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l e da r e n

Synskadade i samhället
– allt är inte som det ska
Väckarklockan ringer, men det är ingen
som hör den. Synskaderegistret har en
helhetsbild över hur synskadade personer
har det. Visst. Det är bara statistik, men
statistiken visar att läget är illa.
Ibland gäller det att påminna sig om att
allt inte är som det ska. FSS vision är att
synskadade personer ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Men det
verkar fattas kritisk stödverksamhet för att
denna vision ska bli verklighet.
Allt för många unga synskadade låter bli
att skaffa sig en ordentlig utbildning. Det
är många som avbryter sin skolgång efter
grundskolan. Ändå vet man att utbildning är
en direkt förutsättning för att ta sig in på arbetsmarknaden. Vad är det som gör att den
övriga befolkningen skaffar bättre utbildning än synskadade personer? Är det något
i den delaktiga skolan som gått snett?
Synskadades karriärmöjligheter har
ökat under de senaste åren. Kontorsjobb,
it-jobb och expertjobb lämpar sig utmärkt
för synskadade personer. Trots det stampar arbetslöshetsgraden på stället. Endast
tjugo procent av synskadade i arbetsför
ålder har ett heltidsarbete. En annan tjugo procent har deltidsanställning eller är
egenföretagare med mycket små inkomster. I Finlands Synskadade nummer 8
2016 framkommer att personer i chefspo-

sition har en skev bild av vad synskadade
personer klarar av. Denna bild bör förbättras. Där kan vi som förbund jobba med utåtriktad information.
Många äldre synskadade lider av ofrivillig ensamhet. Självmordsstatistiken är
högre bland synskadade personer jämfört
med den övriga befolkningen. Det måste
ske en förändring. Den sociala biten och
personlig kontakt får inte glömmas bort i
stundande digitalisering. Människan är ett
socialt djur. Utan personlig kontakt blir vi
tokiga. Det här är en sak som FSS styrelseordförande har uttryckt att hon vill jobba
för. Målet är att ingen synskadad person
ska behöva lida av ofrivillig ensamhet.
Visst pågår det också många positiva
förändringar. Förändringar som möjliggör att synskadade personer kan studera, jobba och leva självständigt. Webbtillgängligheten är ett sådant exempel.
Webbdirektivet börjar gälla från och med
hösten. Direktivet gäller myndigheter, men
förhoppningen är att också företag ska
inse nyttan av att alla kan använda deras
webbplatser.
Intressebevakning är och förblir en viktig del av FSS verksamhet. Genom olika
samarbeten och verksamhetsformer kan
förbundet få till förbättring i dessa frågor.
SÖREN JONSSON
chefredaktör

A rt i k l a r

Text och foto: Sören Jonsson

Färdtjänst
upprör i
Östnyland

Synskadade i Östnyland fasar
för att bli påtvingade Helsingfors
Resetjänst om landskapsreformen blir av. Ingen östnyländsk
kommun har ändå fattat beslut i
frågan.

I

att luckras upp.
Dessutom planeras landskapsreformen
för fulla muggar. Kommuner och städer
uppmanas därför att gå in för enhetliga system. I Nyland överväger tjänstemän och beslutsfattare att låta Helsingfors Resetjänst ta
över upphandlingen av färdtjänsten.
– Det känns redan som att allting är förutbestämt. Ingen pratar om något annat än
Helsingfors Resetjänst. Färdtjänstsavtalen i
Östnyland löper ut nu på sommaren, och då
får vi se vad som väntar. Jag hoppas att beslutsfattarna i kommunerna lyssnar på oss
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sommar kommer taxitrafiken

ESBOS MODELL.
Anneli Iltanen använder
färdtjänst till att röra
sig. Enligt henne är
samkörning inget
fungerande system.
Hittills har Esbo anlitat
Lähitaxi för färdtjänsten,
men liksom alla andra
kommuner håller också
Esbo på att utvärdera
alternativen.

som använder färdtjänst, säger Jonas Lindström som ordnade ett diskussionstillfälle
på verksamhetscentret Kajutan i Borgå.
Vad är ni rädda för?
– Färdtjänst blir till en soppa om Helsingfors Resetjänst tar över ansvaret i Östnyland. Östnyland är glesbefolkat och lämpar
sig inte för samåkning. Vi ska köa i mellan
tio och tjugo minuter på att någon ska svara
i telefoncentralen. Sedan ska vi vänta i fyrtio
minuter på att centralen försöker sammankoppla körningar. Efter väntetiden skickar de
för min del troligtvis en bil från Borgå till Liljendal. Jag räknar inte med att få en bil inom
en och en halv timme ifall systemet ändras.
Det är ett inget trevligt scenario som Jonas målar upp. Man märker på honom att
han är uppgiven.
– Det känns som att våra egna kommuner
vill slippa av med hela färdtjänstproblemet
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genom att låta någon annan ta hand om helheten.
En av dem som berättade om sina erfarenheter på diskussionstillfället är Anneli Iltanen. Hon är blind, ensamstående förälder
och bosatt i Esbo.
– Väntetiden är oskälig. Verksamheten är
ineffektiv. Resetjänstens egna bilar är mycket otympliga för oss synskadade. Ja, listan
är lång på vad som inte fungerar med deras
system, säger Iltanen.
– Jag brukar ta mig själv som exempel.
Jag vet inte hur jag skulle ha klarat av att
ta hand om mina barns uppfostring om jag
inte spontant fick använda taxi. Fungerande
färdtjänst är en förutsättning för att synskadade personer ska kunna ha ett självständigt liv!
Iltanen är mycket tacksam för att Esbo valt
att stå utanför färdtjänstcentralen åtminsto-

ne fram till årsskiftet. Sedan ska också Esbo
överväga alternativen.
– Politiker som köpslår färdtjänst ser inte
funktionsnedsatta personer som normala
människor. Man tänker inte på att vi har jobb,
kan ha barn och en aktiv fritid. Om färdtjänsten görs klumpig och svår att använda förhindrar det oss från att leva ett delaktigt liv
på lika villkor som andra.
18 resor i månaden är vad personer med
funktionsnedsättning får använda.
– Tänk nu helt på riktigt vad det betyder.
Vi har nio tur-retur resor i månaden. På veckobasis innebär det att funktionsnedsatta kan
lämna hemmet två gånger i veckan. Låt oss
ha ett flexibelt och bra system de några resor som vi gör, säger Iltanen.
Enligt henne är samåkning problematiskt.
– Jag tycker att integritetsskyddet lider.
Det kan mycket väl hända att det sitter nå-
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JÄMLIKHET.
Maija Aatelo
bevakar vilket beslut
de östnyländska
kommunerna fattar.
Om de besluter
sig för att anlita
Helsingfors stad som
färdtjänstcentral
är det inte frågan
om konkurrensutsättning i och med
att telefoncentralen
är i stadens ägo.
Hon tror att
beslutsfattarna
är rationella och
humana.

gon person i bilen som jag inte vill att ska
få veta varifrån och vart jag åker. Dessutom
gäller inte tystnadsplikten för andra passagerare i bilen. Plötsligt kan rykten sprida sig i
dessa små funktionshinderskretsar.

gör. Vi vill att man ställer krav på väntetiden,
förarnas grundkunskaper och bilar. På det
viset blir konkurrensutsättningen rättvis för
oss användare. Vi vägrar blir auktionerade ut
som fattighjorden.

Varför samåkning?

Många är faktiskt nöjda

Maija Aatelo som är vice ordförande i Nylands handikappråd är också skeptisk till
samåkning men av en annan orsak.
– I dag samkörs endast 25 procent av
körningarna i Helsingfors. Ändå ska alla som
beställer en resa vänta i fyrtio minuter på att
centralen försöker sammankoppla resorna.
Är det skäligt? frågar sig Aatelo
Hon skulle vilja att alla kostnader redovisas och analyseras innan östnyländska kommuner väljer färdtjänstleverantör. Dessutom
kräver hon i egenskap av handikapprådets
vice ordförande att man ställer krav på upphandlingen.
– Om den billigaste tjänsteleverantören
erbjuder den bästa servicen är det prima.
Men priset får inte vara det enda som av-

På Helsingfors Resetjänst är man medveten
om att det finns kritiska kunder.
– Tvåhundra personer hör av sig per månad. Responsen handlar oftast om brister i
chaufförernas yrkeskunskap och beteende.
En annan vanlig respons är att bilen inte kom
i tid. Men förutom denna kritik är det också
många som hör av sig med positiv feedback,
säger färdtjänstchef Tuomas Päivinen.
Resetjänsten förmedlar 65 000 resor i månaden. Enligt Päivinen tar man responsen på
allvar och gör sitt bästa för att utveckla tjänsterna.
– Vi skolar våra chaufförer varje år. Vi kräver också att våra samarbetspartners vid
behov ska byta ut chaufförer som inte lämpar sig för uppdraget.
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BETJÄNING.
Jonas Lindström
anlitar Tomi
Enqvist (bilden)
när han behöver
färdtjänst. Enqvist
är inte orolig för
att taxibranschen
luckras upp. Det
kommer att ske
förändringar, men
han tror fortfarande
på god kundservice.
Dessutom kan det
till och med bli lite
lättare för honom
ifall han vill utöka
sin verksamhet.

