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Ordförandens hälsning:

Det frivilliga
skapar guldkanten
,VNULYDQGHVWXQGlUDXJXVWLYlGUHWVRP¿QDVWRFK
sädesfälten är hisnande vackra. Det gäller att tanka det sista ljuset och den sista värmen innan hösten är här med sin färgprakt som så småningom
övergår till regn och gråa toner.

sesidig glädje och stor behållning av frivilligarbetet bland alla parter.
En dimension i frivilligarbetet är att kunna möta
olika typer av behov. Personer med hörselnedsättning har också specialbehov, framför allt äldre personer. Det krävs god planering och insikt
för att inte personer med hörselnedsättning ska
exkluderas från frivilligarbetet. Eller rättare sagt,
de praktiska omständigheterna kan ofta stänga
ute olika grupper som har specialbehov. Något
att tänka på då olika instanser, föreningar och
kommuner planerar sitt frivilligarbete.

Nyligen hade vi personalens och styrelsens gemensamma strategidag. Vi gick igenom kommande verksamhetsår och vi diskuterade också
planen för de följande åren. Planen kommer för
behandling till förbundskongressen i november
och kommer att styra vår verksamhet som förbund. Det var inspirerande att sitta tillsammans
och det var med lättnad och glädje som styrelsen
igen en gång kunde konstatera att vi har en personal som både kan och vill. Och i november får vi
se vad våra medlemmar vill, ser fram emot dessa
diskussioner och linjedragningarna som kommer
att göras där.

Det offentliga ska stå för vård och omsorg. Frivilligarbetet utgör ofta guldkanten på tillvaron.
Därför att det oerhört viktigt att alla åldersgrupper med varierande behov får ta del av guldkanten. Och för att allt ska fungera tryggt och ändamålsenligt är det viktigt att samhället skapar
de rätta förutsättningarna för frivilligarbete. Det
vinner alla på!

Temat för det här numret av Vi hörs är frivilligarbete. Som beslutsfattare har jag ofta tänkt på
vilken situation samhället eller det offentliga
VNXOOHEH¿QQDVLJLRPDOODGHVRPQXSnVlWWHOler annat deltar i mångsidig frivilligverksamhet,
skulle upphöra med sitt engagemang. Våra vårdsystem skulle nog inte klara av detta och framför
allt skulle mångens liv bli så oerhört mycket fattigare.

Mikaela Nylander

Både den som ställer upp med sin tid, sin kunskap och sin känsla för det man gör och den som
frivilligarbetet riktar sig till skulle gå miste om
oerhört mycket. Många är vittnesmålen om öm-
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’Arbetsglädje – scenen är din!’-projektet
Text: Cecilia Soininen
Under hösten 2019 förverkligar
Svenska hörselförbundet rf projektet ’Arbetsglädje – scenen är
din!’.

Cecilia Soininen gjorde sin högskolepraktik på Svenska hörselförbundet rf våren 2019

Inom projektet ordnas tre 'Arbetsglädje - scenen är din!'-evenemang. Evenemangen börjar
med en kort föreläsning, efter
den berättar hörselskadade personer i arbetsför ålder om sina
erfarenheter i arbetslivet och
om sina önskemål/feedback till
beslutsfattare och arbetsgivare.
Till evenemanget bjuder vi in
beslutsfattare och arbetsgivare
från orten för att ta del av de
hörselskadade personernas erfarenheter och feedback.
Evenemangen ordnas 22.10
i Vasa, sista anmälningsdag
17.10, 30.10 i Åbo sista anmälningsdag 25.10 och i Helsingfors, datum öppet.

Föredragen och diskussionerna
under evenemangen sammanställer vi sedan till en broschyr
med material och tips om hur
man inkluderar en arbetstagare
med hörselskada. Broschyren
delas ut till arbetsgivare.
Som projektkoordinator fungerar Cecilia Soininen.
Hör gärna av er ifall ni har frågor eller funderingar kring projektet ’Arbetsglädje – scenen är
din!’. Ta också kontakt ifall du
är intresserad att fungera som
erfarenhetstalare på något av
evenemangen!
Anmälningar till projektkoordinator Cecilia Soininen
FHFLOLDVRLQLQHQ#KRUVHO¿
tfn. 050 341 2680

Europass
Europass är en personlig dokumentportfölj över en persons kunskaper, studier och examina.
Europass består av en elektronisk meritförteckningsmall (CV) samt av en portfölj, European
Skills Passport, som sammanställer dina andra Europass-dokument såsom språkpasset eller
tilläggen till examensbevisen eller andra viktiga dokument, som till exempel arbetsintyg.
Tack vare Europass kan man bevisa de förvärvade kunskaperna och förmågorna på ett internationellt jämförbart sätt. Europasset ger en helhetsbild av innehavarens kunnande då han
eller hon söker en arbets- eller studieplats.
Utbildningsstyrelsen är det nationella Europass-centrumet i Finland. Europass-centrumet ansvarar för förvaltningen och utvecklandet av Europass-dokument och förmedlar information
om Europass. Europass är en gratis tjänst som är enkelt att använda.
.lOODKWWSVHXURSDVV¿LQIRBRPBHXURSDVV
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Kansliets hälsning:

Svenska hörselförbundet rf arbetar i tre års
cykler. Vi börjar igen närma oss slutet på en period: 2016-2019 och handlingsprogrammet som vi
arbetat med dessa år. På årets kongress, som tar
plats 16-17 november i Tammerfors, kommer vi
att presentera det arbete vi utfört under perioden,
RFK I|UXWRP DWW UHÀHNWHUD |YHU GH VHQDVWH nUHQ
även kasta en lång blick framåt.

VPnUHVXUVHUVRP¿QQV'HWlURFNVnYLNWLJWDWW
YLVDPDUEHWDUPHUPHGGHW¿QVNDIlOWHWRFK¿Qner synergieffekter där, eftersom de svenska organisationerna lätt hamnar i skymundan på ett
nationellt plan. Via samarbeten har vi möjlighet
till större synlighet, genomslag av våra budskap
RFKDWWInPHGÀHUDHQJDJHUDGHSHUVRQHULYHUNsamheten.

På kongressen lägger vi fram den nuvarande
styrelsens förslag till handlingsprogram för perioden 2020-2022. Kongressen diskuterar, kommenterar, föreslår ändringar och godkänner ett
handlingsprogram som på bästa sätt gynnar hörselföreningarna och samhällsarbetet för personer
med hörselnedsättning. På kongressen väljs även
en ny styrelse för de kommande tre åren. Svenska
hörselförbundet rf:s styrelse består av en ordförande, vice ordförande, tre ordinarie medlemmar
och två suppleanter. Styrelsen drar upp riktlinjerna för personalens arbete medan handlingsprogrammet lägger ramarna för arbetet.
Det hålls även ett förbundsmöte årligen senast
före utgången av april och det är förbundsmötet
som årligen godkänner den ekonomiska och konkreta verksamhet som styrelsen har utfört under
föregående år och planerar för följande år.

Vårt perspektiv bör alltså vara bredare än
EDUD6YHQVN¿QODQG, men fokus skall ändå ligga
på att förse föreningarna med information, så att
den enskilda individen kan få vägledning, utbyte
DYHUIDUHQKHWHURFKGHQKMlOSVRP¿QQVDWWIn)|U
6YHQVN¿QODQGlUHQPLQRULWHWHQVWRUIDPLOMRFK
familjen fungerar bäst när vi tar hand om varandra. Tillsammans hör och hörs vi.
Med början på sidan sex kan du läs mer om kongressen och valkommitténs arbete.
Vi ses i Tammerfors!
Hälsningar
Nora Strömman
verksamhetsledare

När vi planerar handlingsprogrammet och
mera detaljerade verksamhetsplaner för varje år
¿QQV GHW HWW RUG YL WDJLW IDVWD Sn GHW lU VDPDUbete. Bredare samarbeten med andra organisationer är nyckeln till en vid informationsspridning. I
RFKPHGDWWGH¿QODQGVVYHQVNDRUJDQLVDWLRQHUQD
har små resurser är det optimala att dela på de

5

Vi hörs 3/2019

Välkommen till förbundskongressen 2019

Förbundskongressen 2016.

Svenska hörselförbundet rf:s femte kongress arrangeras
16–17.11.2019 på Hotell Scandic Rosendahl i Tammerfors.
På kongressen behandlas stadgeenliga ärenden och förbundets handlingsprogram för de
kommande tre åren slås fast.

