser upp Runsala 
Spa i Åbo. Inne i hotellets aula ler 
Brita-Maria Bruins Slot och Åsa 
Mickelsson ikapp med solen. Det 
går inte att ta miste på deras glädje 
över att få delta i FSS kurs Kvinnors 
kraft i vardagen.

– Det kändes som julafton när 
jag ringde och anmälde mig och 
hörde att jag var den sista som fick 
plats på kursen, säger Brita-Maria 
Bruins Slot som tagit sig till Runsala 
i Åbo ända från Karleby.

– De senaste två åren har jag 
nästan bara suttit inne och knappt 
träffat någon. Det är härligt att få 
vara här och träffa folk, fortsätter 
hon och får medhåll av Åsa  
Mickelsson från Pargas:

– Det är roligt att få komma ut 
bland folk och utbyta tankar och 
skratta tillsammans. 

Kvinnor målgrupp

Som namnet säger riktar sig FSS 
läger till kvinnor. Rehabiliterings-

rådgivare Ulla-Britt Ingman säger 
att tanken med lägret är att hjälpa 
deltagarna att hitta den där lilla 
extra kraften som behövs för att de 
ska orka med vardagen.

– Det kan behövas lite extra 
idéer som ger guldkant på tillvaron. 
Att vi valt att satsa på kvinnor den 
här gången beror på att de pratar 
om lite andra saker än karlar, de har 
lite andra behov.

– Jo jag tror inte att karlar går 
hos kosmetologen, skjuter Åsa 
Mickelsson in med glimten i ögat. 

Österbottningar och 
nylänningar

Kursen ger också deltagarna en 
möjlighet att skapa nya kontakter 
med kvinnor som befinner sig i 
samma situation som de själva. 
Rehabiliteringsrådgivare Stina 
Nygård berättar att deltagarna 
representerar hela Svenskfinland.

De tretton deltagarna kommer 
från Åboland, Österbotten, Nyland 
och Helsingfors. Förutom Stina 
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Kvinnokraft. Från vänster Brita-Maria Bruins Slot från Karleby, rehabiliteringsrådgivare Stina Nygård och 
Åsa Mickelsson från Pargas deltog i FSS läger för kvinnor i Runsala, Åbo. Us ut asperiti dest ad ut aut ullis

Nygård och Ulla-Britt Ingman finns 
också rehabiliteringsrådgivare Tina 
Hultgren med på kursen. Man har 
gått över distriktsgränserna.

– Här kan man hitta gamla 
bekanta men också få nya vänner, 
säger Stina Nygård.

Åsa Mickelsson nickar och  
skrattar.

– Jo, tänk, vi har inte grälat alls.
– Jo och det är första gången 

jag träffar nylänningarna, säger 
Brita-Maria. Det är ett stöd att få 
träffa andra i samma situation som 
man själv. Man kan lära sig av andra, 
hitta nya lösningar och undvika de 
misstag andra gjort.

Åsa Mickelsson håller med:
– Det är tryggt och bra, man  

behöver inte fundera på sitt handi-
kapp.

Lägret i Åbo pågår i tre dagar. På 
programmet finns bland annat  
hälsosam mat, tips hur man sköter 
sin hy, vardagskunskap, vattengym-
nastik, gym och utfärd till bland 
annat Botaniska trädgården 
i Runsala.

Brita-Maria blir lite lyrisk när 
Botaniska trädgården kommer på 
tal:

– Vi fick känna på bladen. Och 
dofta. Det var mycket fint.

Åsa Mickelsson säger att hon 
fått många konkreta tips som hon 
kommer att använda i vardagen.

– Till exempel tips på  
mellanmål, hur man gör  
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fruktsmoothie och små 
smörgåsar. Det är bra med 
nya idéer, man fastnar så lätt i 
gamla vanor.

När det blir tal om mat 
skrattar både Brita-Maria och 
Åsa.

– Vi har fått mycket mat, 
och god mat!

En liten önskan riktar de 
till hotell och restauranger 
med buffébord. För synska-
dade är borden ofta röriga. 
De kunde vara klarare och 
tydligare med vad som finns 
var. Och så börjar det vara på 
tiden att alla som driver res-
taurang vet att en synskadads 
ledarhund enligt lag alltid får 
komma med in i restauranger 
och barer.

Brita-Maria berättar att 
hon hade problem i hotell-
rummet att hitta täcket som 
var inbäddat under en massa 
kuddar i den stora och vita 
sängen. Eftersom allt var vitt 
hade hon väldigt svårt att 
se täcket och fick känna sig 
fram en god stund innan hon 
hittade det. 
 
Uppskattad kurs

Små saker som är självklara 
för en som inte har en syn-
skada, kan vålla problem för 

den som har en. Åsa säger att 
det hemma går bra att klara 
sig eftersom hon vet var alla 
saker finns. På främmande 
platser är det svårare. Därför 
är det en trygghetsfaktor att 
det finns personal, som vet 
vad det innebär att ha en 
synskada, på plats.

– Till exempel när vi ska 
ut och promenera. Att säga 
att nu går vi rakt fram funge-
rar inte för en synskadad. Att 
säga till höger eller vänster 
är mycket klarare och 
tydligare.

På frågan vad som varit 
det mest givande med kursen 
svarar Åsa och Brita-Maria 
entydigt:

– Här får man kraft i 
vardagen!

De riktar också en önskan 
till FSS:

– Vi rekommenderar 
starkt att ni ordnar sådana 
här kurser oftare, åtminstone 
en gång per år.

Brita-Maria reser sig. Det 
är dags för vattengymnastik, 
gym eller promenad för den 
som vill. Efter det avslutas 
dagen med fin middag.

– Oj, då måste man fixa 
håret. Kanske lite läppstift om 
man har, skrattar Brita-Maria.

ANNONS

 Jo och det är första gången jag träffar nylänningarna, säger  
Brita-Marie. Det är ett stöd att få träffa andra i samma situation som 
man själv. Man kan lära sig av andra, hitta nya lösningar och undvika 

de misstag andra gjort.
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Inbjudan till repetitionskurs

Har du på egen hand eller på något annat sätt lärt dig grunderna i punktskrift men inte 
kommit dig för att aktivt använda dem? Känner du att det hemma inte blir av att öva 
punktskrift utan att det är så mycket roligare att göra det tillsammans med andra?

Denna kurs riktar sig precis just till dig!
 

Kom med på den av Förbundet Finlands Svenska Synskadade arrangerade  
repetitions- och inspirationskursen  i punktskrift.

Det blir läs- och skrivövningar av olika slag, känselövningar, spel och annat roligt och 
inspirerande program. Allt detta kryddat med fin gemenskap och god mat i en trevlig 
miljö.
 

Tid: 28.11-2.12.2022
Plats: Meri-Karina i Åbo.
Kurspris: 75 euro samt resor till och från kursplatsen.

Anmäl ditt intresse fast genast, dock senast 29 september till Tessa Bamberg,  
telefon 044 712 3024 eller per e-post, tessa.bamberg@fss.fi.
 

Hjärtligt välkommen med att bli inspirerad!  
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Gör din egen verbala 
karta på internet
Databas över verbala kartor ska hjälpa synskadade 
att hitta rätt – svenska kartor efterlyses. Nu har du 
chansen att beskriva din arbetsplats med ord.

På internationella tillgänglighets- 
dagen 19.5 lanserade Näkövam-
maisten liitto och Förbundet 
Finlands Svenska Synskadade en 
databas över verbala kartor.  
Databasen finns på adressen  
verbalakartor.fi och sanakartat.fi.

En verbal karta är en ordbeskriv-
ning av en rutt, en miljö eller ett 
utrymme. Verbala kartan är oftast 
skriven som ett textdokument, men 
den kan också vara inspelad som 
en ljudfil. Verbala kartor är speciellt 
nyttiga för personer med synned-
sättning då de besöker en ny plats 
för första gången eller är ovana att 
röra sig på egen hand på området. 
Verbala kartor går lätt att lyssna på 
med smarttelefonen.

Varifrån kom idén till databasen, 
Aatu Komsi, planerare vid  
Näkövammaisten liitto?