Helsingfors Resetjänst anlitar funktionshindersorganisationer för att utbilda chaufförerna.
– Vi ställer tvång på chaufförernas utbildning. Varje bil måste åtminstone ha en chaufför som går på utbildning per år. Annars tar
vi ut sanktioner och vi håller faktiskt på att
höja straffavgiften just nu.
Tycker du att det är skäligt att att alla ska
vänta i fyrtio minuter i och med att bara cirka
25 procent samåker?
– Ekonomiskt och ekologiskt är det tal om
betydande summor. En del tycker dessutom
om att samåka av sociala orsaker. Om du
kan planera din dag på förhand är väntetiden
inte ett problem.
– Samåkning är något som vi hela tiden
förbättrar. I nästa upphandling går vi in för
att väntetiden förkortas från fyrtio minuter till
trettio minuter.
Ett annat sätt som Resetjänsten försöker
möta kundernas respons är genom att lansera nya sätt att beställa resor. Under våren
lanserar de chattbeställning på webben. På
kommande är också tillbakaringningstjänst.

– Många är faktiskt väldigt nöjda med
våra tjänster! 2016 gjorde vi en kundundersökning i vilken vi frågade 700 slumpmässigt utvalda kunder. I undersökningen fick
vi skolvitsordet 4,49 där 1 är dålig och 5 är
utmärkt.
Varför vill så många då bli befriade från
Resetjänstens system?
– Jag tar inte ställning till om det är många
som vill bli befriade. En del vill bli befriade
från systemet på grund av att de är vana vid
att använda taxi. Taxistolpen är en psykologisk grej. Man bor nära den och vet var man
får sin taxibil.
Men skulle det inte vara bäst för ert rykte
att låta personer som är otroligt missnöjda
med era tjänster bli befriade från att använda dem?
– Att bli befriad är alltid ett beslut som socialarbetaren fattar. Vi måste behandla alla
likvärdigt. Att vara missnöjd och berätta om
det högljutt är inte ett argument att bli befriad från tjänsten. Om du däremot kan bevisa
att du inte kan använda våra tjänster så har
du en anledning att bli befriad.
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DEN TYSTA TJUVEN. Efter att man fyllt 45 är det bra att kontrollera synen och ögontrycket med jämna
mellanrum. Då har man bättre chans att upptäcka glaukom i tid.
Text: Sören Jonsson, foto: Pixabay

Glaukom äter upp synfältet
utan att avslöja sig
Glaukom är en ögonsjukdom
som bit för bit får synnerver att
förtvina. På egen hand är det
svårt att upptäcka sjukdomen i
tid. Därför är det viktigt att uppsöka ögonläkare.

Ö

krånglat på Katriina
Kivelä, 21 år. Från barnsben har hon
haft irit, det vill säga regnbågshinneinflammation. Under en ögonkontroll vid
nioårsåldern fick hon dessutom veta att hon
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gonen har alltid

lider av den obotliga ögonsjukdomen glaukom.
Glaukom är en kronisk ögonsjukdom som
ger upphov till skador i synnerven och synfältet. Sjukdomen är en av världens vanligaste
orsaker till blindhet. Orsaken till glaukom är
inte helt känd och ingen botande behandling
finns.
– Jag var så ung att jag inte förstod vad
det innebar. Jag minns helt enkelt inget från
den här tiden. Men jag vet att mina föräldrar
tog det hårt. De har haft svårt att acceptera min synskada. Ovisshet skrämmer dem.
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Det är viktigt att prata om glaukom i och med
att sjukdom är så förrädisk. Det är många som
lever med sjukdomen och dess tunga skugga.

Glaukom var något helt obekant för dem, säger Kivelä.
Kivelä har genomgått en hornhinnetransplantation för irit-sjukdomen. Hon väntar
på att kroppen ska vänja sig vid transplantationen. Så småningom borde synen bli bra,
men just nu ser hon suddigt.
Glaukom är en långsam sjukdom som
kräver ständig tillsyn.
– Det skrämmer mig väldigt mycket att
inte veta hur min framtid kommer att se ut.
Jag är rädd för att bli blind.
Hur möter du rädslan?
– Det gäller bara att möta den. Om det
känns hemskt så gör det det. Om jag måste
gråta, så gråter jag. Min mentala styrka går i
vågor.
Just nu känner hon sig stark. Hennes två
största stöttepelare är familj och vänner.
Tack vare deras stöd orkar hon se livet från
den positiva sidan.

”Gå med i en förening”
Kivelä är ordförande i glaukomgruppen i
Uleåborg. Hennes uppmaning till andra glaukompatienter är att söka sig till en synskadeförening. Kamratstöd är guld värt.
– Jag får ett enormt stöd från glaukomgruppen. De har tagit med mig öppenhjärtat
och de förstår hur det är att vara ung och
insjukna i glaukom.
Att vara ung med synnedsättning medför vissa utmaningar. Fräckt sagt är ålders-

fördelningen i många synskadeföreningar
mycket snarlik den i pensionärsföreningar.
– Ibland är det utmanande. Visst skulle det
var lättare om någon annan ung gick igenom
liknande problem. Jag skulle gärna diskutera
mina tankar med andra unga.
En önskan Kivelä har är att man skulle
prata mer öppenhjärtat om glaukom. Denna
sjukdom glöms ofta bort bland alla andra.
– Det är viktigt att prata om glaukom i
och med att sjukdom är så förrädisk. Det är
många som lever med sjukdomen och dess
tunga skugga.

Sjukdomen genomsyrar men
styr inte livet
Kivelä går för tillfället andra året på socionomlinjen vid yrkeshögskolan i Uleåborg.
Hon jobbar deltid som personlig assistent.
Hennes mål är att bli barnträdgårdslärare.
Hon låter inte hälsoskäl sätta stopp för hennes yrkesval.
Hon har förutom synskadorna också ledgångsreumatism.
– Jag kan inte knyta skorna själv och jag
ser inte tillräckligt bra i skymning för att kunna köra. Jag är bra på att be om hjälp, men
jag vägrar bli helt beroende av någon annan.
Det är det som jag är rädd för.
När allting kommer kring känner hon att
hon har kontroll över livet.
– Jag är mycket mer än mina sjukdomar.
Sjukdomen definierar mig inte som män-

Finlands Synskadade 3/ 18

9

niska. Jag låter inte mina hälsoproblem styra mitt liv. Jag skulle vara på precis samma
ställe i livet med yrkesval och skola även om
jag skulle vara fullt frisk.

Hjärnan gör en björntjänst
Gauti Jóhannesson är överläkare och glaukomforskare bosatt i Umeå. Enligt honom är
det väldigt ovanligt att man får glaukom i den
unga åldern. De flesta irit-patienter har inte
heller sekundärglaukom. Det hör till ovanligheterna.
Högt ögontryck är en riskfaktor till glaukom – inte orsaken. Den faktiska orsaken till
glaukom vet ingen. Det forskas intensivt på
detta.
Vad är det som avgör om förloppet blir
snabbt eller långsamt när man fått glaukom?
– Ju högre ögontryck man har desto större
är risken att det går snabbt utför. Man har sett
att vissa typer av glaukom, exempelvis exfoliations glaukom, har ett aggressivt förlopp.
Varför är det viktigt att komma under behandling tidigt?
– Det är ett sätt att förlångsamma progressionen. Målet är alltid att bevara synfunktion så att man inte får ett synhandikapp
under resten av livet. Därför är det viktigt att
komma under behandling i ett tidigt skede.
Det går nämligen inte att få tillbaka synnervstrådar som har gått förlorade.
På engelska kallas glaukom för ”the silent
thief of sight”, den tysta syntjuven. Glaukom
kommer långsamt smygande vilket får hjärnan att göra en stor björntjänst.
– Det försvinner lite nervfibrer här och lite
nervfibrer där. Detta märker inte hjärnan av.
Hjärnan stoppar i de hål som finns i synfältet med intilliggande synintryck. Hjärnan lurar en att tro att man ser bra. Man måste ha
ganska stora synfältsluckor för att upptäcka
det själv. Därför är det väldigt viktigt att gå
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GLAUKOMEXPERT. Gauti Jóhannesson
tvingas ge tråkiga besked i jobbet. FOTO: UMEÅ
UNIVERSITET.

till optiker eller ögonläkare med regelbundna
mellanrum.
Med ögontrycksmätning hos optiker upptäcks högt tryck i ögat. Högtrycksglaukom
är de glaukom som är viktigast att hitta, men
det är inte bara de som har högt tryck i ögat
som kan lida av glaukom.
– Ungefär en tredjedel av glaukompatienter har normalt ögontryck. Man ger samma
behandling till patienter som redan har normalt tryck och försöker få ner det till ännu
lägre nivåer.
I Norden upptäcks de flesta fall av glaukom i ett tidigt skede. Jóhannessons uppmaning är att alla som har fyllt femtio år följer
sitt ögontryck genom att med jämna mellanrum gå på kontroll. Då finns det goda möjligheter att bevara synen för resten av livet.
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– Men åter igen, det är individuella förlopp
och vissa är svårare att behandla än andra.
Behandlingen är alltid individuell. Den skräddarsys efter noggrann uppföljning.
Finns det några nya behandlingar på kommande?
– Ja, det kommer att komma några nya
ögondroppar som kan sänka trycket. Men
dessa kommer inte att revolutionera glaukombehandlingen på något sätt.
– Dessutom forskar man på andra administrationssätt på befintliga droppar. Med det
menar jag att man använder de substanser
som i dag finns i ögondroppar på nya sätt.
Till exempel kommer man inom några år att
spruta in medicin i ögat på samma sätt som
man behandlar makuladegeneration. Och
det finns ringar som man kan sätta under
ögonlocken som ger ifrån sig medicin under
en längre tid.
Vad är nyttan med att ta medicin på dessa
sätt?
– Du slipper att komma ihåg att ta ögondroppar. Varje gång du glömmer att ta ögondroppar så har du högt tryck en tid. Det är i
sin tur inte bra för synnerven. Att spruta in
medicinen direkt i ögat ger å sin sida mindre
biverkningar än dagens ögondroppar.
Många som får höra att de lider av glaukom upplever ångest och oro. Livskvaliteten
behöver inte lida av att få en diagnos.
– När man ställer diagnosen är det viktigt
att man tar tid till att förklara vad glaukom
innebär. Det gäller att nyansera bilden av
glaukom. Visst är glaukom en lömsk ögonsjukdom men det går ju bra för de allra flesta.  