Borgånejden
MXKDQLVMRVWURP#SSLQHW¿HOOHU
Inge-Maj Kivikoski, 040 829 1976

Förbundsstyrelse samt förbundsordförande
väljs för kommande treårsperiod.

Helsingforsregionen
Kristina Lindquist,
helsingfors.horsel@gmail.com

Lördag kväll uppträder Philip Järvenpää med
musik och sång.

HiA
Siw Östman, siw@ostmans.net

På söndagen får vi lyssna på bland annat forskaren och audionomen Åsa Skagerstrand och
Marko Vuoriheimo, Signmark som berättar
om sitt liv som teckenspråkig artist.

Karlebynejden
Bo-Henry Simell, 050 562 4369
Nykarlebynejden
Gunnar Enlund, 050 022 3814,
JXQQDUHQOXQG#PXOWL¿

Den av förbundet subventionerade deltagaravgift för hela kongressen med logi, två luncher, buffémiddag och program är 150 euro
för vuxna och 50 euro för unga under 30 år.

Sydösterbotten
8OOD+ROPEHUJXOODKROPEHUJ#TQHW¿

Anmälningar:
Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig
WLOO I|UEXQGVNDQVOLHW NDQVOL#KRUVHO¿ HOOHU
09 663 392.

Vasanejden
Bjarne Sjöblom, 050 558 1407,
EMDUQHVMREORP#QHWLNND¿
Västnyland
Lisbeth Faldetta, lisbethfaldetta@gmail.com

Din anmälan blir bindande 20.9.2019.

Åboland
Birgitta Kronberg, 02 458 4189
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KONGRESSPROGRAM 16–17.11.2019
LÖRDAG 16.11.2019

SÖNDAG 17.11.2019

10.30– Anmälan vid infodisken

7.30– Frukost

11.00

Lunch i restaurang Käpy

9.00

Kongressförhandlingar, pass 6

12.00

Kongressförhandlingar, pass 1

9.45

Paus

13.00

Paus

10.00

13.15

Kongressförhandlingar, pass 2

Kongressförhandlingar, pass 7
Val av förbundsordförande och
förbundsstyrelse

14.00

Kaffe i restaurang Käpy

11.00

14.30

Kongressförhandlingar, pass 3

Lunch i restaurang Käpy,
utcheckning

15.15

Paus

12.15

15.30

Kongressförhandlingar, pass 4

16.15

Paus

16.30

Kongressförhandlingar, pass 5

Föreläsning, Åsa Skagerstrand,
audionom och doktorand vid
audiologiskt forskningscentrum
och audiologiska kliniken på
Universitetssjukhuset Örebro,
Årets audionom 2016.

17.15

Lördagens kongressförhandlingar
avslutas

13.00

Paus

13.15

19.00

Kongressmiddag, för underhållningen står Philip Järvenpää som
IXQQLWVSnGHQ¿QODQGVVYHQVND
hitlistans topp sedan början av
november 2018.

Föreläsning, den döva rapstjärnan
Marko Vuoriheimo, Signmark
berättar om sitt liv som teckenspråkig artist

14.00

Avslutande ord



Hemfärd
+|UKMlOSPHGHOVXWVWlOODUQD¿QQVSn
plats hela lördagen kl.10.30–17.30

Philip Järvenpää

Åsa Skagerstrand

Marko Vuoriheimo,
Signmark

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.
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Presentationen av nominerade styrelsekandidater
för Svenska hörselförbundet rf 2020–2022
Svenska hörselförbudets rf:s
medlemsföreningar har nominerat kandidater för styrelsesammansättning 2020–2022.
De nominerade för
år 2020– 2022 är:
Till ordförande:
Mikaela Nylander, nominerad
av Svenska hörselskadade i
Borgånejden rf
Till viceordförande:
Anita Ismark, nominerad av
Sydösterbottens hörselförening
rf.
Till styrelsemedlemmar:
Stina Fröberg, nominerad av
Svenska hörselskadade i Åboland rf
Lars Hedman, nominerad av
Hörselföreningen i Karlebynejden rf
Nils-Erik Kloo, nominerad av
Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
Bodil Selenius, nominerad av
Hörselföreningen i Västnyland
rf
Johan Wikström, nominerad av
HiA, Hörselskadade i arbetslivet rf
Valkommittén ger inte i detta
skede sitt förslag, utan konstaterar att dessa personer är nominerade och godkända som
kandidater i styrelsevalet. I nomineringen skiljer vi inte mellan ordinarie medlemmar och
suppleanter, utan alla kandidater är nominerade som ”styrelsemedlemmar”. De nominerades röstetal i valet avgör vilka
Vi hörs 3/2019

av dem som blir ordinarie. Vårt
förslag ges i samband med valproceduren under kongressen
16–17.11 i Tammerfors. Det är
möjligt för delegaterna i kongressen att ännu på plats i Tammerfors nominera kandidater,
så kallade ”svarta hästar”.
Kandidater har svarat på följande sju frågor och svaren
¿QQVKlUVDPPDQVWlOOGD
1. Namn, födelseår, boningsort
2. Yrke
3. Eventuellt medlemskap
i hörselförening
4. Erfarenhet av hörselfrågor
5. Intressen
6. Starka/svaga sidor
7. Vad kan du tillföra

Mikaela Nylander
Mikaela Nylander, född 1970.
Jag bor i Borgå och lever i en
tvåspråkig företagarfamilj. Vi
har tre söner i olika åldrar.
Yrke: Politiker.
Eventuellt medlemskap i hörselförening: Medlem i Svenska
hörselskadade i Borgånejden.

Förbundsstyrelsens
sammansättning
år 2017–2019
Förbundsordförande:
Mikaela Nylander, Borgå
Styrelsemedlemmar:
Lars Hedman, Jakobstad
Christina (Titi) Rolin,
Kyrkslätt
Bodil Selenius, Tenala
Sven Tåg, Kristinestad
Suppleanter:
Lena Wenman, Helsingfors
Johan Wikström,
Helsingfors
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Erfarenhet av hörselfrågor: Det
har för mig varit tre mycket lärorika och givande år att få verka som ordförande för Svenska
hörselförbundet. Mycket har
hänt inom organisationen och
vi kan vara nöjda med situationen på kansliet. Vi har hårt jobbande och motiverade medarbetare som dagligen arbetar för
och med förbundet.
Intressen: I och med den tillfredsställande situationen på
kansliet har vi alla möjligheter att fokusera på att utveckla
verksamheten under kommande
år. Vi ska satsa på dialogen och
samverkan med våra medlems-

föreningar. Genom att lyssna på
vad som behövs kan vi också
i framtiden ha en verksamhet
som är relevant och skapar ett
mervärde. Våra kurser ska vara
aktuella, det stöd och den hjälp
som fås från förbundet ska vara
högklassigt.
Vi ska förnya oss utan att ge
avkall på det som uppskattas.
6RFLDOD PHGLHU GH ¿QODQGVsvenska medierna och andra
¿QODQGVVYHQVND RUJDQLVDWLRQHU
utgör alla viktiga plattformar
och samarbetspartners. Jag tror
också att vi ska utnyttja kända
¿QODQGVVYHQVND SUR¿OHU I|U
att fästa uppmärksamhet vid
hörselnedsättningar. Och samDUEHWHW PHG YnUW ¿QVND V\VWHUförbund är viktigt då vi sköter
intressebevakningen gentemot
statsmakten.
Starka/svaga sidor: Som person är jag glad, energisk och
bestämd.
Vad kan du tillföra förbundet:
'HW ¿QQV P\FNHW SnYHUNDQVarbete att göra. Tillgången till
svenskspråkiga
audionomer
och skrivtolkar samt den planerade vårdreformen och den
språkliga aspekten är alla frågor som kräver vår insats. Trots
att jag inte längre är riksdagsledamot har jag ett omfattande
nätverk som står till vårt förfogande i våra strävanden att
åstadkomma hållbara lösningar.
Jag vill gärna fortsätta som
ordförande, känns som om vi
enbart har kommit igång med
nuvarande styrelsen.