– I samband med förbundens 
pågående temaår ”Säg det med 
ord” funderade vi på att väldigt få 
seende personer har hört talas om 
verbala kartor. För många personer 
med synnedsättning är verbala 
kartorna mer lättanvända än taktila 
kartor, och för producenterna är de 
även lättare att producera. Vi tyckte 
att det borde finnas mera verbala 
kartor helt enkelt, berättar Komsi.

Vem som helst kan bidra

Till den nya databasen kan man 
ladda upp verbala kartor varifrån 
som helst i Finland. FSS uppmuntrar 
framför allt olika svenskspråkiga 
aktörer, så som organisationer och 
företag, men även privatpersoner, 
att producera egna verbala kartor 
till databasen. Databasen är upp-
byggd och fungerar enligt samma 
princip som Wikipedia – vem som 
helst kan redigera och lägga till 
material till webbplatsen. Man 
kan ladda upp finska eller svenska 
verbala kartor.

– Vi märkte tidigt att databasen 
inte fungerar om människor inte 
vågar ladda upp kartor till den. Vi får 
inte ha för hårda krav på form och 
innehåll, för då vågar ingen delta. 
I detta fall förespråkar vi kvantitet 
över kvalitet och att alla ska våga 
producera kartor. En lite sämre karta 
är bättre än ingen karta alls, konsta-
terar Komsi.

Förbättrar tillgängligheten 

En verbal karta är ett behändigt 
tillägg på vilken webbplats som 
helst, till exempel på sidan med 
kontaktuppgifter.

Den verbala 
databasen är 
Näkövammais-
ten liittos och 
Förbundet 
Finlands Svenska 
Synskadades 
gemensamma 
insats för att 
uppmuntra till 
att verbalisera 
information för 
personer med 
synnedsättning. 
Förbunden firar 
som bäst Säg det 
med ord-temaår. 
Verbala kartor 
kan produceras 
till databasen 
fortlöpande.
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För affärer, salonger, hälso-
vårdsanstalter eller andra lokaler 
som riktar sig till kunder är verbala 
kartan ett till sätt att säkerställa att 
kunderna hittar ända fram.

– På finska sidan har de längre 
erfarenhet av att producera verbala 
kartor, men nu skulle det vara viktigt 
att få fler svenskspråkiga instanser 
med i arbetet. Det är viktigt att det 
finns kartor också på svenska för 
svenskspråkiga personer med  
synnedsättning, säger FSS  
kommunikationschef Camilla Rusk.

Att göra en verbal karta

Bestäm vilken rutt (från punkt A till 
B) eller vilket utrymme (till exempel 
en byggnad) du tänker beskriva. 
Bekanta dig omsorgsfullt med den 
valda platsen.

Fundera på vilka egenskaper 

som är mest relevanta för att skapa 
en helhetsbild av platsen eller 
rutten. Fundera på vilka ord som 
bäst förklarar dessa egenskaper. 
Försök skriva så klart och tydligt 
som möjligt.

Börja med de stora dragen och 
rör dig sedan mot detaljerna. De 
olika riktningarna kan du beskriva 
med hjälp av väderstreck (norr, 
söder mm.), med hjälp av en klockt-
avla, eller genom vänster, höger 
osv.  Använd inte tvetydiga begrepp 
och se till att utrymmen och rutter 
förklaras i systematisk ordning i rätt 
ordningsföljd. Se närmare anvis-
ningar på verbalakartor.fi.

TEXT: FSS
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Ann-Britt Mattbäck –
jordbrukarhustrun  
från Edsevö
Ann-Britt Mattbäck, som fyller 85 i år, engagerade sig i NÖSS 
på samma helhjärtade sätt som hon skötte bondgården. Hon 
märkte att det var något fel med synen en dag när hon körde 
traktor och höll på att ta en stor lada med sig.

Ann-Britt Mattbäck föddes 1937 på 
hemgården i Edsevö, Pedersöre i 
Österbotten. Sin barndom beskriver 
hon som lycklig. Hon gick i folk-
skolan och sedan i en folkhögskola 
och fick tidigt lära sig att mjölka 
och köra traktor. Eftersom hon inte 
hade syskon var det naturligt att 
hon övertog föräldragården med 
sin man. Först ägnade de sig åt 
koskötsel, men när hennes man fick 
ett annat arbete gick gården över 
till modersuggor och födde upp 
smågrisar till slakt. Det var enklare 
för Ann-Britt Mattbäck att ensam 
sköta grisar. 

Ann-Britt led av den medfödda 
sjukdomen retinitis pigmentosa. 
Hon märkte att det var något fel 
med synen en dag när hon körde 
traktor och inte kunde se lika bra 
som tidigare.

− Jag höll på att ta en stor lada 
med mig, säger hon.

Synen försämrades gradvis. 
Läkarna kunde inte ge någon diag-
nos. Därför åkte hon till Uppsala och 
besökte en professor för att få hjälp, 

men fick beskedet att sjukdomen 
skulle leda till blindhet. 

− Jag minns det så väl. Jag kom 
ut från hans mottagning och tårarna 
bara rann. Det regnade och jag ville 
inte röra mig bland folk.  Jag tänkte 
att alla kan se på mig att jag ska bli 
blind. Det var svårt, berättar hon i en 
artikel. 

Jordbruket räddade Ann-Britt. 
De långa arbetsdagarna på gården 
gjorde att hon inte hade tid att 
sörja över sina ögon, och hon kom 
också på allehanda knep för att 
klara livet då synen försämrades. En 
hjälm med skyddande visir hindrade 
henne från att skrapa upp ansiktet i 
svinhuset och uppsatta band hjälpte 
henne hitta själv i omgivningarna 
runt huset. 

− Tack vare det här har jag fått 
leva hela mitt liv i Edsevö. Det är 
en fast punkt i tillvaron för mig och 
där laddar jag kropp och själ. Jag 
känner varje sten och varje träd här. 
Kommer jag bort mig så hittar jag 
alltid hem, säger Ann-Britt som fick 
två döttrar.

Källor:

FS 2006 nr 4
FS 2009 nr 4
FS 2010 nr 1
FS 2010 nr 2
FS 2012 nr 10  
FS 2013 nr 9
FS 2016 nr 1
FS 2017 nr 7
FS 2019 nr 3
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Ann-Britt Mattbäck älskade att resa. Hon pilgrimsvandrade i Pyrenéerna längs vandringsleden till  
Santiago de Compostela och reste till Antigua i Guatemala.



ANNONS
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Hade tre ledarhundar

Ann-Britt Mattbäck var mån om att 
vara självständig, motionera och 
röra sig ute på egen hand. Hon hade 
sammanlagt tre ledarhundar som 
följde med i alla möjliga samman-
hang, i kyrkan, apoteket, restaurang-
er och till vänner och bekanta. Och 
under de sexton år Ann-Britt deltog 
i FSS-styrelsens möten i Helsingfors, 
ibland flera gånger i månaden, 
reste labradorhanen Coxy och hon 
i både flyg och tåg.  För sitt goda 
samarbete korades Ann-Britt och 
Coxy år 2006 till årets ledarhundse-
kipage på Ledarhundskolan i Östra 
Haxböle i Vanda på den interna-
tionella ledarhundsdagen den 26 
april. Hon var även en ivrig resenär 
och berättar inlevelsefullt om sin 
pilgrimsvandring i Pyrenéerna längs 
vandringsleden till Santiago de 
Compostela och sin resa till Antigua 
i Guatemala i förbundets tidning. 

Ann-Britt Mattbäck var mycket 
aktiv i synskadefrågor. Hon blev or-
dinarie medlem i föreningen Norra 
Österbottens Svenska Synskadade 
(NÖSS) i mitten av 1970-talet, och 
invaldes i festkommittén år 1976 
och blev styrelsemedlem 1.2.1977. I 
21 år var hon ordförande för NÖSS, 
och engagerade sig i föreningen 
med samma helhjärtade engage-
mang som hon skötte bondgården. 

Under Ann-Britts tid som ord-
förande för NÖSS sjösattes bland 
annat taltidningsprojektet PratSam 
år 2002 med mål att modernisera 
taltidningen som distribuerades på 
kassett tillsammans med Jakobstads 
Tidning (numera Österbottens 
Tidning). Ann-Britt var även aktiv 
informatör i ca 42 år. I augusti 1977 
deltog hon i FSS första informatör-

skurs, sin första information höll 
hon i Sursik högstadium strax efter 
kursen. Hon har även varit rapportör 
för Medlemsbandet, punktskrifts-
instruktör och stödperson på FSS 
kurser för nya synskadade. Dessut-
om var Ann-Britt styrelsemedlem i 
FSS under två etapper, totalt ett par 
decennier.