Fak ta om glaukom:

• Glaukom är en ögonsjukdom som
drabbar synnerven och påverkar
synfältet. Sjukdomen är förknippad med förhöjt ögontryck, men
uppträder även vid normalt eller
lågt ögontryck.
• Vem som helst kan få glaukom.
Glaukom är ovanligt hos personer under 65–70 år, men desto
vanligare i högre åldrar. Cirka fem
procent av befolkningen över
70 år drabbas av glaukom.
• Det finns en ärftlig faktor i samband med glaukom och vissa
familjer är mer benägna än andra
att få sjukdomen. Det är långt
ifrån alla med glaukom i släkten
som verkligen får sjukdomen i arv.
Det är bra om du som har glaukom informerar dina anhöriga om
sjukdomen och be dem kontrollera sina ögon hos ögonläkare.
Källa: Svenska Glaukomförbundet

•
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PRICKAR, BOLLAR OCH KRUMELURER. Ungefär så här kan glaskroppsgrumlingar se ut när man
tittar mot något ljust och neutralt. Fotot är ett montage. FOTO: PIXABAY.

Text och fotomontage: Sören Jonsson

Flyt fula fluga, flyt
– vanligt med prickar och flugor
i synfältet
Har du börjat se små prickar och
”flugor” i ditt synfält? På engelska kallas besväret för ”floaters”
och på svenska för glaskroppsgrumling eller flugseende.

12

Vad är dessa störande ”flugor” som flyter
omkring, ögonläkare Janne Järvenpää?
– I vårt öga har vi något som kallas för en
glaskropp. Glaskroppen är en gelémassa
som upptar den största volymen av ögat.
När vi är unga är geléstrukturen genomskin-
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lig. Den kan i sin konsistens liknas vid rå
äggula. Med åren klumpar bindvävstrådar
ihop sig till tätare områden. Geléstrukturen delar på sig i tätare områden och mera
vattenliknande områden. De här tätare områdena märker man mot en ljus bakgrund.
Det är det här som man kan uppfatta som
flugor.
Varför bildas dessa tätare områden?
– Det är en normal, naturlig åldersförändring. Vävnaden reagerar på detta vis. Det
finns förvisso vissa bindvävnadssjukdomar
som kan orsaka att grumlingar uppstår, men
dessa är sällsynta. Hur mycket och hur tidigt man får grumlingar är olika från person
till person. Om du är närsynt kommer grumlingar i ett tidigare skede än om du är långsynt.
Är glaskroppsgrumling och glaskroppsavlossning samma sak?
– Nej, glaskroppsgrumlingar är det som
sker inne i glaskroppen när den fortfarande
sitter fast i ögats bakre del. Glaskroppsavlossning är också en åldersförändring som
en del får. Det innebär att glaskroppen lossnar från näthinnan. Det är inte heller farligt,
men då kan det komma mycket mera grumlingar på en och samma gång. När man får
glaskroppsavlossning är det viktigt att låta
en ögonläkare följa med förloppet ifall det
skulle visa sig vara som så att näthinnan
lossnar eller skadas.
Okej, men tillbaka till ”flugorna”. Går det
att behandla dem?
– Vanligtvis gör man det inte. Man brukar
vänta på att de störande flugorna, bollarna
och trådarna lägger sig. De blir ljusare med
åren och flyttar på sig så att de inte stör.
– Det brukar räcka för kunderna att jag
försäkrar dem om att grumlingar är ofarliga.
Hjärnan blir van vid att det är något som rör
sig. Om man inte koncentrerar sig på dem

så stör de inte så mycket. Men visst finns
det också sådana som tycker att det är oerhört störande med flugor i synfältet. Somliga
upplever det som psykiskt tungt att drabbas
av dem.
I Sverige och USA har jag läst att man
bland annat behandlar grumlingar med laser. Varför gör man det inte i Finland?
– Om man börjar skjuta grumlingar med
laser så kan man orsaka en glaskroppsavlossning. Då får man i stället fler grumlingar.
Det är en riskabel operation som inte utförs
i Finland. Det finns också en annan metod
som också är för riskabel. I princip kan man
också göra en glaskroppsoperation där man
tar bort glaskroppen. Då riskerar man att
näthinnan lossar eller att ögat inflammeras
och börjar blöda.
Så praxis i Finland är att inte behandla
grumlingar på grund av att risker för komplikationer är för stora?
– Det stämmer.
Finns det något samband mellan att få
grumlingar och att bära på någon annan
ögonsjukdom?
– Vanligtvis finns det inget samband. På
ögonmottagningen ser vi ifall det finns något
annat än glaskroppsgrumlingar. Man behöver inte vara orolig för andra ögonsjukdomar
ifall man får grumlingar.
Hur vanligt skulle du säga att glaskroppsgrumlingar är?
– Mycket vanligt. Den största delen som
är i 40-50 års åldern ser flugor om man frågar dem rakt ut.
Finns det då någon anledning att uppsöka
ögonläkare för glaskroppsgrumlingar?
– Om det plötsligt kommer mer grumlingar är det bra att komma till ögonläkaren inom
ett par veckor för kontroll. Då får man utesluta att det inte är frågan om glaskroppsavlossning.

•
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Text och foto: Sören Jonsson

Årets braillör har tagit
fram noter i punktskrift

BRAILLÖR. Mayvor Lintinen tycker det var en toppengrej att få utmärkelsen ”Årets braillör”.

I år gick hederstiteln ”Årets braillör” för första gången till en fullt
seende person. Speciallärare
Mayvor Lintinen är förbundets
sextonde braillör.

M

Lintingen har gjort en betydande insats för punktskriften
under flera års tid. Hon lärde sig
punktskrift ursprungligen då hon arbetade
som lärare vid Svenska Skolan för Synska-

14

ayvor

dade. Men redan innan dess hade hon petat
och lekt med fasterns punktskriftsmaskin.
– Jag fann punktskriften genom lek. Jag
har alltid tyckt att punktskrift är fascinerande. Jag tycker att alla – också seende – ska
lära sig punktskrift av rent nöje, säger Lintinen.
Hon har i många års tid jobbat för att
synskadade barn och ungdomar får lära sig
punktskrift. För tillfället jobbar hon som speciallärare vid yrkesskolan Optimas Telmaut-
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bildning där undervisning ges till personer
med funktionsnedsättningar.
Detta var en av orsakerna till att Lintinen
premierades.
– Det är väldigt viktigt att det finns personer som ser till att man har möjlighet att studera på samma villkor som alla andra. Personer som förstår vikten av att få materialet
på det sätt som känns bra och bekvämt för
en, säger punktskriftsansvariga Tessa Bamberg.

Med musiken under fingrarna
Musiken är en viktig del i Mayvor Lintinens liv. Henens man är kompositör och kapellmästare, och själv har hon en magister
inom musik i bakfickan.
– Musik är ett väldigt starkt medel som jag
tar till i mötet med elever som har funktionsnedsättning. Sådana som inte annars visar
intresse för någonting blir exalterade av musik, säger hon.
Lintinen Mayvor satte sig sedan på eget
initiativ in i notsystemet i punktskrift. Därefter har hon gjort ett stort och viktigt arbete
med att framställa noter i punkt. Bland annat
gjorde hon följande verk tillgängliga för synskadade som inte klarar av att läsa tryckta
noter: Den finlandssvenska Koralboken, Kyrkans mässbok, 100 sånger ur Sions Harpa,
Muminsånger och Sånger för små och stora
– 600 sånger.
Mayvors slutarbete vid Sibeliusakademin
behandlade också punktskriftsnoter under
rubriken ”Med musiken under fingrarna”.
Mayvor har senare tillsammans med konstnären Pia Pettersson producerat böcker
med taktila bilder och texter i punktskrift.
– Jag har inte tänkt på det själv hur mycket jag egentligen gjort för punktskriften. Den
här utmärkelsen betyder jättemycket för
mig. Det känns hedrande och känns som ett

intyg på att det som jag gör uppskattas och
är viktigt.

Flinka fingrar
På brailledagen presenterade Tessa Bamberg, Tor Hanner och Sune Huldin vad som
är på gång i förbundet i punktskriftsväg.
– Vi börjar bland annat en helt ny grundkurs i punktskrift nu på våren. Den kräver
inga som helst förhandskunskaper. Idén
med våra kurser är att man studerar, umgås
och lär sig i grupp. Man får utbyta erfarenheter och träffar andra som befinner sig i
liknande situation. Kursen är mycket mer än
bara lektioner. Det är också allt omkring som
gör det till ett bra paket som jag hoppas att
så många som möjligt tar del av, säger Bamberg.
Sune Huldin berättade om den digitala
punktskriften. Punktskrift som skrivs på pekskärm.
– Jag kan inte hålla tyst om hur relevant
punktskriften fortfarande är! Genom att kunna punktskrift blir smarttelefonens användargränssnitt en dröm. Jag tycker det är jätteskojigt att sitta och skriva punktskrift på
telefonen. Ingen ser vad man skriver och det
går undan. Den som är van skriver mycket
snabbare än en seende.
Hanner lyfte fram en ny tjänst som förbundet erbjuder.
– En jättebra sak som jag redan har haft
mycket glädje av är att man kan få saker utskriva på punktskrift via förbundet. Det kan
vara mötesmaterial, recept, tidningsartiklar
eller annat kort material. De skriver inte ut
hela böcker. Det enda du behöver göra är
att skicka ett dokument per e-post till Tessa.
Det är perfekt om man inte har en punktskriftsprinter hemma.
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FAVORTILJUD. Ljudet av ett varmt sommarregn mot havet intill en brygga får Jakob Höglund att bli
nostalgisk. Vatten har varit centrala element i några av Höglunds pjäser. FOTO: ÅBO SVENSKA TEATER/
PETTE RISSANEN.