Anita Ismark
Anita Ismark, född 1951, i
Korsnäs
Yrke: Pensionerad kommundirektör, kommunalråd.
Eventuellt medlemskap i hörselförening: Medlem i Sydösterbottens hörselförening rf.
Erfarenhet av hörselfrågor:
Har personlig erfarenhet av
hörselfrågor i och med att jag
själv har en hörselnedsättning
som gör att jag har hörapparater
på båda öronen. Det är ytterst
viktigt att vi arbetar för goda
ljudmiljöer och bullerfria arbetsmiljöer. Personer med hörselnedsättning bör kunna fortsätta i arbetslivet så länge de
önskar och kunna vara med och
påverka i beslutsfattandet på
alla nivåer, i kommunen, i landskapet och på nationell nivå.
Intressen: Efter pensioneringen
2015 från arbetet som kommundirektör har jag fortsatt att
arbeta på vårt gemensamma
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samhällsbygge bland annat
genom följande förtroendeuppdrag: I viceordförande i
Svenska Pensionärsförbundets
förbundsstyrelse 2018–, regionordförande för Svenska Pensionärsförbundet Österbotten r.f.
2017–, ordförande för Korsnäsnejdens Pensionärer r.f. 2016–,
ordförande för Föreningen
Prästgårdsmuseet i Korsnäs r.f.
2015–, medlem i stiftsfullmäktige för Borgå stift 1.5.2016–
30.4.2020. Mina fritidsintressen är stavgång, jag har som
mål att gå minst 10.000 steg
varje dag. Under vintersäsongen går jag på gymmet med mina
gamla arbetskamrater och vinterbadar en gång i veckan. Jag
tycker om gamla bruksföremål
och antikviteter och besöker
gärna auktioner och lopptorg.
Starka/svaga sidor: Jag är effektiv, målmedveten och resultatinriktad. Jag tar tag i olika
frågor och driver dem framåt
för att nå positiva lösningar.
Jag kan vara otålig om resultaten dröjer med lägger på mera
kol och söker tillsammans. med
styrelsen nya vägar för att uppnå målsatta resultat.
Vad kan du tillföra förbundet:
Med min energi vill jag medverka till att Svenska hörselförbundet är en samlande kraft
och ett starkt stöd för personer
med hörselnedsättning, är ett
förbund där man träffar nya och
gamla vänner, är ett förbund
som arbetar för att förbättra
YnUDYLOONRULVDPKlOOHWInUÀHU
medlemmar.
Vi hörs 3/2019

Lars Hedman, född 1953, bor
i Jakobstad.
Yrke: Pensionär i tre år jobbat
som journalist, chefredaktör, vd
och informationschef. Är fortfarande aktiv, speciellt i frågor
som berör funktionsnedsättning.
Eventuellt medlemskap i hörselförening: Svenska hörselskadade i Nykarlebynejden.
Stina Fröberg
Stina Fröberg, född 1957, bor
i St Karins.
Yrke: Sjukskötare, audionom.
Eventuellt medlemskap i hörselförening: Mångårigt medlemskap i föreningen Svenska hörselskadade i Åboland rf.
Erfarenhet av hörselfrågor:
Genom mitt arbete som audionom är jag dagligen i kontakt
med personer med hörselnedsättning.
Intressen: Familjen, skärgården/
stugliv och föreningsverksamhet.

Erfarenhet av hörselfrågor:
Fick sin hörselskada i ett senare
skede av livet, den började sakta men säkert märkas i arbete.
Har verkat en period som vice
ordförande i Svenska hörselförbundet.
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Vad kan du tillföra förbundet:
Har en lång erfarenhet av publicitet och samhällspåverkan
och vill kämpa för rätten till ett
jämlikt liv för alla. Därför vill
jag fortsätta jobba i Svenska
hörselförbundets styrelse även
om jag kommer att vistas en del
av vinterhalvåret utomlands.

Intressen: Största intresset är
det första barnbarnet som föddes i vintras i ett regnigt London. Andra intresse är att jobba
för ökad jämlikhet för oss med
funktionsnedsättning.
Starka/svaga sidor: Förutom
att jag är med i hörselförbundets styrelse är jag också ordförande för Finlands svenska
taltidningsförening, sitter i
SAMS styrelse och är medlem
i SOS Aktuellts redaktionsråd,

Starka/svaga sidor: Jag känner
till och förstår problemen som
personer med hörselnedsättning
lever med. Genom mitt arbete
är jag bekant med hörapparater
och andra hörhjälpmedel. Jag är
pålitlig och delar gärna av min
kunskap, jag har lätt att kommunicera med människor och
är lätt att samarbeta med. Min
svaga punkt är «jag har svårt att
säga nej».
Vad kan du tillföra förbundet:
Gedigen erfarenhet av hörselrehabilitering från år 2003.

har också skött min, numera
framlidne bror Noffe, som hade
en utvecklingsstörning. Jag
skriver regelbundet artiklar,
bloggar och kolumner om funktionsnedsättning.

Nils-Erik Kloo
Nils-Erik Kloo, född 1964, bor
i Korsholm.
Yrke: Fabriksarbetare inom
plastindustrin, jobbat 38 år där.
Eventuellt medlemskap i hörselförening: Medlem i Svenska
hörselskadade i Vasanejden rf.
Styrelsemedlem.
Erfarenhet av hörselfrågor: Jag
har haft hörapparat sedan jag
var barn, i båda öronen. Har
haft många hörapparater både
bakom örat och allt i örat-appaUDWHUcU¿FNMDJLPSODQtat på högra örat. På vänstra

Lars Hedman
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örat vanlig hörapparat. Som
medlem i hörselföreningen har
jag fått mycket information om
hörselskador. Utbildad hörselrådgivare, från förbundets senaste utbildning.
Intressen: Fritidsintresse är vilODOLY -DJ W\FNHU RP DWW ¿VND
vara ut med båten och resa.
Starka/svaga sidor: Starka sidor: Är alltid på gott humör.
Positiv, allt går att genomföra.
Alla kamrater har förstått min
hörselskada bra. Jag har förstående arbetskompisar. Försöker
glömma det negativa. Det är
svårt att hänga med i kommunikationen, när man inte hör alla
orden.
Vad kan du tillföra förbundet:
I förbundsarbetet skulle jag vilja genomföra mera samarbete
mellan de olika lokalföreningDUQD RFK I|UEXQGHW 'HW ¿QQV
I|UOLWHVNULYWRONDUL6YHQVN¿Qland. Finns mycket att göra för
hörselskadades vardag. Förbundet skulle kunna samarbeta
mera med de nordiska länderna: Sverige, Norge, Danmark
och Island.
Bodil Selenius, född år 1968,
bor i Raseborg. Är född på Kimitoön och har bott i Åbo, på
Åland, i Helsingfors och Lojo
förutom på födelseön.
Yrke: Jobbar som ekonomichef
på Västra Nylands folkhögskola i Karis sedan år 2009. Har
före det bland annat jobbat med
ekonomi och administrativa
ärenden inom stat och kommun.
Eventuellt medlemskap i hörselförening: Aktiv inom hörselföreningsvärlden på 1990-ta-

Bodil Selenius
let och var med och grundade
Unga Hörselskadade i Svensk¿QODQGbUI|UQlUYDUDQGHPHGlem i både Hörselföreningen i
Västnyland och Hörselskadade
i arbetslivet.
Erfarenhet av hörselfrågor:
Fungerar som styrelsemedlem
och kassör i Västnyland. För
närvarande styrelsemedlem i
Svenska hörselförbundets styrelse. Har gått hörselrådgivarutbildningen som förbundet ordnat. Fungerar mer och mindre
aktivt som hörselrådgivare.
Intressen: Min fritid handlar utöver föreningslivet mest om att
umgås med min 11-åriga dotter,
skjutsa henne till hobbyverksamheter och se till att hon har
det bra. Resor ut i världen och
sommarstugan i världens vackraste skärgård Åboland fyller
GHW VRP ¿QQV NYDU DY PLQ OHdiga tid. Till familjen hör också
en lurvig katt som heter Pip.
Starka/svaga sidor: Min starka
sida är att jag är ganska envis
och stabil, blåser inte bort i livets ibland hårda stormar. Står
stadigt med fötterna på jorden.
Tycker själv att jag hittar lösningar på de problem som kom11

mer emot. Mitt motto är att det
¿QQV QnJRW SRVLWLYW L DOOW VRP
händer, även i det negativa.
Om inte annat så lär man sig av
motgångar och samlar erfarenhet. Ekonomiskt tänkande genomsyrar allt jag sysslar med.
Till mina svaga sidor kan räknas ett visst mått av otålighet.
Saker borde hända genast, jag
är också en «allt eller ingenting»- människa. Kompromissa
kan vara svårt ibland, men man
lär sig även det. En svag sida är
också att tiden inte räcker till
för allt jag vill vara med om,
åtar mig ibland mera uppgifter
än jag hinner med.
Vad kan du tillföra förbundet:
Efter att ha fungerat endast
en period i förbundsstyrelsen
känns det som att arbetet endast
kommit igång. Jag vill gärna
fortsätta jobba för att förbundets synlighet skall öka, medvetenheten bland allmänheten
om hörselnedsättningar och
KMlOSHQVRP¿QQV|NDUI|UElWWra tillgången på audionomer, i
synnerhet svenskspråkiga, öka
samarbetet mellan lokalföreningarna, påverka kommande
vårdreformer så att svensk
hörselvård kan tryggas i hela
6YHQVN¿QODQG
Johan Wikström, född 1989,
bor i Helsingfors.
Yrke: Företagare. Till utbildningen är jag ekonom från
Haaga Helia sedan 2015.
Eventuellt medlemskap i hörselförening: HiA, Helsingforsregionens hörselförening rf.
Erfarenhet av hörselfrågor:
Har varit aktiv inom hörselbranschen sedan 2010. Är
Vi hörs 3/2019