Årets braillör

Ann-Britt Mattbäck valdes till årets 
braillör när hon var 78 år gammal 
och kallade sig vardagspunktare. 
Fryspåsarna är markerade, likaså 
kryddburkarna och andra saker i 
hennes omgivning. Hon skapade 
även en egen lärobok i punktskrift 
som hon hade med när hon föreläs-
te i skolor. I boken presenterade hon 
bokstäverna i tur och ordning, deras 
motsvarighet i braille och en bild 
föreställande något hon associerar 
med bokstaven. ”Så har vi till exem-
pel bokstaven a, en punkt och en 
bild av en apa”, sade Ann-Britt.

På Norra Österbottens Svenska 
Synskadades årsmöte 19.3.2019 
utnämndes Ann-Britt till  
hedersmedlem med motiveringen: 
”Vi har haft glädjen att få ha dig 
som ordförande i vår förening i 
21 år. Ditt osjälviska engagemang 
och din ”bry-dig-om-mentalitet” 
för våra föreningsmedlemmar har 
gjort att många kunnat delta i olika 
evenemang och aktiviteter. Du är 
en föregångare, som uppmuntrat, 
engagerat och stött medlemmarna 
till ett självständigt, meningsfullt 
och aktivt liv trots olika synned-
sättningar.” På årsmötet 18.5.2021 
utnämndes Ann-Britt även till 
hedersordförande i NÖSS.  
TEXT: HELENE WALLIN
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Må bra dag på Botby gård i Helsingfors
Välkommen till en dag med ny kunskap och gemenskap i en historisk, vacker miljö. 
Temat för dagen är Hjärnhälsa. Under dagen prövar vi på ASAHI och aktiverar hjärnan 
på olika sätt. 

Tidpunkt: 30.8.2022 kl 10.30-15.00
Plats: Botby gård
Adress: Botbygårdsvägen 7 /Puotilantie 7

Program:
10.00- 10.30 Ankomst
10.30 Välkommen! Morgonkaffe/te med tilltugg
11-12 Viviane Azema från Nylands Minneslots
12- 13 Program med fysioterapeut Malin Grönros
13 -14 Buffetlunch
14-15 Malin Grönros fortsätter. Avslutningskaffe med utvärdering
15.00 Hemfärd

Dagen är kostnadsfri för deltagarna. Transporten till och från Botby ordnar alla själva.  
Dagen riktar sig till dig som har en synnedsättning och anhöriga. Må bra dagen ordnas  
i samarbete med Svenska Synskadade i Mellersta Nyland rf, Folkhälsans Förbund rf och  
Förbundet Finlands Svenska Synskadade.

Anmälan om deltagande är obligatorisk. 

Anmäl dig till distriktssekreterare Astrid Söderlund kansli 0400 269 553 fram till 15.6. 
Rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli 040 511 33 45 tar emot anmälan 16.6-30.6.  
Sista anmälningsdagen 30.6.
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Kamp och vilja på 
målbollsfinal
De finska mästarna Old Power från Esbo bjöd på mycket tryck 
och teknik, och de finska mästarna i den öppna serien OP 
Flying Ducks tog sig från underläge till guldmedalj.

FM- finalen i målboll blev exakt så 
spännande som man hoppats på. 
Redan från början stod det klart att 
Old Power från Esbo var starkare.
Bollen kastades snabbt över planen 
och matchen slutade på 9–4 (5–1).  

Guldmatchen i den öppna serien 
mellan OP Flying Ducks från Esbo 
och Näpäjät XX från Lahtis var 
fartfylld och bjöd på överraskningar. 
Först såg det ut som om Lahtislaget 
skulle kamma hem segern, men i 
mitten av matchen vände det.  
Resultatet blev 3–2 (2–2) till OP 
Flying Ducks fördel.

På läktaren satt medlemmar från 
Nyländska synskadeföreningar med 
en liten mottagare som var kopplad 
till ett headset och lyssnade till 
matchen som syntolkades av Börje 
Broberg.

– Det är första gången jag syntol-
kar målboll. Utmaningen är att hinna 
med, bollen kastas väldigt snabbt 
fram och tillbaka över planen.

Målbollen består av två lag med 
tre spelare. Spelarna ligger eller 
står på knä framför ett mål och 
ska stoppa bollen från att rulla in i 
målet.

– Spelarna rör på sig väldigt 
mycket och svettas mycket, man 
torkade av golvet under pauserna. 
Ibland tog någon spelare timeout 

om bollen träffade ansiktet, bollen 
kan flyga upp till 80 kilometer i 
timmen, sade Börje Broberg.

Enligt deltagarna var det mycket 
spännande att följa med slutspelen 
i målboll. Den höga farten gjorde 
att det aldrig blev tråkigt. Gruppen 
hade dryck och hamburgare med 
sig från Burger King. För vissa, som 
Paulina Hannus från Borgå, var det 
en helt ny upplevelse.

– När Börje förklarade hur bollen 
rörde sig och vem som gjorde mål 
kunde jag enkelt följa med vad som 
hände på planen. 

Enligt ordförande för Svenska 
Synskadade i Östnyland, Jonas 
Lindström är målet att starta upp 
målboll och boccia.

– Vi ska försöka få igång ett lag i 
Nyland.

Det är Axel Sundholm från Borgå 
som hjälper till att bygga upp ett 
lag. Han har tränat landslaget i 
målboll, och även laget Old Power 
som vann årets FM. 

– Finland spelar nu i B-serien. 
På landslagsnivå har vi som sikte 
paraolympiaden i Paris 2024. 
Brasilien och Litauen är några av de 
bästa länderna i målboll. År 2012 
vann Finland guld i olympiaden i 
London, säger Axel Sundholm.
TEXT: HELENE WALLIN
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Vinnare. Spelarna från Old Power Erkki Miinala, Mikko Viittala, Eetu Eronen och Jani Vesalainen får medaljer.

Finalen i svensk målboll 

• Finska mästerskap i målboll, resultat för män 
1. Old Power, Esbo 2. Aisti Revolution, Vanda 3. 
O.P. Hurricanes, Esbo 4. Aisti Sport, Vanda 

• Guldmedaljörer i finska mästerskapet för män 
2021–2022 Old Power: Erkki Miinala, Mikko 
Viittala, Eetu Eronen, Jani Vesalainen 
 

• Öppna finska mästerskap. 1. O.P. Flying Ducks, 
Esbo. 2. Näpäjä XX, Lahti. 3. O.P. Juniors, Esbo. 4. 
O.P. Gladiators, Esbo. 5. Aisti Inclusion, Vanda.  
6. Aisti Open, Vanda. 

• Guldmedaljörer i öppna finska mästerskapet i 
målboll 2021–2022, O.P. Flying Ducks: Stepha-
nie Boenink, Celeste Troost, Jorma Kivinen, Axel 
Sundholm, Susanna Halme, Krista Leppänen.
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KOLUMN: 

Föreningsaktiva och nya 
förmågor inom politiken är 
viktiga
Efter en paus för både Stafett- 
karnevalen och Sjundeå cup, fick 
bägge idrottsevenemang träda 
fram ur en påtvingad dvala i våras. 
Idrottsevenemang är ett jättestort 
teamarbete, där funktionärer, doma-
re, spelare, föräldrar och ledsagare, 
korv -och våffelförsäljare, inte lotteri 
bordet att förglömma, skapar något 
tillsammans. 

Men hur ser det ut om man har en 
synskada och vill vara aktiv i poli-
tiken och göra något tillsammans? 
Vilka är möjligheterna då?

Jag är viceordförande för krets-
styrelsen för SFP i Helsingfors 
sedan 2021. Jag jobbade tidigare 
på FDUV, i ungefär tolv år. Det är 
intresseorganisationen för svensk-
språkiga personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. På grund av 
min bakgrund inom funktionsvaria-
tionsfältet vet jag att personer som 
har en syn- eller hörselskada, eller 
till exempel använder en rullstol 
för att röra sig, samt personer med 
intellektuell funktionsvariation, inte 
alltför ofta är med i styrelser eller 
innehar förtroendeposter. Därför 
blev jag positivt överraskad när jag 
märkte att Johan Sundholm, från 
SFP i Norr om Stan, blev invald som 

styrelsemedlem i SFP i Helsingfors. 
Johan Sundholm är datanom, och 
har en synskada. Sundholm har 
kandiderat i kommunalvalet i Hel-
singfors 2021 för SFP i Helsingfors.