Text: Sören Jonsson

Levande ljud får pjäsen att
lyfta
Ljud på teater ska väcka känslor.
Det säger Svenska Teaterns ljuddesigner Hanna Mikander som är
aktuell med pjäsen Sommarboken på Lilla Teatern.

V

16

att ihopknycklat papper
låter som en eld som brinner? Eller
att handflator mot plywood viner som

em kunde tro

vinden? I pjäsen Sommarboken på Lilla Teatern i Helsingfors skapar ljuddesigner Hanna
Mikander och regissör Jakob Höglund en
lekfull ljudvärld på scen.
– Jag är förtjust i att ha en levande ljudvärld som skapas i nuet, säger Höglund.
– Jag tycker det är tråkigt att använda
ljud från en ljudbank. Som regissör tycker
jag dessutom att det är intressant att koppla
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Publiken kanske inte ens märker av att där är något ljud
i bakgrunden förrän man plötsligt tar bort ljudet. Det är
häftigt att jobba med ett emotionellt sinne.
ihop ljudet med koreografin. Sättet som vi
gör ljudet i Sommarboken blir som en föreställning i sig. Det är koreografiskt vackert
och intressant att titta på.
Ljuddesigner Hanna Mikander är uppe på
scen tillsammans med skådespelarna Sue
Lemström och Jessica Grabowsky. Med diverse rekvisita skapar hon ljudeffekter till allt
som händer på scen.
Det är inte första gången som Jakob Höglund regisserar en pjäs med levande ljudvärld. För ett par år sedan gjorde han Stormskärs Maja på Åbo Svenska Teater. Också
i den pjäsen gjordes allt ljud live på scen. I
en kommande pjäs tar han ut publiken i en
skrämmande skog med pedaler, strängar
och akustik som ett piano åstadkommer.
– För mig är det ett sätt att gestalta natur
på scenen utan falska kulisser. Med hjälp av
ljud kan man förmedla känslan av naturen.
Publiken skapar sina egna vyer i huvudet.
Höglund och Mikander jobbade tätt ihop
när de letade ljud till pjäsen.
– Vi skakade om, skrapade och klämde
på allt vi hade i teaterns rekvisitalager. Till
slut blev man nästan yrkesskadad. Det var
intressant att fästa uppmärksamhet vid hur
saker i min omgivning låter. Det är inget som
man annars gör.

Musiköra förenklar jobbet
Hanna Mikanders påhittighet är verkligen
lovvärd i Sommarboken. För även om det
ser mycket lätt ut på scenen förstår man att
mycket ska till för att allting ska funka.

Hon tycker om att jobba med Höglund eftersom han ger henne frihet.
– Han är härlig för en ljudplanerare. Han
ger massa frihet och kommer med massor
egna idéer. Det är få som är så intresserade
av ljud och som ger mig tid att repetera och
prova ljud.
Mikander halkade in i teatervärlden på
det berömda bananskalet. Hon hade tänkt
jobba med teve och film, men fick ett kort
vikariat på Svenska Teatern. Vikariatet blev
till en fast tjänst, och hon har jobbat där i tio
år nu.
– Musik har alltid varit min stora kärlek.
Jag har spelat piano sedan jag var lite, men
jag vågade inte satsa fullt ut på musiken. Ett
musiköra är absolut en fördel i jobbet som
ljudplanerare.

Ljud är emotionellt
I jobbet får hon kombinera musikintresset
med sitt intresse för teve och film.
– För mig är ljud emotionellt. Det visuella
talar till vårt intellekt. Vi betraktar, analyserar
och tänker på synintryck emedan ljud talar
direkt till våra känslor. Jag älskar att jobba
med känslor.
– Musik är ett typexempel. En låt kan få
dig att mysa eller gråta. Jag tycker man borde använda ljud i en ännu större utsträckning
inom teater. Det är ett billigt sätt att skapa
stämning jämfört med att bygga storslagen
scenografi. Dessutom är det lätt att byta ut
ljudet om det inte passar. Det har många fördelar mot det visuella.
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VINDSKAPARE. Hanna Mikander skapar vindeffekt uppe på Lilla teaterns scen. ”Jag försöker att inte tänka
på publiken. Jag gör mitt jobb med att ljudsätta skådespelarnas miljö. Jag ser mig inte som en skådespelare, jag
är bara en i gänget.” FOTO: LILLA TEATERN/TOPI HEIMONEN

Mikander tycker speciellt mycket om att
ljudsätta talpjäser. I dem får hon använda
fantasin.
– Ljud kan ha en minst lika viktig roll som
replikerna. När en ljudvärld är bra så ska den
förhöja, fördjupa och förtydliga texten. När
ljudvärlden inte går ihop med texten fungerar inte scenen. Det handlar hela tiden om
att allting ska hänga ihop och driva texten åt
rätt håll. Därför är ljudvärlden jätteviktig.
Mikander styr publikens känslor med sina
rattar och spakar på mixerbordet.
– Det kan till exempel vara ljudmattor som
ligger svagt i bakgrunden för att skapa en
stämning. Publiken kanske inte ens märker
av att där är något ljud förrän man plötsligt
tar bort ljudet. Det är häftigt att jobba med
ett emotionellt sinne.
Ljudplanering är ett kreativt jobb, men
förutom det kreativa finns också en teknisk
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bit. Ljud ska förstärkas och köras ut i högtalare.
Hur mycket av ditt arbete är konstnärligt
och hur mycket är tekniskt?
– Oj, det var en svår fråga. Det är mycket av båda. Teknisk kunskap gör att du har
mera tid för det konstnärliga. Ju mindre tid
jag behöver lägga på problemlösning och inbandningsproblematik desto bättre. Det ger
mig tid för att skapa viktigt innehåll.
Fascinationen med teater är enligt Mikander att det sker i nuet. Som ljudplanerare hör
det också till att man kör ut ljudet under föreställningar.
– Ingen kväll är den andra lik. Det kan
hända att skådespelarna kommer av sig, det
kan hända att något går sönder. Ibland måste jag därför improvisera och det ger jobbet
en extra nerv.
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Kåseriet
Text: Gunilla Löfman

Med känslor i bagaget

P

jag en bok om att
känna rädsla men ändå våga. Författaren anser att det enda sättet att göra sig av med rädslan är att gå iväg och göra
det man är rädd för att göra. Hon menar att
man ska säga ja till livet och till olika utmaningar som universum bjuder på. Utmaningar fungerar som ett effektivt gift mot rädslan.
Varje gång man vågar ta risken att stiga ut ur
sin bekvämlighet serveras nya möjligheter.
Vad jag förstår skapas rädslan av att man
ser olika risker. Kan man träna sig i risktagning
genom att börja med att ta små risker? Hur definieras en risk på det personliga planet? Det
som verkar löjligt enkelt och som kan genomföras utan tanke på minsta risk för en person
kan kännas fruktansvärt livsfarligt för någon
annan. Kan det vara så, att när man upplever
att någon är modig, så handlar det om ens
egna rädslor? Man känner kanske att man inte
själv skulle våga göra det som den andra gjort.
Kan det vara så, att mod inte handlar om att
vara orädd utan om att inte bli handlingsförlamad? Alltså att man vågar fastän man är rädd.
Nog håller du väl med om att det känns härligt när man kommit igenom sådant som man
tänkt att man aldrig klarar av?
I mitt bagage finns också den ilska som
trycktes ned när jag upplevde att jag blev
orättvist behandlad. Det vill säga när jag började traska på synskadestigen. Den första
ögonläkaren jag besökte när jag förstod att
något inte stod rätt till testade förstås mina
ögon med plus och minus. När jag sade att
å biblioteket lånade

inget hjälpte svarade han: ”Har du kommit hit
för att jävlas med mig?” I stället för att slå honom på käften svalde jag ilskan. Den ligger
kvar och pyr. Och den har vuxit till sig när jag
sett hur snedvridet livet kan vara för många
synskadade.
Medicinskt klassas jag som nästan blind.
De moderna hjälpmedlen är fantastiska för
mig och jag är oändligt lycklig över att jag för
det mesta klarar av att röra mig på egen hand.
Jag tror att det är få förunnat att ha det så bra
som jag har det. Alltså borde jag varken vara
arg eller ledsen. Att se allt genom en dimma
känns som att bli inlåst i en skrubb. Sorgen
vägrar släppa. Den smetar ned de hjälpmedel
som alltid behöver plats i min gula kappsäck
när jag är på resande fot. Hur än jag mentalt
skurar klibbar sig sorgehinnan envist fast.
Jag tror att vi är många som bär på rädslor, ilskor och sorger som uppstått på grund
av synskadan. På olika sätt försöker vi kapsla in känslorna så vi inte ska märka dem.
Ändå tror jag att känslorna påverkar oss, att
de sipprar fram på olika sått utan att vi inser
det. Jag tror att vi borde försöka övervinna
rädslan för de obehagliga känslorna och i
stället ta fram modet så att vi vågar prata
om det som känns svårt. Glädjen över att vi
har varandra och det att vi förstår att var och
en bär på olika känslor hjälper oss på traven.
Alla sorters känslor ryms med i bagaget som
vi kånkar på under resan genom livet. Lås
inte kappsäcken! Vi mår bra av att ta fram
och vädra känslorna!
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UT B L I C K