Intressen: Som person är jag
mycket aktiv inom många områden. Först och främst följer
jag aktivt med hörselbranschen
och dess utveckling. Har tränat
och tävlat alpint på toppnivå i
Finland. Har rätt så många andra hobbyn också som till exHPSHO FURVV ¿W LQQHEDQG\ RFK
squash. Sport och idrott är för
mig en livsstil.

Johan Wikström
mycket engagerad och följer
med branschens utveckling
både i Finland som även utomlands.

Starka/svaga sidor: Mina starkaste sidor är att jag är väldigt
intresserad och engagerad inom
hörselområdet. Som en social
person vill jag få igenom förändringar, tycker om att uppträda samt har lätt för att samarbeta med olika människor. På
grund av min hörselskada och

dyslexi har jag alltid fått kämpa
lite extra med skolgången och
det teoretiska. Mina kunskaper
har alltid varit mer sociala och
praktiska än analytiska.
Vad kan du tillföra förbundet:
Har kunskap från hörselbranschen sen 2010 och även varit
anställd på förbundet år 2018.
Följer aktivt med hörselbranschen både inom Finland
som även utomlands. Hörsel är
ett växande problem inom samhället och samtidigt borde man
få det och bli synligare inom
många områden som till exempel arbetslivet och skolvärlden.

Hörselseminarium
med tema språkinlärning
2.10.2019 kl. 16.00–18.30
Georgsgatan 18, Helsingfors
16.00–16.45 Språkinlärning
Sandra Westerholm, teckenspråkshandledare
16.45–17.00 Kaffe med tilltugg
17.00–17.45 Visuell kommunikation
Annika Aalto, specialsakkunnig
17.45–18.30 Erfarenhetstalare
Anna-Maria Slotte, doktorand
Anmälan senast 24.9.2019 till Svenska hörselförbundet rf
HOOHUNDQVOL#KRUVHO¿
Vi hörs 3/2019
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Valkommittén

Föreningsengagemang stärker hälsan
Text: Pernilla Howard, Projektledare Yrkeshögskolan Centria,
Therese Sunngren-Granlund, Forsknings- och utvecklingsledare, Yrkeshögskolan Novia
Foto: Kim Frilund
Människan är i allmänhet en
VRFLDOYDUHOVHRFKL6YHQVN¿Qland tar sig detta ofta uttryck i
föreningsengagemang. Vi trivs
med att ingå i ett sammanhang,
umgås med likasinnade och
sträva efter gemensamma mål.
Något som många inte känner
till är emellertid att denna gemenskap inte bara är trevlig,
utan att studier visat att den
rentav stärker hälsan.

Socialt kapital
Inom forskningen talar man
om socialt kapital, en känsla av
samhörighet och tillit mellan
människor, en teori som populariserats av den amerikanske
forskaren Robert D. Putnam,
RFK VHGDQ ÀLWLJW GLVNXWHUDWV
runtom i världen. I Finland är
det forskare Markku T. Hyyppä
som drivit grundliga studier i
ämnet. Han framhåller att en
aktiv fritid, exempelvis föreningsengagemang, har en direkt
positiv effekt på hälsan. Han
hävdar att det är lika hälsovådligt att vara passiv på sin fritid
som att röka. Han har hittat ett
direkt samband mellan social
aktivitet och livslängd, och i
sina forskningar har han kunnat konstatera att det egentligen
inte spelar någon roll vilken
sorts fritidsaktivitet man ägnar
sig åt, utan att huvudsaken är
vi-andan som skapas.

Starkt föreningsengagemang
I Finland anses föreningsengagemanget vara förhållandevis

Deltagare fyller i verktygsduken under workshop med föreningar i
Campus Allegro, 2018.
senaste tjugo åren har livsstilen och beteenden i samhället
förändrats radikalt. Livspussel med arbete, familj och hem
blir allt mer utmanande i ett
samhälle där stress och utmattning blivit ett folkhälsoproblem. Människor upplever sig
inte längre ha tid att engagera
sig i samhället, såsom i föreningslivet. Faktum är att många
föreningar idag kämpar med
att rekrytera och aktivera medlemmar. Vad beror det här på?
Skulle vi delta mer om vi insåg
hur viktigt det verkligen var för
vårt välmående? I dagens samhälle där vi känner så mycket
VWUHVVRFKNUDY¿QQVGHWHQULVN
att också den positiva sociala
delaktigheten bortprioriteras.
Viktigt för välmående
Av någon anledning läggs förTrots forskningens hyllning eningsengagemang, som endast
WLOO GHW ¿QODQGVVYHQVND VRFLDOD borde förgylla fritiden, under
kapitalet, är vårt sociala enga- rubriken ”arbete”, och den lustgemang ingen självklarhet. De fyllda gemenskapen upplevs
starkt. I genomsnitt är varje
¿QOlQGDUH PHGOHP L WUH I|UHQingar. Den här statistiken dras
upp av de svenska talande som
enligt undersökningar är mer
aktiva inom frivilliga organiVDWLRQHU lQ VLQD ¿QVNVSUnNLJD
landsmän. Forskare Maria Bäck
framhåller att föreningslivet har
HQQ\FNHOIXQNWLRQI|U¿QODQGVsvenskarnas sociala sammanhållning. Resultatet av detta
är alltså, enligt Hyyppä, att
svensktalande lever längre än
¿QVNVSUnNLJD L )LQODQG (QOLJW
honom lever svenskspråkiga
i genomsnitt tre år längre, och
detta kan han endast förklara
med skillnaderna i socialt kapital mellan språkgrupperna.
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alltför ofta som bara ännu ett
måste.

Gemenskap och
social glädje
Utmaningen vi idag står inför
är att komma ihåg varför förenLQJDU¿QQVWLOO'HKDURIWDJUXQdats för att man tillsammans
vill arbeta för ett gemensamt
mål, för att man ska få känna
gemenskap och social glädje.
Att känna till detta, i kombination med Hyyppäs forskning
om ett längre liv, kanske kan
göra det lättare att hitta tillbaka
till föreningsglädjen. n

Översiktsbild från workshop med föreningar i Campus Allegro,
2018. Pernilla Howard och Therese Sunngren-Granlund i förgrunden.

Fakta om projekten FöreningsKICK och TALKO
 3URMHNWHW)|UHQLQJV.,&.YDUHWWWYnnULJWSURMHNWVRPÀQDQ
sierades av Aktion Österbotten (Leader) och Svenska Kulturfonden.
- Projektet drevs som ett samarbete mellan yrkeshögskolorna Centria och Novia.
- Målet var att stärka föreningsverksamheten i svenska Österbotten. Under
projektets gång utvecklades konkreta verktyg i form av en verktygsduk som
föreningar kan använda sig av för att utveckla sin strategi och sin interna och
externa kommunikation.
 )|UHQLQJV.,&.VYHUNW\JVGXNÀQQVNRVWQDGVIULWWDWWODGGDQHUSnSURMHNWHWV
KHPVLGDZZZDOOHJURLQNÀIRUHQLQJDU
- Den transnationella projekthelheten TALKO består av fyra parallella delprojekt; TALKO Österbotten, TALKO Höga Kusten, TALKO Polaris och
7$/.2/DSSODQG5HVSHNWLYHGHOSURMHNWÀQDQVLHUDVDYVLQORNDOD
Leader-grupp.
- TALKO Österbotten drivs av yrkeshögskolorna Novia och Centria och pågår
IUDPWLOO3URMHNWHWÀQDQVLHUDVDY/HDGHU$NWLRQgVWHUERWWHQ
Svenska Kulturfonden och Svensk-Österbottniska Samfundet.
- Under projekttiden, med start hösten 2019 kommer TALKO Österbotten att
arrangera kostnadsfria workshoppar i organisationsutveckling för föreningar.
0HUDLQIRÀQQVSnZZZDOOHJURLQNÀWDONRRVWHUERWWHQ

Vi hörs 3/2019
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Att bryta och förhindra isolering
Text: Siw Karlsson
Foto ur hemarkiv
Det hela började på ett födelsedagskalas 1984. På kalaset var
Clara Björk, dåvarande ordförande för Svenska hörselskadade i Åboland rf. Hon och jag
pratade med varandra och snart
frågade Clara mig om jag ville
komma med i föreningen och
bli en rådgivare/handledare för
hörselskadade. Jag var då nyinÀ\WWDG WLOO 3DUJDV RFK KDGH HQ
några månader gammal baby.
Men det lät ju roligt med nya
kontakter och ett jobb som väl
kunde kopplas med min vårdutbildning. Jag tackade ja och år
 ¿FN MDJ OlUD PLJ DOOW RP
hörapparater, deras skötsel och
allt vad det innebar att vara hörselskadad och att ha en hörapparat.