Under denna vår, har jag hållit 
talturer, både på Svenska Kvinnoför-
bundets årsmöte i Svartå, samt på 
SFP i Helsingfors kretsstyrelsemöte 
om att vi ska bredda på uppfatt-
ningen av mångfald då det gäller 
kandidater i riksdagsval. 

Finland har fortfarande mycket 
svag politisk representation i form 
av riksdagsledamöter, som använder 
sig av hjälpmedel och stödtjänster 
för att kunna vara aktiva i samhället. 

År 2011 var jag styrelsemedlem 
i styrelsen för Vammaiskumppanuus 
(på svenska Samverkan inom funk-
tionsnedsättning). 

Riksdagsledamot Kalle  
Könkköläs talturer på styrelse-
mötena handlade ofta om att icke 
funktionshindrade ofta inte förstår 
de vardagsutmaningar som uppstår 
för personer som använder rullstol, 
då samhället planeras av människor 
som kan gå och stå.

Det är också svårare för en per-
son som ser, att förstå de utmaning-
ar i vardagen som uppkommer då 
man inte ser. Det krävs att man har 
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en direkt kontaktyta, vänner eller 
familj som har en synskada för att få 
en djup förståelse.

Jag har haft den stora lyckan att 
möta personer med synskada i mitt 
yrkesliv.  Jag har imponerats av 
ett otroligt detaljminne hos mina 
synskadade vänner och ett sinne för 
humor, som är av ett eget slag.

Jag har även, i många fall, insett 
att trots många år av utbildning, så 
är det inte självklart att alla perso-
ner får ett arbete med lön i Finland, 
om man är utanför normen, det vill 
säga har en av samhället klassad 
annorlunda funktionsförmåga.

Finland, behöver få nya tag i 
dessa frågor, och bli mycket mer 
öppet för olika slags personer, både 
inom politiken och inom arbetslivet.

Vi behöver också en uppdaterad 
nationell funktionshinderlagstift-
ning som tillgodoser olika slags 
behov av stöd, för att fler personer 
ska kunna delta i samhället aktivt.
Att vara aktiv inom en förening, ger 
livskraft för våra lokala samhällen 
och skapar möjligheter för andra. 
Aktiva medborgare behövs för ett 
jämställt och demokratiskt samhälle. 

Den andra april 2023 går  
Finland till riksdagsval. Det  
behövs människor med olika  

livserfarenheter, bakgrund och 
kunskap som kandiderar i detta val.

Mitt upprop till dig, läsare och 
lyssnare är, att det kan vara just 
din insats som behövs, som en 
lagspelare för Finland, för att bevara 
och för att främja ett öppnare och 
kunnigare Finland som tar med alla.

Du kan genom att aktivera dig, 
få med teman i politiken som just 
nu saknas eller som det talas för lite 
om. Du kan uttala dig om frågor som 
är viktiga för dig.

Det behövs fler personer, som 
aktivt går med i politiken för att 
främja synskadades rättigheter i 
Finland. Ta gärna kontakt, om du ens 
har en liten tanke på att bli aktiv i 
politiken, du kan vara med på olika 
sätt. Jag berättar gärna mera och 
hjälper dig gärna att ta det  
första stegen. Min e-post är  
elina.sagne.fp@gmail.com.

TEXT: ELINA SAGNE-OLLIKAINEN

VICEORDFÖRANDE I SFP I HELSINGFORS 

Finland har fortfarande mycket svag politisk representation i form av 
riksdagsledamöter, som använder sig av hjälpmedel och stödtjänster 

för att kunna vara aktiva i samhället. 
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Sara hjälper andra 
med glaukom
När Sara Lynard bara var några månader fick hon diagnosen 
glaukom. När hon var 16 år tvingades hon operera bort det 
vänstra ögat. Idag driver hon instagramkontot glaukomsara. 
– Jag har haft glaukom sedan jag var tre månader, det är en 
del av livet, och nu delar jag med mig av mina erfarenheter till 
andra, säger hon.

TEXT: HELENE WALLIN FOTO: SARA LYNARD PRIVAT ARKIV

Sara Lynard har en handmålad 
ögonprotes och blont långt hår 
när vi möts under ett videosamtal. 
Protesen är så välgjord att det ser 
ut som om hon ser människor rakt i 
ögonen när hon tittar på dem. Ögat 
är en exakt kopia av hennes blåa 
ögonfärg och hon sover till och med 
med protesen.

– Jag utforskade min identitet 
och gick i psykoterapi i många år. 
Vem är jag som person? Hur ska 
mitt liv se ut med synskadan? Nu 
vill jag dela mina tankar och foton 
med andra som drabbats av samma 
saker, säger Sara Lynard som sedan 
sommaren 2020 driver kontot 
glaukomsara på Instagram med 659 
följare.

Sara föddes med grå starr. 
Hennes föräldrar märkte att hon 
inte tittade dem i ögonen och 
kontaktade vården. Man menade att 

det var ett anknytningsproblem och 
skulle gå över. Men Sara fortsatte att 
titta bort och två månader gammal 
konstaterade en ögonspecialist att 
hon hade grå starr på båda ögonen.

– Jag var blind och blicken 
alldeles grumlig. Jag kunde inte se 
något alls. Det blev akut operation. 
Mina linser togs bort, men ersattes 
inte med nya som man gör idag. 
Därefter rusade trycket iväg och jag 
diagnostiserades med glaukom.

 
Opererades i USA

På ett av fotona hon lagt ut på 
instagram sitter Sara i mammas 
knä i USA innan hon ska sövas och 
opereras. Hon är fyra år gammal och 
har glasögon och flätor, och hennes 
ögontryck är farligt högt.

– När jag var fyra försämrades 
mina ögon. Läget var riktigt illa och 
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– Det gav mig ångest att spela fullt seende. Jag behöver be om hjälp ibland, säger 
Sara Lynard.

ögonläkaren rekommenderade att 
vi skulle åka till Boston för att få en 
second opinion av en amerikansk 
ögonprofessor. Det var dyrt. Mina 
föräldrar sparade i hop pengar och 
sålde bilen för att vi skulle kunna 
åka iväg.

Väl framme opererades hon 
omedelbart på grund av högt tryck. 

Läkaren rekommenderade även att 
hon skulle sluta använda kontakt-
linser.

Från USA-resan har Sara mest 
goda minnen. Ögona stabiliserades 
och på sjukhuset fanns en Ronald 
McDonald-lekpark med jätteroliga 
leksaker och aktiviteter. Ögonläka-
ren gav henne en kanin som hon 
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döpte till Bunny och som hon fort-
farande har kvar. En assistent visade 
runt familjen, och i hotellobbyn satt 
ett gäng gubbar som hälsade glatt 
på dem.

Förlorade ena ögat

Sara började i vanlig skola i Sverige, 
men efter några år började hon få 
allvarliga problem med vänster öga. 
Hon hade stickningar, känningar och 
skelade mycket. Läkarna opererade 
henne med bland annat laser, och 
efter en operation för att få blodet 
att cirkulera vätskan rätt i ögat 
återhämtade sig ögat inte. 

– I början såg det bra ut, men 
efter ett tag började jag få väldigt 
mycket smärtor, min syn kom aldrig 
tillbaka. 

Hon skulle börja gymnasiet till 
hösten när domen kom. Hon var 
ensam hemma när telefonen ringde 
och ögonläkaren gav henne två 
alternativ. Det ena var att laga ögat, 
men chansen att operationen skulle 
ge någon effekt var en på miljonen, 
därför rekommenderade han det 
andra alternativet, att ta bort ögat.

– Jag ringde direkt till mamma 
och var hysterisk och grät. Jag ville 
inte gå omkring med ett hål i mitt 
huvud – och var även orolig för att 
förlora mitt högra öga och vad som 

kunde hända då. Tillsammans läste 
jag och mamma en blogg där en tjej 
som hade cancer berättade om hur 
det var att ha ett bortopererat öga. 
Jag mejlade tjejen och ställde frågor, 
och fick bilder på hur det kan se ut 
med protes.