Rätten till tidning på lika
villkor

Sommarens politiska diskussioner har
bland annat handlat om mångkulturalism
och främlingsfientlighet. Diskussionerna
har blottat en stor okunskap bland förespråkare för ett enat land. Ytterst få länder består av endast ett slags folk, för
det mesta har nationsgränser uppkommit
som resultat av krig. Vi människor är innerst inne lika.
Ett funktionshinder gör inte att alla
funktioner är hindrade. För min del är
synskadan inte min huvudsysselsättning,
utan jag har många andra saker som är
viktigare och som jag engagerar mig i. Att
var normal betyder endast att man enligt
vissa statistiska mätmetoder placeras i
ett visst fält. Med samma mätmetod kan
man även hävda att det är normalt att
vara onormal.
För den skull vore det viktigt att samhället skapar förutsättningar för acceptans av hela bredden av beteenden.
Grundskolan har här en viktig funktion,
som inte borde få prutas på. Inte ens i
ekonomiskt kärva tider. Genom en trygg
och mångsidig fostran kunde vi småningom
ar du läst
kanske
din tidning
nå ett samhälle
idag? Dudär
kanhandikapporganisationer
ske börjar med de lokala
inte längre
nyheterna
behövs
som
och intressebevakare.
går sedan vidare tillDet
insändarna
borde vara
eller sporten.
en självklarhet
Du kan
attockså
alla människor
läsa ledaren
ges lika
och antingen nicka medhållande eller bli
irriterad på skribentens åsikter. Du är finlandssvensk!
Vi finlandssvenskar är i den absoluta
världstoppen då det gäller att läsa dagstidningar. De svenskspråkiga tidningarna i Fin-
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möjligheter till en god tillvaro. Jämlikhet
är inte att alla ska komma i mål samtidigt,
utan att alla ska starta från samma linje.
Foto: PIXABAY
För mig är även sommaren en fin årstid. Naturen bjuder på fina upplevelser
och runt om i bygderna ordnas allehanda
kultur- och idrottsevenemang. Jag besöker rätt flitigt dessa evenemang och njuter av att närturista. Det finns massor att
uppleva inpå knutarna – var man än bor.
Jag brukar även planera hur jag vill förkovra mig under de övriga årstiderna. Vi i
Finland är lyckligt lottade om vi bara kommer oss för att nyttja samhällets tjänster.
Bibliotek, arbetarinstitut eller öppna universitet bjuder på massor. Motionsfaciliteter finns i allmänhet inom räckhåll och
allehanda föreningar har omväxlande
verksamhet.
Jag tycker det är viktigt att vi synskadade aktivt rör oss i olika sammanhang.
Vi ska inte nödvändigtvis framhäva vår
situation, det väsentliga är att visa på det
naturliga i att vara människa. Ifall vi behöver hjälp med någonting finns i allmänhet
hjälpande händer nära.
land har
Det funnits
där med
i vår
jämställdhet
vardag i snart
är nära
250beår.
Den
släktat
förstamed
tidningen
hjälpsamhet.
grundades
Behandla
i Åbo 1771.
anIdag
drahar
människor
Svenskfinland
så som du
niosjälv
dagstidningar
vill bli be– inte
handlad.
så illa för en befolkning på knappa
300 000.
Trots alla diskussioner och hotbilder om
dagstidningens undergång verkar tidningsutgivningen tryggad för en överskådlig framtid. Men tidningarna utvecklas och förändras
och anpassar sig till den digitala tidsåldern.
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Har du läst din dagstidning idag? Du är finlandssvensk! Vi
finlandssvenskar är i den absoluta världstoppen då det gäller
att läsa dagstidningar.
Det måste också i jämlikhetens namn, innebära fortsatt utveckling och anpassning för
taltidningarna.
Jakobstads Tidnings tidigare chefredaktör, från 1964–86, Ole Jakobsson, ansåg att
det var en samhällsuppgift för dagstidningen att också komma ut som taltidning. För
honom var det en jämlikhetsfråga, alla har
rätt till daglig information på lika villkor. På
hans tid var visionen svår att förverkliga. JT
på kassett gavs ut tre gånger i veckan, innehållet var förkortat och prenumeranterna fick
sin tidning på posten med flera dagars fördröjning i jämförelse med papperstidningsläsarna. Men första steget var taget.
Idag är vi i Svenskfinland betydligt närmare Jakobssons tanke om information på
lika villkor. De finlandssvenska taltidningarna
utkommer elektroniskt på morgonen samtidigt som papperstidningen och med likvärdig bredd på det lokala nyhetsmaterialet.
Men vi är ännu inte framme. Taltidningen
måste kämpa vidare och bli bättre för att hålla jämna steg med förändringarna. Dagstidningarna är idag inte längre bara papper. Läsarna vill ha sina nyheter genast, till exempel
i sin telefon eller surfplatta. Varför ska man
vänta på en tryckpress och en tidningsutdelare för att veta om kommunfullmäktige beslöt stänga en skola eller om man får skjuta
en varg i Pedersöre? Visst vill många av oss
också ha papperstidningen som bekräftelse
och fördjupning av det som hänt, men vi kräver också de snabba nyheterna.
De finlandssvenska dagstidningarna har
kommit långt i den utvecklingen, också i en
nordisk jämförelse. En prenumerant får sin

tidning i många olika kanaler och erbjuds
snabba nyheter utan att de behöver ge upp
traditionen med papperstidningen.
Det är här som vi, som gör taltidningar,
har blivit på efterkälken. Vi erbjuder bara
papperstidningen och det gör att taltidningsläsarna inte får samma service och nyhetsutbud som de andra prenumeranterna. De
som bara läser taltidningen får fortfarande
vänta på sina nyheter.
Det ska bli en förbättring. Taltidningen
måste följa med i utvecklingen. Vi har byggt
ett nytt system som, utöver innehållet från
papperstidningen, också ger snabba nyheter direkt från dagstidningarnas webbsidor.
Just nu rensar vi de sista problemen i systemet och om allt går bra kan vi erbjuda bättre
service åt våra läsare redan i höst. Och då
har vi tagit ett steg till för att uppfylla Ole
Jakobssons vision om jämlikhet.

•

Skribenten är styrelseordförande för Finlands
svenska taltidningsförening, vice ordförande
i Hörselförbundet och bloggar om funktionsnedsättningar på sevendays.fi/nollhinder
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Lars Hedman
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Diabetes har fler än två former
– upptäckt ger bättre behandling
Diabetes kan delas in i
fem olika typer istället för
dagens två. Det visar en
svensk-finsk studie som
Lunds universitet och
Helsingfors universitet
publicerat. Behandlingen
kan bli mer effektiv när
den skräddarsys för de
olika typerna.

I

i typ
1-diabetes och typ 2-diabetes, samt några få spedag indelas diabetes
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cialsjukdomar. Typ 2-diabetes består enligt forskarna
egentligen av flera undergrupper.
– Den nuvarande indelningen i två diabetestyper
räcker inte för att upptäcka
riskpatienter eller att välja
den effektivaste behandlingen, säger Leif Groop i ett
pressmeddelande.
Studien väntas bli ett paradigmskifte inom diabetesvården. Genom den nya in-
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delningen kan behandlingen
individualiseras.
Leif Groop ger ett exempel. Grupp två i den nya indelningen har den högsta
risken att få synskada till
följd av diabetes. Dagens
medicinering är enligt honom inte tillräcklig.
– Man är hela tiden steget
efter i behandlingen. Vi såg
att patienter i grupp två är
underbehandlade. Här borde man kanske gå in med insulin i ett tidigt skede, säger
Groop till Skånes taltidning.
Forskarna föreslår följande nya indelning i undergrupper:
• Grupp 1, SAID (severe
autoimmune diabetes): motsvarar i princip typ 1 diabetes och LADA (latent autoimmune diabetes in the adult),
och karaktäriseras av insjuknande i låg ålder, dålig metabol kontroll, försämrad insulinproduktion och förekomst
av GADA-antikroppar.
• Grupp 2, SIDD (severe
insulin-deficient diabetes):
omfattar personer utan antikroppar med högt HbA1C,
försämrad insulinproduktion
och måttlig insulinresistens.

Grupp 2 har den högsta förekomsten av retinopati.
• Grupp 3, SIRD (severe
insulin-resistant diabetes):
karaktäriseras av kraftig
övervikt och allvarlig insulinresistens. Grupp 3 hade
den högsta förekomsten av
njurskador vilket också är
den följdsjukdom som kostar
samhället mest.
• Grupp 4, MOD (mild
obesity-related diabetes,
MOD): omfattar kraftigt överviktiga patienter som insjuknar vid relativt ung ålder.
• Grupp 5, MARD (mild
age-related
diabetes,
MARD): är den största gruppen (ca 40%) och samlar de
äldsta patienterna.
– De som har allra mest att
tjäna på den nya diagnostiken
är de svårt insulinresistenta
(grupp 3) eftersom de i dag är
de mest felbehandlade, säger professor Leif Groop.
I dag har omkring 425 miljoner människor i världen diabetes. År 2045 väntas antalet
ha ökat till 629 miljoner.
I studien undersöktes nästan 15 000 diabetespatienter.
Rekryteringen av nya diabetespatienter fortsätter och
forskarna har flera studier på
gång baserade på den data
man redan har.

•

Källa: Helsingfors Universitet, Lunds universitet och
Skånes taltidning.

Vem är det nya ansiktet på FSS?