Hallå, hallå

Kommer ihåg en episod från
den tiden. Det var en man som
bodde i ett höghus i Pargas och
jag hade installerat åt honom
en Bellman som alarmerade
då telefonen och/eller dörrklockan ringde. En dag ringde
mannen mig och var väldigt arg
och frustrerad. Han berättade
att ofta då han vilar på dagen
alarmerar Bellman att telefonen ringer men då han går och
svarar så är det helt tyst i telefonen. Oj, där kunde jag inte hitta
någon lösning till problemet,
så jag konsulterade rehabiliteringshandledaren på ÅUCS.
Men hon kunde inte heller ge
något svar, så hon kom ut på
hembesök. Tillsammans for vi
till mannen och där kom handEn länk mellan
ledaren på att det bodde en
kunden och sjukhuset
hörselskadad dam i lägenheten
Tanken var att föreningens råd- under mannens och det visade
givare skulle hjälpa hörselska- sig att då damens telefon ringde
dade i skärgården, så att de inte så alarmerade det också i manbehövde åka till Åbo för ären- nens telefon. Handledaren koden som kunde åtgärdas på nära dade om mannens Bellman och
KnOO6QDUW¿FNMDJHQVWRUNDVVH så var det problemet löst och
med olika hörhjälpmedel som allt var frid och fröjd! Även jag
jag kunde prova och visa för ¿FNOlUDPLJKXUPDQNRGDURP
hörselskadade. Om det fanns Bellman och jag använde mig
lämpliga och bra hjälpmedel, faktiskt av den lärdomen några
kunde vi sedan beställa sådana gånger senare.
från ÅUCS, Åbo universitets
Jag hade också en liten plastcentralsjukhus. Jag konsul- påse med olika sorters hörapterade och samarbetade med SDUDWHU'nQnJRQ¿FNSUREOHP
rehabiliteringshandledaren på med sin apparat, kunde de ringa
ÅUCS och fungerade som en mig och då for jag hem till dem.
länk mellan kunder som talade 2P MDJ LQWH ¿FN K|UDSSDUDWHQ
svenska och sjukhuset. Kun- DWWIXQJHUD¿FNNXQGHQHQ´Onden behövde och behöver fort- neapparat” från påsen och den
farande få information på sitt egna hörapparaten skickades
modersmål, svenska. Det var en till Åbo för reparation. Det var
mycket lärorik period.
behändigt för kunden, som ofta
15

Siw Karlsson tillsammans med
ett av sina barnbarn.
hade svårt att ta sig till Åbo på
egen hand och trevligt att också
kunna höra med ”låneapparaten” tills den egna var reparerad.

Läger övergick till kurser
På 80-talet ordnade föreningen
även läger för hörselskadade
bland annat på Senaps i Åbo
och på Labbnäs i Dragsfjärd.
Snart slutade man med läger
och ordnade dagskurser i stället. I egenskap av föreningens
hörselrådgivare höll jag tillVDPPDQV PHG &ODUD ÀHUD NXUser i Åbo, Pargas, Nagu och
Kimito. Förutom att man på
kurserna lärde sig att använda
och sköta sin hörapparat, så
satsade vi även på den sociala
rehabiliteringen. Det diskuterades mycket om hur det
osynliga handikappet påverkar
vardagen och de sociala relationerna. Under kurserna uppVWRG PnQJD ¿QD YlQVNDSVEDQG
Vi hörs 3/2019

och man kunde stöda varandra
i vardagen. Småningom, kanske samma tider som Åbolands
VMXNKXV ¿FN HJHQ K|UFHQWUDO
med svensk service, minskade
behovet av dagskurserna.

Att få solen att lysa
för det lilla vi gör
Rådgivarverksamheten övergick till hembesök enligt behov
och rådgivningstillfällen hölls
fyra gånger i året i Åbo och
Öst- och Väståboland. Det var
välkomna och uppskattade besök då jag for runt till de olika
orterna. Mina uppgifter var att
berätta hur man går tillväga för
att få hörapparat, lära hur man
sköter, tvättar, byter slang och
batteri till hörapparaten och
tipsa om hörhjälpmedel. Vissa som hade svårigheter med
att själva sköta om apparaten
hjälpte jag. Glömmer aldrig en
man på en ort som vi besökte
några gånger i året. Han satt
alltid på samma ställe och såg
alltid lika bekymrad ut. Då jag
frågade hur det var, svarade han
”jag hör inget”. Jag tog hans
apparat, som inte putsats sedan
jag var där senast, tvättade den
och bytte slang. Efter det sken
han upp som solen själv och sa
”jag hör”. Den minen glömmer
jag aldrig och det var nog den
bästa belöningen för mig för det
lilla jag gjort. Det var samma
procedur varje gång jag besökte
det stället.

Hörselrådgivarens
roll förändras
Det har skett en stor utveckling av hörapparater och olika
hjälpmedel under årens lopp.
Kommer ihåg då det berättades
att det kommer en digital apparat, många trodde att nu hör de
bara allt de vill och andra ljud
försvinner. Så var det ju inte
Vi hörs 3/2019

riktigt, men visst kunde och
kan man påverka vissa störande
ljud genom att ”koda” apparaten med hjälp av datorn.
På senare tid har rådgivningarna ändrat karaktär på det sätWHWDWWGHWQX¿QQVPnQJDROLND
modellers apparater och de
måste skötas lite på olika sätt,
trots att ju principerna är samma. Det är inte mycket en rådgivare kan åtgärda med de allra
nyaste apparaterna. Men fortfarande har hörselrådgivaren en
stor roll i att handleda och att ge
råd vid olika sorters bekymmer
gällande hörsel. Idag har förenLQJHQÀHUDK|UVHOUnGJLYDUHVRP
fungerar på egna orter, vilket

VlNHUWlUEUD$WWÀHUDRUWHUKDU
en egen rådgivare inger trygghet och man blir bekant med
varandra och tröskeln att ringa
och fråga om hjälp blir lägre.

Oförglömliga möten
I höst har jag ”fått pension”
från rådgivaruppgiften. Tänker
med glädje på de år som jag fått
vara hörselrådgivare i Svenska
hörselskadade i Åboland rf. Jag
har träffat många människor
RFK InWW PnQJD ¿QD RFK RI|Uglömliga möten, som lärt mig
mycket.
Tack för mig och jag önskar
lycka och glädje för mina efterträdare! n

Visste du att ...
… det första demokratipriset delades ut i december 2011 temat för priset var frivilligarbete.
«GHWSnLQWHUQHW¿QQVHWWIRUXPYDSDDHKWRLVW\R¿GlUGX
kommunvis kan leta efter frivilligarbete som du kan delta i.
… hörselnedsättning på grund av buller är den vanligaste arbetssjukdomen i Europa.
… över hälften av alla hörselskadade är i yrkesverksam ålder.
… var fjärde patient med svår tinnitus är lärare.
… omvandlingen av ljudvågor till nervsignaler sker i innerörat, snäckan.
… beräkningar pekar på att om vi kunde förebygga all hörselnedsättning från 55-årsåldern och uppåt så skulle det förhindra vart femte fall av Alzheimers sjukdom.
… rösten har ett samband med öronen. Att du ibland tappar
rösten när du är förkyld beror på att mellanörat är anslutet till
halsen med hjälp av en slang som heter örontrumpeten. Detta
rör är ansvarigt för en jämvikt mellan kroppstrycket och
atmosfärstrycket.
… plötslig hörselnedsättning är vanligare bland personer
med benskörhet.
… personer med funktionsnedsättning, som fått rätten att använda tolktjänst av FPA, kan be att få introduktion av FPA i
hur man använder tolktjänsten.
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Den bästa formen av lycka
Text: Birgitta Kronberg
Foto ur hemarkiv
Föreningarna runtom i Svensk¿QODQGKDUInWWQ\DK|UVHOUnGJLvare med intresse för frivilligt
arbete. Tjugoen personer deltog i utbildningen som Svenska
hörselförbundet rf arrangerade
RFKGH¿FNVLQDLQW\JLPDM9L
hörs redaktion har intervjuat
två av dem, Gunilla Aspelin
och Britt Helander, två nya hörselrådgivare inom Svenska hörselskadade i Åboland rf.