En vecka innan gymnasiet börja-
de opererades Saras öga bort. Hon 
var då sexton år. Hennes föräldrar 
visade runt henne så att hon kunde 
orientera sig i skolbyggnaden innan 
skolan började, för hon ville inte 
skylta öppet med att hon behövde 
hjälp som tonåring.

– Man skulle passa in. Jag 
överkompenserade mycket för att 
det inte skulle märkas att mitt öga 
var dåligt. Det tog lång tid att läsa 
saker, jag blev utmattad och fick ont 
i ögonen och huvudet.

Kompisar har Sara alltid haft, 
även om hon kunde tillbringa 
somrarna på sjukhuset medan andra 
badade och njöt av solen. Hon har 
haft som taktik att direkt ta plats 
när hon stiger in i ett rum med 
människor.   

– Mina föräldrar har alltid stött 
mig att upptäcka livet och jag är en 
väldigt social person som älskar att 
skämta. Min taktik har varit att ta för 
mig som människa och fånga folks 
intresse så att de tänker på mitt 
vänstra öga. 

Jag är en väldigt social person som älskar att skämta. 
Min taktik har varit att ta för mig som människa och 
fångar folks intresse så att de tänker på mitt vänstra 

öga. 
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Jobbar på 
arbetsförmedlingen

Sara Lynard är undersköterska och 
har dessutom en utbildning i handi-
kapp- och rehabiliteringsvetenskap 
från Malmö universitet. Nu jobbar 
hon på arbetsförmedlingen med 
att hjälpa människor med funk-
tionsnedsättningar att komma ut i 
arbetslivet.

– Jag trivs jättebra. Min dröm har 
alltid varit att jobba med människor. 
Det var påfrestande att arbeta som 
undersköterska där man behöver 
använda sin syn väldigt mycket. 
Dessutom överkompenserade jag, 
vilket gjorde att jag slet ut mig.

Sara är noggrann med att sköta 
ögonhälsan, och behandlar ögonen 
med fyra olika ögondroppar varje 
dag.

– Eftersom jag jobbar heltid 
behöver jag vila och återhämta mig 
väldigt mycket, ögonen reagerar 
genast om jag inte gör det. Jag 

har nästan aldrig aktiviteter under 
veckan. Annars får jag ont i ögonen, 
även det bortopererade ögat kan 
reagera med fantomsmärtor, säger 
Sara Lynard.

Hon använder ficklampa och 
förstoringsglaset i mobilen och har 
en läsplatta hon kan zooma in med.

– Läsplattan använde jag när jag 
skulle läsa människors  
personnummer på jobbet. Innan 
man bestämmer sig för att man inte 
kan någonting, måste man utforska 
sina möjligheter.

Förutom det är familj och vänner 
som ställer upp på läkarbesök, och 
skjutsar Sara hennes viktigaste 
hjälpmedel.

Katastroftankar 

Sara Lynard har levt på ett storman-
de hav ända sedan hon var liten, och 
gått i terapi för att hantera kata-
stroftankar efter att hon förlorade 
sitt vänstra öga. 

Handmålade. Sara  
Lynards ögonproteser ser 
ut som riktiga ögon.
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– Så fort jag fick ont i mitt öga 
kunde jag tänka: nu ryker det ögat 
också. Det som har hjälpt mig är 
att jag har pratat med mina läkare 
om glaukom. Det är inte så att man 
vaknar och allt är svart. Risken att 
sjukdomen utvecklas negativt är 
låg, eftersom trycket varit stabilt så 
länge. 

Nyttigt med terapi

Genom terapin har hon även kunnat 
acceptera att hon behöver hjälp- 
medel.

– Istället för att skämmas över 
att ha ett förstoringsglas har jag 
kunnat se att det blir mycket lättare 
när jag har det för då blir det mindre 

fel. Jag mår bättre när jag ger mig 
själv rätt förutsättningar istället 
för att låtsas vara någon jag inte är. 
För jag är inte fullt seende och jag 
kommer aldrig heller att bli det.

Sara ser på framtiden med 
spänning och hoppfullhet. Hon har 
kontrollerat att det är okej att an-
vända ögondroppar som gravid ifall 
hon någon gång vill bilda familj.

– Tankar om jag kommer att se 
eller inte finns inte med i min fram-
tidsvision. Jag kan inte veta vad som 
ska hända, det är livet. När det är 
bra måste man kunna njuta av livet, 
säger Sara Lynard.

Mer om Sara Lynard

• Bor: Malmö
• Familj: Mamma, pappa, storasyster, lillebror och syskonbarn. 
• Yrke: Arbetsförmedlare 
• Senast lästa ljudbok: Staden av Camilla Sten
• Favoritlåt: The Power of Love – Celine Dion 
• Fredagsmiddag hos mig: Thaimat och en god kall cola zero till det
• Dold talang: Jag önskar att jag hade en dold talang, jag funderar och funderar 

men kommer inte fram till någon. Kanske att jag kan äta en pizza på mindre än  
fem minuter?

• En person jag beundrar: Jag har en nära vän som heter Frida, hon är också synskadad 
och vi två har alltid hållit ihop och hjälpt varandra i alla frågor vad gäller att hantera 
livet med synskada. Hon betyder väldigt mycket för mig. 

• Planerar att göra på min semester och i sommar: Jag kommer att ta det lite som det  
kommer. Kanske att vi åker till vårt hus i Spanien? Eller så är jag bara hemma och 
njuter av att bara vara. Det är det som är skönt med semester, att bara ta det som det 
kommer och inte ha för många planer. Såklart kommer jag att umgås mycket med 
mina vänner och åka på någon kul utflykt. 



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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Matlagningskurs – med glädje, 
skratt och humor i Vasa
Medlemmar fick lära sig rulla köttbullar och andra 
rätter på matlagningskursen på Lyktan. Maten 
kryddades givetvis alltid med en stor portion humor.

TEXT OCH BILD: FEBE MÖRK, VERKSAMHETSLEDARE

Det har under en längre tid funnits 
intresse för en matlagningskurs i 
Vasa. Sagt och gjort, VSS kontak-
tade 2021 en kunnig köksa tillika 
stödjande medlem och allmän 
ledsagare, Ann-Britt Källskog. Hon 
tackade ja till erbjudandet att leda 
kursen med styrelseledamoten 
och allmänna ledsagaren Susanne 
Granholm.

Fyra medlemmar anmälde sitt 
intresse. På grund av pandemin 
sköts starten upp, och kursen börja-
de först onsdagen den 23 februari 

klockan 13. Därefter ordnades fyra 
kurstillfällen med endast tre, men 
mycket ivriga deltagare. De har fått 
lära sig att steka kött, rulla kött- 
bullar, hacka lök och göra sallad 
med mera.

Undertecknad inbjöds till den 
avslutande festmåltiden med 
trerätters middag onsdagen den 27 
april och passade då på att fråga hur 
kursen upplevts.

Vad har varit bäst med kursen?
Bernt Snygg tyckte att det varit 

toppen att kunna lära sig något nytt 
tillsammans med andra och få ihop 
fina rätter.

Carina Bjongbacka instämde helt 
med Bernt och tyckte att kursen 
var ett perfekt avbrott i en annars 
stressig vardag. Dessutom tyckte 
hon att de fått mycket bra tips om 
hur man kokar enkel och god mat 
fast man är synskadad.

Martti Karppinen skrattade och 
sa att han tyckte det var roligt att 
lära sig ”rulla köttbullar” och ändå 
få dem att smaka gott. Och han 
instämde även med de övriga att 
kursen har varit toppen med många 
nya tips.

Matlagningskurs. Martti fixar jordgubbar 
till efterrätten.
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Festmiddag. Från vänster Carina Bjongbacka, Bernt Snygg och Martti Karppinen, 
stående bakom Susanne Granholm och Ann-Britt Källskog.

Har du lärt dig något speciellt som 
du inte kunnat tidigare?

Alla instämde med att det bästa 
har varit att de fått tips och idéer 
om matlagning, under ledning av 
två duktiga och pedagogiska ledare. 
En annan positiv sak är den fina 
gemenskapen och sociala samvaron.