O

Ohlis, 34, har
precis inlett sitt jobb
som socialpolitisk
sakkunnig. Han kommer
bland annat att bevaka hur
svenskspråkiga synskadade
ska få vård och stöd i och
med pågående samhällsreformer. Men vem är han?
– Jag är hemma från Vörå
i Österbotten och flyttade till
Helsingfors efter studierna.
Minoritetsfrågor har varit min
drivkraft. Jag har jobbat med
både språkminoriteter och
sexuella minoriteters rättigheter.
Ohlis är politices magister från Åbo Akademi i Vasa.
Hans huvudämne var socialpolitik.
– Min vilja att påverka
kommer nog hemifrån. Min
mamma sitter som förtroendevald i kommunen. Så det
känns väldigt naturligt för mig
att jobba med dessa saker.
Politik var ett återkommande
scar
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samtalsämne vid middagsbordet där hemma.
Funktionshinderspolitik är
ändå nytt för Ohlis. Det är
något som han gärna sätter
sig in i.
– Jag vill utvecklas professionellt. Jag har ju ändå studerat socialpolitik och har det
där socialpolitiska tankesättet. Jag tror på ett samhälle
där alla individers resurser
tas tillvara.
Senast jobbade han på
Luckan med ungdomsfrågor.
Luckan jobbar med att ge information och rådgivning till
unga som är i behov av stöd.
En viktig milstolpe som han
är nöjd över är att Luckan fick
status som kompetenscenter.
Har du någon dold talang?
– Jag är faktiskt ganska
bra på att måla. Jag valde
mellan att börja på en konstskola i stället för Åbo Akademi. Men min vilja att påverka
samhället fick övertaget.

•
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Kyrkpressen ges ut som
taltidning tack vare talsyntes
I sju år har synskadade personer varit
utan Kyrkpressen.
Nu är det igen möjligt
att läsa Kyrkpressen
som taltidning tack
vare talsyntes och
billigare produktion.

T

a lt i d n i n g f ö r e n i n g e n

Kyrkpressen slog
ihop sina krafter. Med
fondmedel finansieras Kyrkpressen som taltidning. Detta innebär att alla synskadade personer får prenumerera
på Kyrkpressen helt gratis.
– Jag är glad att vi nu
äntligen kan erbjuda Kyrkpressen som taltidning
igen. Det har varit orättvist
mot synskadade personer.
Då och då har synskadade
personer tagit kontakt med
och

oss, men jag tror att många
redan hade gett upp hoppet. Det här kommer att
glädja många synskadade
personer, säger Kyrkpressens chefredaktör May
Wikström.
Daniel Ainasoja, verksamhetsledare för Finlands
svenska taltidningsförening
är nöjd över att allting gick
så smidigt. Hans initiativ
togs emot med öppna armar
av Kyrkpressens redaktion.
– Vi engagerade biskopen
och ledningen och fick loss
ett understöd på totalt 5000
euro. Det är tre olika finansiärer som stöder utgivningen,
säger Ainasoja.
En sak som jag inte fattar
är hur det kunde ta så lång
tid om det nu är några tusenlappar som det varit fast
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i. Talsyntesen har ju varit i
bruk sedan 2013.
– Det var fortfarande dyrt
att göra en tidning 2013. Vi
hade anställda som redigerade tidningarna, och vi
kunde inte utöka antalet tidningar. Vi har jobbat oerhört
mycket på att få ner produktionskostnaderna till en rimlig nivå. Vår prioritering och
vårt uppdrag har varit de finlandssvenska dagstidningar,
men nu ansåg vi att vi hade
tid att ta i tu med Kyrkpressen. Tiden var inne.
I skrivande stund har två
nummer av Kyrkpressen
gjorts som taltidning. Den
som vill ha Kyrkpressen ska
ta kontakt med sin taltidningsstödperson, eller med
förbundet. Man behöver inte
prenumerera på någon annan dagstidning för att få
Kyrkpressen. Det går bra att
låna en taltidningsspelare,
internetförbindelse och prenumerera på Kyrkpressen –
helt gratis.
Efter understödet det första året räknar taltidningsföreningen att kunna täcka de
löpande kostnaderna med
ökat antal prenumeranter.
– Vår största utmaning är
att vi förra året tappade prenumeranter på grund av att
man gick in för nya apparater. Apparaterna fungerade
inte som det var tänkt. Nu
hoppas vi vinna tillbaka några prenumeranter.

•

FDUV har fått sitt nya namn
FDUV beslöt på sin förbundskongress i oktober att byta
namn. Nu har det nya namnet börjat gälla. Tidigare hette förbundet ”Förbundet De
Utvecklingsstördas Väl”. Det
nya namnet är ”förbundet för
personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning.”
Orsaken till namnbytet är
att namnet ansågs föråldrat.
I namnet ingick begreppet utvecklingsstörd, som inte på
länge ansetts vara korrekt.
Dessutom innehöll det ordet
”väl”.

Kan svensk
vård tryggas
genom
franchising?
SFP ordnade i slutet av februari ett diskussionstillfälle om
svenskans ställning efter social- och hälsovårdsreformen.
Anna-Maja Henriksson inledde tillfället med att rikta en
gänga mot regeringen.

– Formuleringen ”Väl” antydde ett ovanifrån perspektiv och att arbete för personer
med intellektuell funktionsnedsättning är välgörenhetsarbete. Vi ser att personer
med funktionsnedsättning
har egna resurser och ska
bli hörda och vara delaktiga.
Vi arbetar för mänskliga rättigheter, vi sysslar inte med
välgörenhet, säger verksamhetsledare Lisbeth Hemgård.
Förbundet kommer fortsättningsvis att använda förkortningen FDUV i och med att
den är känd i Svenskfinland.

•

– I utkastet till valfrihetslag talar man om att trygga
rätten till det egna modersmålet i mån av möjlighet. De
språkliga rättigheterna är absoluta, det är inget man tryggar i mån av möjlighet, sade
Henriksson.
– Det är viktigt att alla berörda parter får sin röst hörd
då nya lösningarna planeras.
Före mötet i Helsingfors
hade det talats om ett vård-
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Östnylänningar
ska språkbada
Porvoon seudun näkövammaiset rf hyr in sig i Synskadade i Östnylands verksamhetscenter Kajutan i Borgå.
På detta sätt hoppas man
kunna stärka samarbetet.
Föreningarna håller medlemsträffar var för sig, men i
framtiden är det tänkt att de
också ska göra gemensamma utfärder och träffar. ”Man
får prata sitt eget modersmål. Vi förstår nog varandra,
ändå” säger Porvoon seudun
näkövammaisets ordförande
Hanna Kähkönen.

•

konsortium, en nationell koordinator eller en tillskyddarorganisation. Folkhälsans
styrelseordförande Mats
Brommels gav ett nytt förslag just före diskussionen
skulle avslutas. Hans förslag
var ett så kallat producentkooperativ som med franchisingmodell ska erbjuda vård
på svenska.
Vad det här skulle betyda i
praktiken blev osagt.

•

25

A KT U E L LT i d i s t r i kte n

Norra
Österbottens
Svenska
Synskadade
Karagruppen träffas fredagen
23.3 kl. 12.30 på Fyren, för att
diskutera och förbättra världen samt dricka kaffe med
dopp.
Föreningsträffen i april
hålls tisdagen 10.4.2018
kl. 18 på Fyren. Vi får besök
av Camilla Blomstedt och
Sören Jonsson från FSS.
Bowling gruppen tränar
på måndagar kl. 12.30 på
Idrottsgården i Jakobstad.
Handarbetsgruppen
”Rätstickorna” träffas i regel
varannan måndag (ojämna
veckor) kl. 12–14 på Fyren
med Agneta Cederberg
som ledare. Nästa träff hålls
26.3.2018.
Engelska kursen med SolBritt Björkgren hålls tisdagar
ojämna veckor kl. 11.30 OBS
nytt klockslag 11.30! Nästa
gång 27.3 och därpå följande
gång 10.4.
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Spanska kursen med
Aslög Forsman, hålls jämna
veckor kl. 13.15. Nästa gång
3.4 och därpå 17.4.
Mimoselgruppen
för
damer
med
Ann-Mari
Ekstrand, samlas onsdagen
4.4 kl. 13–15 på Fyren (jämna
veckor). Följande träff blir
18.4.
Vi samlas med vårt nya
Sång och Musikprojekt torsdag 5.4 kl. 10.30 på Fyren.
Vattengymnastiken på
Östanlid i samarbete med
Folkhälsan hålls onsdagar,
grupp 1 kl. 11.45 och grupp
2 kl. 12.30.
I samband med vattengympan har medlemmarna
möjlighet att träna i gymmet
på Östanlid mellan kl. 11–12.
Mera information om verksamheten i medlemsbandet
och föreningsspalten i ÖT
på lördagar eller på www.
fss.fi under länken distriktsföreningar och Norra Österbotten. Anmälan om deltagande till olika evenemang
görs till distr.sekr. Ann-Sofie
Grankulla, tfn 7234 880 eller
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050-3795 658 eller via e-post:
noss@multi.fi
Välkomna med i vår verksamhet önskar styrelsen och
Ann-Sofie Grankulla