Vem är då dessa två
Gunilla – har dålig hörsel på högra örat på grund av Ménières
sjukdom. Familjen består av
man, två söner, fyra barnbarn,
två svärdöttrar och som "femte
barnbarn" en gulrandig katt.
Gunilla tycker om att resa
till olika länder och kulturer för
att vidga vyerna. Till intressen
hör också att lyssna på musik,
främst country och Elvis Presley, så en resa har gått till Graceland, Elvis hem i Memphis,
till Tupelo i Mississippi, Elvis
födelseplats och till countrystaden Nashville.
Britt – har otoskleros och
tinnitus. Till familjen hör man,
två söner, två barnbarn, en svärGRWWHURFKHQDVRQHQVÀLFNYlQ
Britt gillar musik och att dansa
till svensktoppslåtar. Det bästa
för henne är att vistas på sommarstugan vid havet, bara njuta
eller gå i skogen och plocka bär
och svamp, att pyssla hemma
och att laga mat.
Båda säger att de får glädje
av att vara med barnbarnen, livets efterrätt som sätter sprätt
på tillvaron.

Efter att ha jobbat så många år inom vården och med egna hörselproblem ser Britt (till höger) och Gunilla (till vänster) framemot
sina nya uppdrag som hörselrådgivare.
Gunilla och Britt har under
hela arbetslivet jobbat inom
vården. Gunilla har varit pensionär i fyra år och Britt har ett år
kvar i arbetslivet. Britt säger att
hon jobbat inom vården i fyrtio
år och lika länge har hon känt
Gunilla. ”Vi har till och med
bott grannar ett antal år”, säger
Britt. ”Som ny hörselrådgivare
känns det tryggt att kunna samarbeta med en person man känner väl, Britt och jag har känt
varandra sedan ungdomen,
lYHQ JMRUW ÀHUD UHVRU WLOOVDPPDQV´LQÀLNDU*XQLOOD

Utbildning i fyra block
Hörselrådgivarutbildningen var
omfattande och intressant men
också mycket skoj och många
härliga lekar, säger Britt och
Gunilla. Alla deltagare svetsades samman till en stor familj
och de tror att detta bidrog till
att utbildningen kändes så lyckad. Hörapparaterna börjar bli så
tekniska att en hörselrådgivare
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kan göra allt mindre åt dem.
Men de anser att det var bra att
en ”verktygslåda” delades ut
åt alla. Nu har de allt som behövs för att putsa äldre hörapparater och kan även vid behov
med otoskopet kolla öronen på
dem som kommer till rådgivningstillfällena. ”På basen av
DOO XQGHUYLVQLQJ YL ¿FN YHW YL
nu mycket mera. Det var också
trevligt att träffa andra blivande
hörselrådgivare” säger de båda.

Vad kan vi göra
”Förväntningar av hörselrådgivningsverksamheten är att
kunna vara till nytta och hjälpa
dem som inte är nöjda med sin
hörapparat eller är i behov av
att få hörapparat. Det viktigaste
är bemötandet, att lyssna och
kunna sätta sig in i andras problematik, visa förståelse”, säger
Gunilla.
Britt fortsätter med att säga:
”Apparaterna är så tekniska idag
så det kan vara svårt att kunna
Vi hörs 3/2019

göra något åt dem, men att diskutera och ge råd det är alltid
lika viktigt. Vi hoppas kunna
nå dem som apparaterna känns
främmande för och som eventuellt har hörapparaten liggande
i lådan. Ja, vi vill nå alla som
hör dåligt som vill ha hjälp”.
Deras tankar inför framtiden
är att också få de som är i behov av hörapparat att komma
till hörselrådgivningstillfällen
och att få dem övertygade om
att de ska skaffa en hörapparat.
En utmaning kan också vara att
hitta dem som har hörapparaten
i byrålådan.

Tidigare erfarenhet
av frivilligt arbete
I tjugo års tid har Britt och

Gunilla hört till samma grupp
inom Röda Korset. En grupp
som bland annat samlade in
pengar genom att ordna danser
på Lillholmen i Pargas och höll
basarer. ”Det var en verksamhet
som var arbetsdryg, men rolig
och givande” minns de.

I höst börjar vi jobba
Gunilla säger att hon blev tillfrågad om hon var villig att bli
hörselrådgivare då det inom
föreningen fanns behov av att
skola upp nya. ”Jag svarade att
jag har ingen orsak att säga nej”
säger Gunilla. ”Det passar mig
utmärkt att satsa på trevligt frivilligt arbete inom hörselföreningen”.
”Vänskap betyder mycket”

säger Britt. ”Det känns tryggt
och bra att vi har varandra och
kan hjälpas åt med att bygga
upp en hörselrådgivning dit
man skall våga komma. Vi hoppas också nå skärgårdsbor då vi
gör besök där”.
Bra egenskaper för en hörselrådgivare är att kunna kommunicera, att lyssna och att förstå.
Efter att ha jobbat så många
år inom vården och med egna
hörselproblem ser Britt och Gunilla fram emot sina nya uppdrag som hörselrådgivare.
Som slutkläm på vår intervju
säger de: ”Att utveckla sig själv
för att på frivillig basis kunna
hjälpa andra är den bästa formen av lycka”. n

Vi hörs redaktion önskar alla
nybakade hörselrådgivare lycka till!
Det är ett värdefullt frivilligt arbete som alla hörselrådgivare inom föreningarna
gör genom att upplysa, hjälpa och svara på frågor gällande hörsel.

ANNONS

Naj]lldgcYdlcjYķZgdY_
med starkt fokus på
nYll]fcjYķ&

Mer information:
020 766 1900
GNNGTYYYGGMCDƂ
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Pedersöre Teater har fått T-slinga
Text: Gita Lindholm
Foto: Hanna Östman
, nU ¿UDU 3HGHUV|UH 7HDWHUI|Uening rf 20 år. Teaterns styrelse
antog redan från start policyn
att inte avlöna skådespelare.
Skådespelarnas insatser bygger
på frivilligt arbete/talko. Däremot har teatern alltid anlitat en
professionell regissör samt hyrt
in olika specialkunskaper som
behövts till olika uppsättningar.
Till exempel koreograf, scenograf, musiker, sånginstudering.
Robert Nyberg har fungerat
som föreningens ordförande
sedan föreningen grundades,
1999.
– På scen har jag medverkat i
sjutton sommarteateruppsättningar med Pedersöre Teater.
Styrelsen idag består till 2/3 av
samma personer som vid starten av föreningen. Det betyder
att vi känner varandra mycket
bra och litar på att det man åtar
sig utförs ansvarsfullt. Inom
styrelsen har vi klara ansvarsområden för olika personer, säger Robert Nyberg.
Den huvudsakliga verksamheten är sommarteater. På grund
av teaterföreningens 20-årsjubileum satte man den här

Robert Nyberg ordförande för
Pedersöre Teaterförening rf.
sommaren upp en jubileumsföreställning, "All vår möda
och alla våra drömmar". Pjäsen
hade urpremiär i juni 2019.
Teatern textar inte sina pjäser, men skådespelarna har i
över tio års tid använt mikrofoner/myggor, små mikrofonanordningar avsedda att bäras
på en person. Respons under
lång tid från publiken och en
enkät hösten 2018 ledde till att
teatern installerade en T-slinga.
T-slingan omfattar hela läktaren
och användes för första gången under den här sommaren.
6OLQJDQ KDU WHDWHUQ ¿QDQVLHUDW
själv, till hundra procent.
– Leverantören av T-slingan,