Enligt Carina har deltagarna inte 
behövt ta ansvar och handla och 
planera utan bara kunnat tillreda 
det som varit inskaffat för dagen.

–Varje kurstillfälle har avslutats 
med att vi tillsammans avnjutit 
trerätters middag. Recepten har 
deltagarna fått ta med sig hem.

Det sista kurstillfället firades 
med glädje, skratt och humor och 
man hade till och med köpt vin. 
Inte alla dagar verksamhetsledaren 

dricker vin på arbetstid, men det 
hände den här dagen, till allas 
glädje, faktiskt.

Hur har ni som ledare upplevt 
kursen?

– Jag fick tänka om när det 
gällde undervisningen efter första 
kurstillfället, eleverna var så dukti-
ga, vilket förstås gladde oss ledare. 
Målet att förädla halvfabrikat till 
husmanskost lyckades vi bra med, 
sade Ann-Britt.

– Inför kursen tänkte jag  ”klarar 
jag av att undervisa” synskadade. 
Men allt gick över förväntan, sade 
Susanne.

Alla prisade Lyktans nya kök och 
hoppas på en fortsättning. Det får 
vi som förening se till att går att 
genomföra när tiden är lämplig.



Nylänningarna fick testa på 
målboll och Boccia
I slutet av april besökte de svenskspråkiga 
synskadeföreningarna i Nyland Iriscentret i Helsingfors för att 
testa på målboll och Boccia.

Programmet började med en 
introduktion till målboll, som 
leddes av Axel Sundholm och 
Erkki Miinala. Axel är tränare 
för Finlands målbolls lands-
lag och Erkki är ordförande i 
Old Power ry. Deltagarna fick 
en grundlig genomgång av 
spelreglerna. Därefter fick de 
som ville testa på att spela.

Målboll går ut på att två 
lag, bestående av tre spelare 
försöker rulla en boll förbi 
sina motståndare. Detta låter 
kanske simpelt, men haken 
är att spelarna har förbundna 
ögon och måste förlita sig 
på hörseln för att lokalisera 
bollen och spelarna. Bollen är 
försedd med en bjällra för att 
den skall höras bättre.

Spelet blev hektiskt och 
de som deltog ansåg att det 
krävdes en hel del ansträng-
ning för att klara av att spela 
målboll. Det konstaterades 
även att målboll kanske inte 
är för alla. De som inte kunde 
delta i spelet tyckte det gick 
för snabbt och att det var 
skrämmande att försöka få 

tag i en hård boll utan att 
kunna se den.

Efter målbollen var det 
dags för Västnylänningarna 
att visa hur man spelar  
Boccia. Förevisningen leddes 
av Thea och Magnus Lind-
holm, som är väl insatta i hur 
spelet fungerar i och med  
att de under flera år varit  
ansvarspersoner för  
Bocciaspelen i föreningen.

Boccia kan jämföras med 
Petang. Skillnaden mellan 
dessa två spel är att man  
spelar Boccia inomhus, samt 
att man i stället för metall-
klot använder bollar av läder. 
Två lag turas om att kasta 
röda, eller blåa läderbollar, 
och försöker komma så nära 
en vit läderboll som möjligt. 
Det lag som har flest bollar 
nära den vita läderbollen 
vinner.

Eftersom Boccia är betyd-
ligt lugnare än målboll hade 
i stort sett alla möjlighet att 
delta i spelet. Det som är kul 
med Boccia är att det finns 
många olika sätt att spela 

på. Dessutom kan man spela 
i princip var som helst då 
spelet kan anpassas till olika 
spelplaner.

Avsikten med besöken på 
Iris center var att inspirera 
våra medlemmar att hitta 
nya motionsalternativ. Flera 
evenemang är på kommande 
under årets gång, så tveka 
inte att delta om du har lust 
att uppleva något nytt, eller 
bara vill umgås över  
föreningsgränserna.

TEXT: FREDRIK LINDGREN

Matchstart. Spelarna lyssnar efter 
bollen som är på väg mot målet.

26 4 • 202226

AKTUELLT



Braille-dagen 
firades i 
Ekenäs
Som i så mycket annan verk-
samhet har coronapandemin 
bidragit till en paus i koran-
det av Årets Braillör. Men  
måndagen den 23 maj var 
det äntligen dags igen. Ett 
tiotal personer samlades då 
på kulturhuset Karelia i Eke-
näs för att fira punktskriftens 
skapare Louis Braille med en 
tematräff kring punktskrift.

Efter kaffe och tårta 
skedde det festliga korandet 
av Årets Braillör. Heders- 
utmärkelsen tilldelades Elin 
Sundell från Raseborg.

Efter uppvaktandet fick 
deltagarna bekanta sig med  
konstutställningen Vild-
kvinna av Ave Barbro Fri. 
Konstnären var själv på plats 
och berättade om konstver-
ken och inspirationen bakom 
dem. Syntolkning av konst 
diskuterades livligt och grup-
pen fick även känna på några 
av de taktila konstverken.

Vi gratulerar ännu en 
gång Elin Sundell och säger 
ett stort och varmt tack till  
alla som bidrog till den  
trevliga tillställningen.

"Lärorikt att arbeta på FSS"
 
Kommunikationschef Camilla Rusk och Oscar Ohlis som är 
socialpolitiskt ansvarig har gått vidare till nya anställningar, 
och slutat vid FSS.

– Det har varit otroligt givande att arbeta på FSS. Det har 
varit de snabbaste fem åren i mitt liv, men jag har verkligen 
haft det roligt. Jag har lärt mig en massa och träffat otaliga 
härliga typer. Genom fina samarbeten har jag fått jobba för 
FSS verksamhet och synlighet på ett brett sätt. Jag känner stor 
tacksamhet för allt jag fått, säger Camilla Rusk.

I nästa nummer av Synvinkel presenteras deras ersättare. 

Nytt samarbete kring teknik 
började i Lovisa
Svenska Synskadade i Östnyland har inlett ett teknik- 
samarbete med Hörselföreningen i Östnyland, Helsingin ja  
Uudenmaan Näkövammaiset Ry och Suomen Kuurosokeat Ry. 

– En liten förening gynnas av samarbete, säger Jonas  
Lindström, ordförande för Svenska Synskadade i Östra Nyland.

I maj ordnades den första teknikträffen på Kompanjon-
skapshuset Hörnan i Lovisa där deltagarna bland annat fick 
testa sin hörsel.

– Hörselföreningen i Östnyland ordnade med hörsel- 
screening för intresserade. Med screeningen fick man veta om 
hörseln försämrats. Resultatet printades ut som ett audiogram 
med hörselkurva. Audiogrammet kan man ta med sig till läka-
ren vid behov, säger Denice Sjöström från Hörselföreningen i 
Östnyland som närvarade vid träffen..

På träffen kunde deltagarna även ställa frågor om tekniska 
apparater, appar, syn- och hörselhjälpmedel och man fick också 
IT-stöd på plats om man hade med sin apparat. De olika fören-
ingarna presenterade sina verksamheter och vilka tjänster som 
erbjuds till målgrupperna.

– - I stora drag erbjuder dessa föreningar liknande tjänster 
som till exempel infotillfällen, utbildning, IT-stöd per telefon, 
e-post och hembesök med vissa skillnader i de praktiska 
detaljerna gällande hembesök och kostnader, säger Cristian 
Söderberg från FSS.

FSS kansli håller 
sommarstängt i juli och 
önskar alla en härlig 
sommar!
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NORRA ÖSTERBOTTENS SVENSKA SYNSKADADE

Föreningen firar 50-årsjubi-
leum i år med jubileumsfest 
15.10. Vi håller på att sam-
manställa en 50-årshistorik. 
Till detta behöver vi fotogra-
fier från verksamheten under 
de gångna åren. Ta kontakt 
om ni har fotografier som ni 
vill dela med er från fören-
ingens aktiviteter!

Kansliet är semester-
stängt under tiden 4.7 – 7.8.

Höstens verksamhet 

startar med lunchträff 
fredagen 26.8, Mimosel med 
Sol-Britt Björkgren inleds 8.9, 
föreningsträff hålls 13.9 kl 18 
på Fyren med föreläsning av 
Hanna Penttala från Levada 
Fysio. Punktskrift med Leif 
Nybohm, gymträning och 
vattengymnastik på Östanlid 
startar 14.9. Handarbetsgrup-
pen inleder sina träffar 26.9.  