Svenska
Synskadade
i Mellersta Nyland
Måndagsträffar
• 26.3 lunch på Hörnan
klockan 13.00-15.00. Vi får
besök av Solveig Backström
från Marthaförbundet. Hon
kommer och berättar om
klädvård och olika tvättmedel. Anmälningar senast 22.3
till kansliet.
• 9.4 Minnesträning
15.00–17.00. Vi träffas på
Kampens servicehus, Salomongatan 21 var vi börjar
med kaffe klockan 15.00.
Reidar Wasenius börjar minnesträningen klockan 15.30.
Anmäl dig senast 5.4 till
kansliet.
• 23.4 Lunch på Hörnan
klockan 13.00-15.00. Vi äter
lunch varefter vi spelar olika
sällskapsspel, med trevliga

vinster. Anmäl dig senast
19.4 till kansliet.
Verksamhet och kurser
• 28.3 onsdag utfärd till
Borgå. Vi gör en utfärd till
Borgå, lilla chokladfabriken.
Vi tar en buss från Kampens
busstation plattform 3, var vi
träffas klockan 9.30.
Vi äter lunch på Vitriini
klockan 11.00, varefter vi
får en guidad rundvandring i
chokladfabriken. Vi avslutar
med kaffe och smakprover
på olika sorter choklad.
Alla betalar själva bussen
och lunchen. Minimiantalet
deltagare är 5 för att utfärden
skall bli av.
Anmäl dig till kansliet
senast 22.3.
• Torsdagen 5.4 klockan
13.00–15.00. Föreningen
ordnar en kurs i smarttelefonoch pekplatta användning.
Kursen hålls 3 torsdagar i
april och som lärare fungerar
Sune Huldin.
Har du problem med
användningen av din smarttelefon eller pekplatta? Vill
du lära dig mera? Detta är då
kursen för dig.
Anmäl dig till kansliet
senast 4.4. Det ryms 4 deltagare på kursen.
• 10.4 tisdag klockan
18.00-20.00. Vi får besök av
författaren Johanna Holmström som är årets Runebergs pristagare med boken,
själarnas ö. Hon kommer och

berättar om sin bok och om
författarskapet. Anmäl dig
senast 9.4 till kansliet.

per stycke och skall lösas ut
31.5. Sista anmälningsdagen
är 31.5 till kansliet.

Årsmöte
Föreningen håller stadgeenligt årsmöte lördagen
21.4.2018 klockan 10.00
på Hörnan, Parisgränden 2
A 3. Stadgeenliga ärenden
behandlas.

Kansliets kontaktuppgifter:
Telefon: 0400 269 553,
kansliet@ssmn.fi
Ve r k s a m h e t s c e n t r e t :
Parisgränden 2 A 3, 00560
Helsingfors

26–27.5 friluftsveckoslut
på Kaisankoti. Föreningen
ordnar ett friluftsveckoslut på
Kaisankoti i Esbo 26-27.5. Vi
har bokat 10 dubbelrum och
4 enkelrum. Deltagaravgiften
för föreningens medlemmar
är 40 euro per person.
Programmet är ännu inte
fastslaget, men meningen är
att vi njuter av naturen, olika
aktiviteter inom- och utomhus och trevligt sällskap.
Anmäl dig till kansliet senast
3.5.
Upprop!
Intresserar det dig att gå
på en Argentinsk tangokurs?
Ifall du är intresserad, ordnar
vi en sådan kurs på hösten
här på Hörnan. Anmäl ditt
intresse till kansliet senast
30.5. För att kursen skall ordnas behövs minst 6 deltagare. Kursen kostar 30 euro
per person.
Vi har bokat 27 biljetter till
Chess på Svenska teatern
12.12. Biljetterna kostar 42
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Svenska
Synskadade
i Västnyland
Våra regelbundna aktiviteter
fortsätter under våren som
tidigare:
Balanskursen med Pirjo
Laatikainen fortsätter varje
torsdag klockan 14.00 i Seniorahuset.
Bocciagruppen fortsätter fredagar klockan 14.00 i
Seminarieskolans gymnastiksal.
Läsecirkeln har möte onsdag 14 april klockan 15 i Lyan.
Herrklubbens medlemmar
träffas torsdagen den 19 april
klockan 15 i Lyan.
Kastträningarna
med
slungboll och turbospjut
har kommit igång på fredagar klockan 12.30. Vi kastar
beroende på vädret antingen
i Västerby fotbollshall eller
Centrumplanen i Ekenäs.
Kolla med Börje Broberg, tel
044 5410 679.
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Fotbollssäsongen närmar
sig och vi kommer i mån av
möjlighet igen att referera
EIF’s hemmamatcher. Kolla
programmet med Börje.
April månadsmöte ordnas
lördagen den 14 april klockan
13.00 i Lyan. Musikern Jonathan Lutz kommer för att
spela, sjunga och berätta vid
mötet. Transporterna sker
enligt de kända rutterna.
Anmälan senast torsdag 12
april till Birgitta Nordström,
telefon 044 336 8060.
Den 5 april kommer kommunikationschef Camilla
Blomstedt och FS’ chefredaktör Sören Jonsson på
besök i vårt distrikt, och
klockan 16.00 vill de gärna
träffa medlemmar för information och diskussion i Lyan.
Berätta gärna om du är på
väg till träffen så vi kan reservera dryck och tilltugg. Ring
Börje på telefon 044 5410
679.
Och onsdagen den 18 april
ordnar föreningen tillsammans med Hörselföreningen
i Västnyland en informationsdag i församlingshemmet i
Ekenäs. Dagen börjar klockan
15.00 med utställning och
information om hjälpmedel
för syn- och hörselskadade.
Näköpiste och Hörselteknik (Kuulotekniikka) ställer ut
hjälpmedel. Senare på dagen
berättar Britta Nyberg att
berätta om synskador och
Clara Westerlund-Horttana
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om hörselskador och Erik
Munsterhjelm om den kommande SOTE-reformen.
På kommande under våren
och sommaren: Vi planerar
en friluftsdag med Folkhälsans vildmarksguider i Tenala
måndagen den 7 maj, och
besök på Raseborgs sommarteaters föreställning West
Side Story söndagen den 8
juli. Söndagen den 5 augusti
planerar vi tillsammans med
de övriga distrikten besök i
Pargas på konsert vid Qvidja
slott och besök på vingård.
Mera om detta senare.
Har du frågor och kommentarer kan du ringa Börje
Broberg på telefon 044 5410
679 eller e-post ssvn@brev.fi.

Svenska
Synskadade
i Östnyland
Svenska Synskadade i Östnylands fredagsträff den 23.3
och den 27.4 är en kaffestund
med medlemmarna och vår
rehabiliteringsrådgivare AnnCatrin Tylli kl 10-11.30 på
Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå.
Välkommen
Svenska Synskadade i
Östnyland far tillsammans
med Mellis onsdagen den
28.3 kl 11 till restaurang Vitriini på lunch och därefter till
Lilla Chokladfabriken kl 12 i
Borgå. Lunchen till självkost-
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nadspris och Lilla Choklad
fabriken kostar 20€. Anmälning senast den 25.3 till
Jonas tfn 040 964 4672.
Svenska Synskadade i
Östnylands fredagsträff den
6.4 är en punktskriftskurs
med Paulina Hannus 4€/
gång. Kl 10-11.30 på Kajutan, Ågatan 33 E, Borgå. Välkommen
Svenska Synskadade i
Östnylands Må Bra-dag för
personer med synnedsättning och deras närstående.
Tisdagen den 17.04.2018
kl.10.30–15.00, på Äppelbackens servicecenter, Tullportsgatan 4 i Borgå. Välkommen till en gemensam
Må Bra-dag! På programmet:
Hur styr och påverkar våra
tankar oss? Föreläsning och
diskussion med Nina Hongell-Eklund från Folkhälsan
förbund rf. Må Bra och prova
på Shindo med Maria Hammarberg från Folkhälsans
förbund rf. Dagen kostar 10
€. I priset ingår lunch, kaffe
och dagens program. För din
närstående är dagen gratis.
Anmälan till dagen senast
05.04, Jonas Lindström 040
96 44 672. Må Bra-dagen
ordnas i samarbete med Förbundet Finlands Svenskas
Synskadade r.f., Folkhälsans
förbund och Svenska synskadade i Östnyland

Vasa
Svenska
Synskadade
Vattengymnastik i samarbete
med Folkhälsan, fortsätter
varje söndag pågår fram till
och med söndag 6.5.2018 (förutom påskdagen 1.4.) Samma
tider som förut, grupp 1
kl. 12.45–13.30 och grupp 2
kl. 13.30–14.15. Ledare
är Fanny Mangström, tfn
0500-688 820.
Punktskrift pågår hela
våren, varannan tisdag, fram
till och med tisdag 8.5. Lärare
är Margareta Öster och Ritva
Hagelberg. Välkomna med!
Trivselcafé – aktivt seniorliv – i samarbete med Folkhälsan, fortsätter varannan
onsdag, jämna veckor, fram
till och med onsdag 23.5.
Ledare är Carina Blom och
Maj-Britt Aspö. OBS! Onsdag
25.4 håller Britten Nylund i
trådarna och dagens gäst är
Stina Mellberg som talar över
ämnet ”Jorden runt i mogen
ålder” – Välkomna med!
Trivselcafé – aktivt seniorliv i Närpes i samarbete med
Folkhälsan, fortsätter måndag 26.3 kl.1 3-15.15 i Folkhälsanhuset i Närpes i Aktivitetsrummet med Carina Blom
som ledare, tfn 044-788 1026.
Dagens gäst är Camilla Rönnholm från DATERO.