“Lasses Ljudtjänst” i Nykarleby, är bekant från tidigare med
teaterns tekniska personal och
¿QQV JHRJUD¿VNW QlUD WHDWHUQ
För skådespelarna medför
slingan inga nya utmaningar
men däremot måste ljudteknikerna kontrollera att slingan
fungerar inför varje föreställning. Vi poängterar även för
skådespelarna god artikulation
och att inte prata för snabbt, berättar Robert Nyberg.
Informationen till publiken om
T-slingan har skett genom väl
synliga lappar med märket för
T-slinga på publikläktarna.
Robert Nyberg berättar att
responsen av dem som behöver
T-slinga har varit enbart positiv.
Den som vill ta del av en genuin teaterupplevelse framförd
i en mycket natur fager miljö av
skådespelare som älskar teater
är välkommen till Pedersöre
Teater och Åliden i Purmo.
– Det speciella med sommarteater är den direkta kontakten med
publiken eftersom föreställningarna framförs i dagsljus. Känslan av den dagsljusa publikkontakten första gången var väldigt
speciell och jag kommer aldrig
att glömma den. n

Pedersöre Teaterförening rf
Grundades 1999. Föreningen bedriver sin verksamhet på
talkobas. Under de första 20 åren har ungefär 140 skådespelare medverkat på scen och över 200 personer totalt.
Föreningen framför sina pjäser på Ålidens hembygdsgård i
Purmo. Läktaren har rum för 313 åskådare.
Pedersöre Teater på Åliden i
Purmo.
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Volontären ger – utan
att vänta erkännande
Text: Cynthia Müller
Översättning: Maija Nilsson
Foto: APANH

Mitt namn är Cynthia Müller,
mamma till nioåriga Violeta som
föddes med en outvecklad hörselgång. Från den stund vi upptäckte att något var annorlunda
E|UMDGHYLGHQUHVDGHÀHVWDI|Uäldrar till barn med någon form
av funktionsnedsättning gör.
Besök hos barnläkare, öronnäsa-halsläkare, olika tester,
rekommendationer, med mera.
Allt för att få bekräftat att det
ändå kommer att gå bra för vårt
barn.

Föräldraföreningen
APANH
Under den resan kom jag i kontakt med APANH för första
gången. Det var för några år sedan då jag letade efter en plats
för att få stöd och utbyte av
personer i samma situation. Jag
hittade det och så mycket mera.
APANH är ett utrymme där
vänligheten och viljan att hjälpa till gav mig en känsla av
tillhörighet och det lugn som
jag behövde för att på bästa
sätt bemöta situationen jag befann mig i. I APANH får man
hjälp men måste också ge av
sig själv. Alla som är med
kommer hit på volontärba-
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sis men för en del är det svårt Att vara humanist är att tro:
att förstå hur vi fungerar som
• att människan är det centrala,
organisation. De kommer hit
GlUI|UE|UGHWLQWH¿QQDVQnför att de söker hjälp för den sigon över människan, och inte
WXDWLRQGH¿QQHUVLJLPHQKDU
heller en människa över nåsvårt att själva engagera sig för
gon annan.
andras.
• att respektera mångfalden
utan diskriminering
Frivilligarbete
Frivilligarbete är en uppgift • att se icke våld som en livsstil
som innebär ett åtagande som
• att avancera från lika rättighesträcker sig utöver det personliter för alla, till lika möjlighega. Det är att vidga blicken från
ter för alla
den egna situationen till en mer
allmän bild för att också kunna • på trosfrihet
hjälpa andra. Och det är inte all- • på vetenskapens framsteg,
tid lätt. Volontären är den som
framom sanningar som ses
har förmågan att hjälpa, att ge
som absoluta och oföränderutan att vänta erkännande eller
liga.
betalning i gengäld, att erbjuda
hjälp utan att förvänta sig per- Genom att tro på dessa prinsonliga förmåner, eftersom vi ciper och göra aktiviteter med
genom att hjälpa kliver ut ur idealet att "humanisera värlsjälviskheten, utvecklar vår em- den", blev jag medveten om att
pati och solidaritet.
då endast några få personer gör
framsteg, leder det till slut till
Valt att vara humanist
att inga framsteg görs. Vårt anAtt vara en volontär var för mig svar som människor som tror på
en uppgift som jag påbörjade dessa ideal är att arbeta för att
för många år sedan då jag gick förbättra världen för alla.
med i humaniströrelsen. Det,
Med den här insikten har
och moderskapet, har varit en av jag, sedan jag gick med som
de mest givande och omvand- volontär i APANH, arbetat för
lande upplevelserna i mitt liv.
inkludering så att våra barn inte
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ska behöva utstå diskriminering
utan ges förutsättningarna för
lika möjlighet till utveckling.

APANHs uppgift
Bolivia är ett land där det under
de senaste åren gjorts framsteg
i utjämningen av möjligheWHU PHQ GHW ¿QQV IRUWIDUDQGH
mycket kvar att göra. Vår uppgift, i APANH, är att informera,
att öka medvetenheten i samhället och påverka politiken så
att våra barn får en bättre livskvalité. Samtidigt stärker vi vår
förening. Trots att Bolivia är
ett av de länder i världen som
KDUGHÀHVWDIDOODYPLNURWLHQ
medfödd avvikelse där ytterörat
inte utvecklats normalt, är mikroti i stor utsträckning okänt
bland befolkningen. Därför
synliggör vi och ger information på platser där hörsel- och
andra funktionsnedsättningar
förvandlats till funktionshinder,
på grund av sociala, politiska
och kommunikationella barriärer som samhället byggt upp.
Genom vårt arbete stärker vi Cynthia Müller musikterapeut, bor i Cochabamba i Bolivia, är
tillsammans vår förening och ordförande i APANH. Här tillsammans med sin dotter Violeta.
oss själva som individer. Det
stärker känslan av enighet och
solidaritet, det behöver vi för
Cynthia Müller
att stå enade i vår kamp för våra
Är musikterapeut och ordförande i APANH. Hon kommer
barns rättigheter. En kamp vi
ursprungligen från Argentina men bor idag i staden Cochainte valt, utan en kamp som vi
bamba i Bolivia tillsammans med sin man och dotter Violeta.
för på grund av samhällets syn
på våra barn och deras situation.
APANH (ung. Föreningen för föräldrar och vänner till hörDet är ett arbete vi kommer att
selskadade barn) är en föräldraorganisation i Bolivia som
fortsätta med, för att stärka våra
arbetar med att synliggöra hörselskador och stötta barn med
barn och det stärker också oss
hörselskador och deras föräldrar. Tillsammans med Svenska
då vi ser hur våra barn påverkas
hörselförbundet rf driver APANH ett projekt där man arbepositivt av vårt arbete och dess
tar för att synliggöra hörselskador och förbättra den inkluframgång.
derande utbildning av hörselskadade barn i Cochabamba,
Bolivia.
Tack för ordet! n
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Foto: Nora Strömman

Foto: Gita Lindholm

Händelsekalender
20.9 – 22.9

Må bra kurs för dig och din vän, Tallink Silja, Silja Symphony.

21.9

Frivilligmässan kl. 12-16, Gamla Studenthuset Helsingfors.

2.10

Hörselseminarium på G 18 kl. 16 -18.30, med temat språkinlärning
Anmälan senast 24.9 till Svenska hörselförbundet rf 09 663 392 eller
NDQVOL#KRUVHO¿



± +L$nU¿UDUPHGH[WUDRUGLQlUJXOGKHOJSn+RWHOO:DVNLDL9DVD
22.10

'Arbetsglädje - scenen är din!' i Vasa, sista anmälningsdag 17.10.

24.10 – 27.10 Bokmässa i Helsingfors.
26.10

Fortbildning för hörselrådgivare i Tammerfors,
Scandic Tampere Koskipuisto.

30.10

'Arbetsglädje - scenen är din!' i Åbo sista anmälningsdag 25.10.

8.11 – 10.11

Kurs, "Att leva med tinnitus", Vörå, Folkhälsans hus i Norrvalla.

16.11 – 17.11

Förbundskongress, Hotell Scandic Rosendahl i Tammerfors.

2020
19.2 – 21.2
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Parkurs i samarbete med Folkhälsans förbund i Österbotten
Vörå, Folkhälsans hus i Norrvalla.