Följ med annonseringen 
om verksamheten på  

www.fss.fi/noss, Medlems-
bandet, Facebook och ÖT:s 
minneslista på lördagar.

Ifall ni har brådskande 
ärenden under semestertiden 
kan ni kontakta föreningens 
ordförande Bengt Ahlvik,  
tfn 0500 778 694 (under 
vardagar) eller via e-post 
bengt.ahlvik@gmail.com.  

Vi önskar alla läsare en 
skön och solig sommar!NÖSS  

medlemmar och följeslagare!                                                                                                           
Se annonsen på sid 13. Sista 
anmälningsdagen är 30.6. 

Grupperna Styrka och 
balans samt Vattengymnastik 
i Folkhälsans regi har som-
marpaus. Vattengymnastiken 
slutar fredagen 3.6 och 
Styrka och balans pausar från 
torsdagen 16.6. Verksam- 
heterna fortsätter i augusti/
september. Från hösten kan 
också några nya deltagare få 
möjlighet att komma med i 
aktiviteterna.

Evenemang som med 
andra distriktsföreningar är 
Raseborgs sommarteater 
lördagen 9.7. Sommarens 
pjäs är ”All Shook Up”. Mu-
sikalen baserar sig på 25 
av Elvis Presleys låtar. Här 
lovas humor, romantik och 
kända hitlåtar. Det är en 
heldags utfärd med beställd 
busstransport och måltider. 

SVENSKA SYNSKADADE I MELLERSTA NYLAND

KansliHörnan på Parisgrän-
den 2 A 1, Helsingfors, håller 
sommarpaus under distrikts-
sekreterarens semester 
som infaller 16.6-7.8.2022. 
Vid behov vänligen lämna 
meddelande på föreningens 
telefonsvarare, tfn  
0400 269 553 eller e-post:  
kansliet@ssmn.fi. Vi  
återkommer i augusti.

Höstterminen börjar med 
en medlemsträff måndagen 
15.8 kl. 13-15 på Parisgrän-
den 2 A 1. Vi presenterar 
höstens program och bjuder 
på  kaffe samt Bingo.

Tisdagen 30.8 kl. 10.30-15 
ordnar föreningen en egen 
Må bra-dag på restaurangen 
Botbygård i Helsingfors. 
Adressen är Botbyvägen 
7/ Puotilantie 7. Dagen är 
kostnadsfri, men deltagarna 
ordnar med egen transport. 
Hjärtligt välkomna med alla 

Pris per deltagare från 
Mellersta Nyland är 20 euro. 
Anmälningstiden har gått ut 
20.5. Ring Jonas Lindström i 
Östnyland, tfn 040 964 4672, 
om eventuella lediga platser.

Ålands Synskadade ordnar 
en resa till Skördefesten på 
Åland 16-18.9.2022. Info om 
resan finns i Synvinkel nr 3 
på sidan 9. Kontaktuppgifter:  
KansliHörnan finns på 
Parisgränden 2 A 1, 00560 
Helsingfors, ingång via 
förbundet FSS ytterdörr med 
föreningens summer, en 
fyrkantig dosa med en liten 
gummiknapp. Telefontiden är 
måndag – onsdag kl. 10-13  
(inte 16.6-7.8).  Telefon  
0400 269 553, e-post  
kansliet@ssmn.fi.

Alla medlemmar, anhöriga 
samt samarbetspartners 
önskas en trevlig och skön 
sommar!
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VASA SVENSKA SYNSKADADE

Kansliet är sommarstängt 
27.6 – 7.8. Om du har fören-
ingsärenden under den tiden 
kan du kontakta ordförande 
eller någon annan i styrelsen.
Styrelsen och Febe önskar 
alla en underbar sommar med 
avkoppling, sol och värme!

Kryssning till Umeå 
ordnas torsdag 18.8 kl. 8.00 
–16.00 med M/S Aurora 
Botnia. Vi samlas i terminalen 
i Vasa, dit var och en tar sig 
själva, senast kl. 7.30 för bil-
jettutdelning. Vi har bokat ett 
konferensutrymme där vi kan 
umgås och vila mellan varven. 
På ditresan serveras kaffe/
te och salt/sött. På hemresan 
njuter vi av skärgårdsbordet. 
Paketpris för allt som nämns 
ovan är 50€/person. Fören-
ingen sponsorerar en del av 
priset. Egna transporter till 
och från terminalen. Sista 
anmälningsdag är torsdag 
11.8 före kl. 14.

Kursen Rörelse-Styrka- 
-Balans i samarbete med 
Folkhälsans Förbund startar 
tisdag 23.8 kl. 10-11 på 
Lyktan. Kursen fortsätter 
varannan vecka fram till och 
med 13.12 med Malin Knip 
som ledare, tfn 044 788 
1081. Målet med träningen 
är att upprätthålla och 
stärka rörelseförmågan och 
balansen. Anmäl er gärna 
inför det första kurstillfället 
till kansliet. Välkomna med 
hälsar Malin! 

Trivselcafé Aktivt Seniorliv, 
i samarbete med Folkhälsans 
Förbund startar på nytt tisdag 
30.8 kl. 13–15.15 på Lyktan 
med Carina Blom som ledare, 
tfn 044 788 1026. Därefter 
fortsätter trivselcafé ytterli-
gare 3 gånger under hösten.

Punktskriftskursen startar 
på nytt onsdag 7.9 kl. 10 med 
Ritva Hagelberg och Börje 
Kukkonen som ledare. Där-
efter fortsätter punktunder-
visningen varje onsdag fram 
till och med onsdag 24.11. 
Det finns plats för nya eller 
ny/gamla elever, kontakta 
kansliet så ordnas det.

Vattengymnastiken i 
samarbete med Folkhälsans 
förbund startar på nytt i 
Folkhälsans hus i Smedsby 
torsdag 8.9 kl. 17–17.45. 
Kursen fortsätter varje vecka, 
totalt 12 gånger, fram till och 
med torsdag 24.11. Max 12 
deltagare tas emot i bassäng-
en och antas i den ordning 
som anmälan kommer in. 
Ledare meddelas senare inför 
första gången.

VSS 50 år. Distriktsfören-
ingen Vasa Svenska Synska-
dade r.f. fyller 50 år under 
hösten 2022. Detta kommer 
vi att fira lördag 8.10 med 
början kl. 17 på Restaurang 
Waskia i Vasa. Välkomstskål, 
middag samt kaffe med 
tårta samt transport till och 
från Vasa kostar 25€/person. 
Festtalare är Anna Caldén 

och för musiken står  
Anna-Karin Burman och 
Yngve Lithén. Allsång, 
utdelning av förtjänsttecken 
samt trevlig gemenskap runt 
borden. Anmälan bör vara 
kansliet tillhanda senast 
torsdag 29.9 före kl. 14.

Vår lägenhet på  
Tegelbruksgatan 47 A3 är 
fortfarande ledig. Lägenheten 
består av 1 rum och kokvrå 
på 30 m2, 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 € + vat-
ten. Bilplats med värmestol-
pe. Mera info från kansliet, 
måndag-torsdag kl.9-14.

Kontaktinformation:
Alla anmälningar och 

förfrågningar 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 facebooksi-
da: https://www.facebook.
com/vasasynskadade.

Du kan även kontakta 
ordförande Kerstin Lillbåsk, 
tfn 050-369 5997 eller per 
e-post kerstinl@tawi.fi 

Vår rehabiliteringsrådgi-
vare Ulla-Britt Ingman kan 
nås på tfn 050 561 2950, 
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måndag-torsdag, eller per 
e-post ulla-britt.ingman@
fss.fi. Ulla-Britt gör även 
hembesök, så kontakta  
henne. Taltidningsstödper-
sonerna Siv-Britt Häggman 
(för VBL) tfn 050 341 7293 
siv-britt.haggman@agrolink.fi 

och Tommy Nickull (för  
SYDIN) tfn 040 506 5580, 
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 eller 06 213 
2428, birgitta.rinta-jouppi@
vshp.fi.