Därefter fortsätter trivselcafé ännu två gånger under
våren: 30.4 och 28.5.
Varmt välkomna alla synskadade och anhöriga/närstående i Närpesnejden!
Medlemsträff på Lyktan. Onsdag 11.4 kl. 13 får
vi besök av en del av FSS
personal, FS redaktör Sören
Jonsson och tf kommunikationschef Camilla Blomstedt.
De berättar om förbundet och
dess verksamhet och som
tidigare har man ju möjlighet
att ställa frågor till dem. Inget
lotteri den dagen. FSS bjuder
på serveringen även denna
gång. Anmäl dig senast 9.4
före kl. 14.
Trivselkvällar på Lyktan.
Onsdag 25.4 och onsdag 23.5
kl.18-20, träffas vi på Lyktan
för att bara umgås, prata,
skratta, spela spel och bara
vara tillsammans. För serveringens skull behövs också
anmälan till dessa kvällar,
senast måndagen i samma
vecka!
Karaträff ordnas onsdag
9.5 på Båtmuséet i Malax.
Start kl. 10 från Lyktan med
en gemensam taxi. Guidning
på muséet och därefter lunch
på närliggande restaurang i
Åminne. VSS bjuder både på
skjuts och lunch. Anmäl dig
senast måndag 7.5 före kl.
14.
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Qvinnoträff ordnas torsdag 17.5 ”Fot-Sko-vård”. Kl.
11 samlas vi på Lyktan för
att lyssna till fotvårdsspecialisterna Ann-Katrine Burman
och Britt-Susann Enlund. De
ger info om vad som är viktigt
när man väljer en bra sko och
allmän fotvård. Därefter åker
vi i en gemensam bil till Vallonia för lunch ca kl. 12.30.
Dagen avslutas med besök på
Sko-Extra (ifall man vill införskaffa bekväma sandaler/skor
till våren). VSS bjuder på både
lunch och skjuts. Anmälan
senast måndag 14.5 före kl.
14.
Distriktsföreningen Vasa
Svenska Synskadade r.f. håller stadgeenligt årsmöte lördagen den 21 april kl.13 på
verksamhetscentret Lyktan,
Skolhusgatan 40 C, 1-2 i Vasa.
Vid årsmötet behandlas
i föreningens stadgar § 10
nämnda ärenden. Anmälan
senast 17.4 före kl.14 till kansliet, tfn 045-321 3320 eller per
e-post: vasasynskadade@
gmail.com.
Insamling till fadderbarnen
i Afrika. Föreningen tar tacksamt emot avlagda glasögon,
vita käppar, förstoringsglas
och övriga hjälpmedel som
du inte längre använder. Varje
år skickar vi sånt som vi fått
in till våra fadderbarn i Afrika
genom föreningen School-
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kids Light. Kontakta kansliet
om du har något som du vill
skänka till dem som inget har!
Resa till Dalmatien, Kroatien 2-10.10.2018
VSS planerar i samarbete
med Oravais Trafik Ab en resa
till Kroatien 2-10.10.2018.
Resan är öppen för alla medlemmar i Förbundet Finlands
Svenska Synskadade. Vi flyger med Finnair både från
Vasa och Helsingfors under
bekväma dagtider. Se det
utförliga programmet i FS nr 2
sid 31, eller kontakta kansliet
om du vill ha ett eget så postas det till dig i önskat forum!
Vi har utbildade allmänna
ledsagare som efter behov
kommer med på resan. Så
fast du är ensam, tveka inte,
utan anmäl dig till en fin upplevelse med likasinnade vänner!
Resans pris är beroende på
antalet deltagare och bidrag
från stiftelser och fonder. Priset meddelas på MB nr 7 och
FS nr 4.
Bindande anmälan senast
20.6 till Febe i Vasa, som
också svarar på era eventuella frågor gällande resan!
Kontaktinformation:
Distriktssekreterare Febe
Mörk är anträffbar på verksamhetscentret Lyktan, måndag – torsdag kl. 9-14 på
telefon 045-321 3320 och på
vasasynskadade@gmail.com.

Har du ärende till föreningen utöver kanslitiden,
kan du kontakta ordförande
eller någon annan i styrelsen. Ordförande är Leif Karp.
Du når honom på telefon
050-542 0286 eller per e-post:
leif.karp@netikka.fi

Åbolands
Synskadade
Kommande aktiviteter
Föreningen har 20 platser
till skärgårdskonsert på Åbo
svenska teater, framförd av
Essi Luttinen och Sören Lillkung den 21.4. Observera.
Bindande anmälningar och
nytt datum. Anmälning senast
23.3 före klockan 16.00.
Fågelvandring för synsvaga, tre vårkvällar.
Fågelvandring anpassad
för synsvaga tillsammans
med fågelguiden Hans G.
Hästbacka. Den första kvällen 24.4 kl. 18–20.00 är en
teoriföreläsning i Åbolands
synskadades lokal vid Eriksgatan 5 A 9 i centrum av Åbo.
Summer nere vid ytterdörren.
De två andra gångerna
2.5 och 15.5 rör vi oss till
fots på promenadvänliga stigar i fågelrika områden i Åbo
ca 2,5 h/kväll kl. 18–20.30.
Också rullstolsburna kan
delta. Vi artbestämmer fåglar,
hör på fåglarnas vårsång och
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andra läten samt lär oss mera
om våra fåglars utbredning,
levnadsvanor och häckningsbiotoper.
Utrustning: lämpliga ytterkläder och skodon, eventuellt
egen handkikare och fågelbok. Gärna också termos +
”fika” samt sittunderlag. Åbolands synskadade r.f. betalar
kursavgiften. Anmälningar
senast 16.4 till Håkan Ström
på telefon 0400 151322 eller
via synskadade@gmail.com
Lionsklubben Skolan i Åbo
ställer upp med stödpersoner.
Kontaktuppgifter
Ordförande Birgitta Storbacka telefon 0405 867 179
Styrelseledamot
Margareta Söderholm telefon
0405 236 396
Distriktskoordinator Håkan
Ström telefon 0400 151 322
tisdag till torsdag klockan
10.00 till 16.00
Med vänlig hälsning till alla
från styrelsen.

Ålands
Synskadade
Kommande aktiviteter är
våra månadsträffar, som
alltid är andra måndagen i
månaden.
Har ni önskemål om
ärende eller föreläsare hör

av er till Gunnel, tel. 19670,
0457 3438950.
• Borstbindning måndagar kl. 11.30–14.30
• Punkskrift onsdagar kl.
12–14.30
• Bowling torsdagar kl.
14–15
• Simning fredagar kl.
14–15

Har du frågor angående
hjälpmedel för synskadade?
Ring ögonpolikliniken tel.
535339 och tala med Mia
Karlsson.
Välkommen som medlem i Ålands Synskadade r.f.
antingen som ordinarie eller
som stödjande medlem.

Som ordinarie medlem
krävs läkarintyg. Kontakta
då ögonpolikliniken på tel.
535339 och tala med Maj
Karlsson.
Organisationssekreteraren
är sjukskriven fr.o.m. den 14
mars, vikarie Jonathan är på
plats.

a nnons

Sista chansen att anmäla sig till
punktskriftskurs
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) ordnar en grundkurs i punktskrift under 2018. Inga förkunskaper behövs. Vi arbetar i små grupper för att det
ska bli så lätt att ställa frågor och lära sig som möjligt.
Kursen hålls på Norrvalla i Vörå och datum för kursen är: 21–25.5, 3–7.9 samt
29.10–2.11.2018. Kursens pris, som är kraftigt subventionerat, är 85 euro per
vecka och inkluderar resor enligt billigaste färdmedel, undervisning, kost och
logi. Fråga mer om kursen av Tessa Bamberg, tfn 044-712 3024 eller per e-post
tessa.bamberg@fss.fi. Sista anmälningsdag är fredagen 13.4.

Skriv till FS
Insändare, kommentarer, tips eller frågor? Skriv till Finlands Synskadade på adressen
Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors,
eller e-post soren.jonsson@fss.fi.
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Kallelse till vårmöte
Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. kallar medlemmarna till stadgeenligt
vårmöte lördagen den 5 maj 2018 på Hotell Scandic City i Tammerfors. Mötesförhandlingarna inleds kl. 10.30 och avslutas kl. 17.30.
Vid mötet behandlas de i paragraf 6 av förbundets stadgar nämnda ärendena: verksamhetsberättelse och bokslut för år 2017, revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, organisationsledaren, ekonomen och övriga redovisningsskyldiga, tillsättande av valberedningsutskott om vårmötet så besluter, diskutera förbundets verksamhet
på längre sikt utgående från styrelsens förslag till strategiska riktlinjer, övriga frågor vilka
styrelsen förelagt vårmötet, skriftliga motioner som inom februari inlämnats till styrelsen
av personmedlemmar eller medlemsföreningar. Där till behandlas följande ärenden:
– ändring av Blomsterfondens stadgar
– ändring av planeringsrådets stadgar
– fyllnadsval för en styrelseledamot som anmält avgång från styrelsen den 8.3.2018 för
den resterande perioden fram till 31.12.2018.
Deltagaravgiften är 30 euro/person vilket inkluderar ordnade tågresor samt lunch och
kaffe på hotellet. Anmälningen är bindande.
Medlemmarna ombeds anmäla sig till sina respektive föreningar senast onsdagen den 4
april 2018, enligt följande:
Norra Österbottens svenska synskadade rf: Ann-Sofie Grankulla, tfn 06-723 4880,
050-379 5658
Vasa svenska synskadade rf: Febe Mörk, må–to kl 9-14, tfn 045-321 3320
Svenska synskadade i Östnyland rf: Jonas Lindström, tfn 040-964 4672
Åbolands synskadade rf: Håkan Ström, ti-to kl 10-16, tfn 0400-151 322
Svenska synskadade i mellersta Nyland rf: Ulla Jensen, må-to kl 10.00-13.00, tfn 0400269 553
Svenska synskadade i Västnyland rf: Börje Broberg, tfn 044-541 0679
Ålands synskadade rf: Fredrik Lindeman, tfn 040-831 7130
Möteshandlingar och program på önskat medium sänds till alla anmälda. Vi ber alla
mötesdeltagare bekanta sig grundligt med mötesmaterialet på förhand! Välkommen!
Styrelsen