SVENSKA SYNSKADADE I VÄSTNYLAND

Är du intresserad av ett  
hälsofrämjande seminarium 
den 27-28.8 i Solvalla, Noux 
Esbo. FSS arrangerar och 
tanken är att få idéer och 
inspiration för motions och 
hälsofrämjande verksamhet. 
Du får som deltagare ta del 
av intressant föreläsningar, 
t.ex. motionens påverkan 
på hjärnan och det finns 
möjlighet att prova på olika 
tillgängliga motionsformer 
som passar de flesta. Semi-
nariet är kostnadsfritt och 
övernattning ingår. 

Första månadsmötet för 
hösten är 10.9 kl. 13 på Lyan. 
Anmälan 6.9.

Vill du komma med till 
Åland på skördefestivalen 
16-18.9? På agendan är 
bland annat Brändö kyrka, 
skördefestprogram, middag 
i Smakbyn, Saltviks kyrka 
med konsert och samvaro. Ta 
kontakt med Alexandra för 
mera information inom juni 
månad. 

Resa till Sverige, Iris 
Hjälpmedel och SRF Norrtäl-
je. Ålands distriktsförening 
ordnar en resa 26.10 till 
Enskede och Norrtälje för att 
besöka Iris hjälpmedel och 
den lokala synskadefören-
ingen SRF Norrtälje. Det är 
möjligt för andra distrikts-

föreningar att delta, kolla in 
Ålands distriksnytt för mera 
detaljer.

Syntolkad fotboll fort-
sätter under sommaren 
men intresserade bör vara i 
kontakt med Börje Broberg 
för att bekräfta datumen. On 
6.7 kl. 18.30, lö 16.7 kl. 17,  
lö 30.7 kl.18.30. Börje nås på 
telefonnumret 044 541 0679. 

Anmälningar och frågor 
till 040 778 6295 eller 
ssvn@brev.fi. Verksamhets- 
koordinatorn Alexandra  
kommer att ha semester 
mellan 11.7-12.8, ingen 
vikarie under den tiden. 

SVENSKA SYNSKADADE I ÖSTNYLAND

Lyssna på medlemsbandet 
och/eller läs i tidningen 
Östnyland under Föreningar 
och på hemsidan där finns de 
nyaste programmen uppda-
terat.

Verksamhetscentret 
Kajutan. Ågatan 33 E 1, 06100 

Borgå. Tfn 040 968 0351 
tisdagar 9-13.00. E-post: 
distrikt.kajutan@gmail.com.  
Kajutan har sommarstängt 
22.6-8.8.

FSS rehabiliteringsrådgi-
vare 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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ÅLANDS SYNSKADADE

Ålands synskadade hjälper om deras hantverk och köpa Norrtäljes Synskadeförening.
gärna till och arrangerar en fina borstar! 20.00 Färjan avgår från 
gemensam resa för er som Kom med på Sveri- Kapellskär (svensk tid) 
är intresserade av att delta geutflykt och besök Iris 23.30 Anländer till  
på FSS inspirationsdagar hjälpmedel i Enskede! I höst, Mariehamn (finsk tid)
på Solvalla i Esbo 27-28 preliminärt onsdagen den 26 (23.45 Färjan till Helsing-
augusti. Läs mer om tillfället oktober, finns möjligheten fors avgår från samma hamn)
i FSS publikationer eller ring att besöka Iris hjälpmedels- Anmälningar görs till 
Charlotta så berättar hon mer. företag i Enskede. Iris säljer Ålands Synskadades verk-
Vi ålänningar och andra med hjälpmedel för synskadade samhetsledare Charlotta 
lång resväg har möjlighet att på svenska marknaden. På Solax på telefon 0457 343 
övernatta på Solvalla redan resan kommer vi även att 8950 eller kansli@syn.ax 
från fredag 26.8. besöka synskadeföreningen i senast i augusti. Din egen 

Den 17-18 september gör Norrtälje. Båda ser fram emot distriktsförening kan säkert 
medlemmar från våra syster- vårt besök. Resan är över da- också hjälpa till att besvara 
föreningar på fastlandet en gen med egen buss. Vi startar dina frågor. Hoppas vi ses i 
skördefestresa till Åland. Vi i Mariehamn på morgonen höst på vår Sverigeutflykt!
har räknat med att en del av onsdagen den 26 oktober KONTAKTINFORMATION 
oss hakar på och skördefestar och är tillbaks samma kväll. 2022
tillsammans med fastlän- Resan har beviljats understöd Besöksadress till Ankare:t
ningarna när de är här! Som från Blomsterfonden, fler Johannebovägen 7, 22100 
exempel har vi besök med bidragsansökningar är inläm- Mariehamn. Sommarstängt 
buss till flera gårdar, middag nade och målsättningen är från 24 juni till 7 augusti.
på Smakbyn på lördag kväll, att kostanden per person blir Vid brådskande ärenden 
gudstjänst i Saltviks kyrka maximalt 45 euro för resa, kontakta ordförande Börje 
på söndag förmiddag följt av mat och program. Det finns Troberg eller Vice ordförande 
pannkakslunch i vinsmedjan. bra möjligheter att kombine- Rolf Söderlund.
På söndag kväll bjuder Ålands ra resan från fastlandet till Verksamhetsledare 
synskadade på 50-års kaffe en tilläggskostnad. Är någon Charlotta Solax, telefon och 
och kanske lite kvällsgrillning dessutom sugen på att över- e-post läses sporadiskt under 
på Ankaret i väntan på färjan natta så har vi 5-7 sovplatser sommaren. Mobil: 0457 343 
till fastlandet. Anmälan till på Ankaret. Tidtabellen är 8950, e-post: kansli@syn.ax. 
Charlotta inom juni – du som ännu inte fastslagen men i IT-och taltidningstöd. Vakant 
är på Åland väljer själv vad stora drag:  tjänst till 15 augusti.
och hur mycket du vill vara 7.30 Avfärd från Marie-
med under besöket. hamn med Vikinglines färja 

Borstbindarna kommer Rosella. Sjöfrukost. 
i sommar att vara på plats 10.50 Anländer till 
på Jan Karlsgården under Enskede. Lunch. Studiebesök 
hantverkardagar på onsdagar hos Iris Hjälpmedel. Bussfärd 
i juli. Passa på att få kunskap mot Norrtälje och träff med 
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AKTUELLT I DISTRIKTEN



Motion, hälsa och välbefinnande!
 
Välkommen med på inspirationsdagar till Solvalla i Esbo 27-28.8.2022

Målsättningen med seminariet är att få nya idéer och inspiration för att utveckla  
distriktsföreningarnas motions- och hälsofrämjande verksamhet och att hitta  
motionsformer som ökar ditt välbefinnande i vardagen. 
 
Under veckoslutet finns det möjlighet att prova på olika för synskadade 
tillgängliga motionsformer:

• Bågskytte (mot ljudkälla)
• Frisbeegolf
• Skogsvandring
• Blindfotboll
• Valencia boll: Spel i par som liknar målboll men som spelas med en mjuk boll med ljudkälla. 
• Cirkelträning med egen kroppsvikt
• Spinning
• Yoga
 
I samband med anmälan väljer du de fyra grenar du vill helst prova på under veckoslutet.
 
Det kommer även att hållas tre inspirationsföreläsningar under seminariet. Sophia Rehn från 
Folkhälsan diskuterar kring matglädje och näringsinformation. Motionen gör dig skarp och 
smart:  Johanna Meriläinen berätta om hur motionen påverkar hjärnan. Lura dig själv till nya 
vanor: Matthias Jakobsson filosoferar om hur man börjar med nya vanor på ett lättare sätt.
Vi kommer även att ha en spelkväll med olika tillgängliga spel.
 
Under veckoslutet kommer Solvallas idrottsinstruktörer att ge handledning  
och vägledning vid motionspassen. Målgruppen är svenskspråkiga synskadade,  
distriktsföreningarnas styrelsemedlemmar och frivilliga. Seminariet är avgiftsfritt!
 
De som har en längre väg till Solvalla har möjlighet att komma redan på fredagen  
och övernatta på Solvalla också den 26 – 27.8. 

Anmäl dig till seminariet till Ann Ollikainen per telefon 050 560 9980 måndag till 
fredag klockan 9 – 15, eller per e-post ann.ollikainen@fss.fi. Anmälning kan göras under  
perioderna 30.5 – 22.6 samt 1 – 5.8. Uppge ditt hjälpbehov i samband med anmälan.  
Totalt finns det plats för cirka 50 deltagare.
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