22

Frivilliga eldsjälar är guld värda
Text: Birgitta Kronberg
Foto ur hemarkiv
Finland har ibland kallats föreningarnas förlovade land.
Många personer är med, inte
EDUDLHQXWDQLÀHUDI|UHQLQJDU
'HW ¿QQV ROLND VODJ DY I|UHQingar både för barn, ungdomar
och vuxna. Alla hittar säkert en
förening som intresserar. Det
är bara att välja mellan idrott,
kultur, studieinriktade, vetenskap, hembygd, släktforskning, konst, pensionärers, för
att nämna några. Nämnas bör
också föreningar som jobbar
för den sjukdom eller den funktionsnedsättning man själv har
eller vars syfte ligger en varmt
om hjärtat. Sägs att det är svårt
att få medlemmar att hållas
kvar inom föreningen men där
är ”handikappföreningarna” i
en annan situation. Medlemmarna stannar oftast kvar tills
de blir ålderssvaga eller avlider.
Det är sjukdomen eller funktionsnedsättningen som är den
förenande länken mellan medlemmarna.

Eldsjälar är värdefulla
En registrerad förening bör ha
en styrelse och det blir allt svårare att hitta personer som åtar
sig ansvars- och förtroendeuppgifter. Är det av rädsla för att
inte bli av med uppdraget efter
några år om man åtar sig det?
Alla föreningar har inte stadgar där det sägs hur många år
en styrelsemedlem får sitta på
samma post. Men det är upp till
var och en hur länge man vill
vara med. Förutom intresserade
styrelsemedlemmar behöver de
ÀHVWD I|UHQLQJDU RFNVn DQGUD
eldsjälar, personer som har in-

"Genom medkänsla och kärlek kan vi lösa många problem och
erfara sann glädje och frid” -Dalai Lamatresse och energi att frivilligarbeta för föreningens och medlemmarnas bästa.
Då barn i familjen idrottar är
det vanligt att också föräldrarna
engagerar sig. Att köra barnen
till och från träningar och att
heja på laget under matcher är
kanske en självklarhet. Många
föräldrar ställer också upp som
tränare och en del bakar och
kokar kaffe som säljs i pauser
för att få inkomster till laget
och föreningen. Varje insats är
viktig.

inte ekonomisk vinning man är
ute efter, man vill jobba på frivillig basis för den goda sakens
skull. Belöning får man genom
alla glada människor och tacksamma medlemmar. Man blir
på gott humör och mår bättre.
Många ansluter sig också till
olika hjälporganisationer, är
kanske passiv medlem, men bidrar med att ge understöd.

Stärker självförtroendet

6MlOYlUMDJPHGOHPLÀHUDI|Ueningar. Mycket aktiv allt-i-allo
i en och kassör utanför styrelViljan att jobba frivilligt
sen i en annan blev jag några år
Varför ansluter man sig till en efter det jag blev sjukpensionär
förening? Jag tror att en orsak för tjugofem år sedan. Medan
I|UGHÀHVWDPHGOHPPDUlUGHQ jag jobbade tackade jag nej till
¿QD NlQVOD PDQ InU JHQRP DWW förtroendeuppdrag, ansåg att
vara med i den sociala gemen- min tid inte skulle räcka till.
skapen och samhörigheten. En Men som rätt så ung pensionär
annan orsak för dem som ak- ¿FNMDJP\FNHWWLGRFKDUEHWVtivt engagerar sig är viljan att narkoman som jag är ville jag
kunna hjälpa. Att kunna göra ha nya intressanta utmaningar.
något för någon annan. Det är Passiv medlem är jag alltjämt
23

Vi hörs 3/2019

i de övriga föreningar jag är
medlem i. Att vara aktiv allt-iallo och jobba på frivillig basis
inom Svenska hörselskadade i
Åboland rf har gett och ger mig
mycket glädje. Jag såg ganska
genast att det fanns både fördomar och okunskap om vårt
osynliga handikapp, att höra
dåligt. Fanns stort behov av information.
Med glädje och tacksamhet
ser jag också tillbaka på de sjutton åren som förtroendevald
inom Svenska hörselförbundet
rf. Det var givande och lärorika
år som stärkte mitt självförtroende. Jag, gravt hörselskadad
med tinnitus på hög ljudnivå,
klarade av ett så viktigt frivilligt arbete för hörselskadades
bästa. Mitt eget brinnande intresse och alla uppmuntrande
medlemmar runt om i Svensk¿QODQG EOHY HQ GULYPRWRU VRP
brummade på. Och om ni läsare
av Vi hörs har varit observanta
har ni säkert sett att jag fortfarande hänger med på ett hörn
inom förbundet. Är fortsättningsvis tillsammans med Gita
Lindholm på förbundskansliet
med i redaktionen för Vi hörs.
Ett trevligt petnoga oavlönat
frivilligt arbete för min del.

Med mitt brinnande intresse
för hörselfrågor, med min envishet, en stark vilja och organisationsförmåga har jag med
styrelsens och medlemmarnas
stöd och förtroende hittills klarat av uppgiften att lotsa hörselföreningen i Åboland mot
nya möten och upplevelser.
En ny, lite sträng, marthakassör och bokförare har det visat
sig vara svårt att hitta och om
ERNI|ULQJHQJnUWLOOHQ¿UPDMD
då blir det en kostnad för föreningen. Men så länge ett plus
ett blir två ska det säkert gå att
KnOODLPDUWKD¿QDQVHUQD

kan inte mätas i pengar. Om
man åtar sig förtroendeuppdrag
eller hjälper till inom frivilliga
organisationer, icke statliga ideella föreningar/förbund, endast
om man får betalt, då saknas
nog den rätta inställningen,
viljan att hjälpa och att vara
med. En människa som frivilligt och kanske obemärkt gör
något gott för andra ger glädje
och får glädje tillbaka samt en
mycket bättre självkänsla. IngHQNDQVlJDDWWGHWLQWH¿QQVQnJRWDWWJ|UD'HW¿QQVIULYLOOLJD
meningsfulla uppgifter åt alla,
även för dig. n

Finns något för alla
Sägs att tid är pengar, men allt
ANNONS

Sydmedi - din lokala samarbetspartner

Vi är som alla andra
Fördomarna har minskat och
kunskapen har ökat under de
år som gått tack vare alla som
jobbar frivilligt inom hörselföreningarna. Nu känner man
ElWWUHWLOODWWGHW¿QQVSHUVRQHU
som inte hör så bra. Den stora
allmänheten vet att vi, om vi
säger till att vi hör dåligt, inte
är dumma och inte förstår då vi
inte hör. Det är vår hörsel det är
fel men med rätt bemötande och
rätta hörhjälpmedel och metoder är vi delaktiga i vad som sägs
och kan delta i diskussioner.
Vi hörs 3/2019

Sydmedi erbjuder hälso- och sjukvårdstjänster
till privatpersoner, företag och organisationer.
Även som privatkund får du snabb vård hos oss.
Vårt laboratorium betjänar med eller
utan läkarremiss.
Boka läkartid hos oss på tel. 06-7812080
• Närpes, Närpesvägen 16 B
• Kristinestad, Östra Långgatan 51 B
• Korsnäs, Silverbergsvägen 23
Öppet: Måndag - Torsdag kl. 8-16, Fredag kl. 8-15
Lokal omsorg | Sydmedi | www.sydmedi.fi
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Har du hört talas om isbjörnssallad?
Text och foto: Ulla Holmberg

När väninnan Majgret och jag i
somras turistade i Lübeck, satt
vi en dag och drack kaffe respektive te på en uteservering.
Min blick föll på de små papperspåsarna med socker, som
följde med dryckerna. Vad står
där riktigt, undrade jag. ”Eisbärsalat” - alltså ”isbjörnssallad”! Idén var förstås att man
VNXOOH EOL Q\¿NHQ ,VEHUJVVDOlad heter på tyska Eisbergsalat.
Resten av texten på den sidan
av påsen lydde: Har ni förstått
saken rätt? Testa er hörsel! Och
så vände jag förstås på påsen
och där fanns adressen till en
av de sju eller åtta affärer i Lübecks innerstad som säljer hör-

Isbjörnssallad i små sockerpåsar? Vad är detta?
apparater. Orsaken att det är så
många som säljer hörapparater
känner jag inte till, men en dam
som vi just blivit bekanta med
berättade om det stora antalet
och sa att det verkar ha blivit

vanligt att använda hörapparat.
I ”Innenstadt”, den äldsta delen
av Lübeck, bor cirka fjortontusen människor. n

ANNONS

Sydösterbottens hörselförening rf
meddelar sina medlemmar att de ska lägga följande samlingar på minnet:
1) 19.10 Föreningens höstmöte, Stenbackens skola, Närpes
2) 23.11 Hörseldag, Kulturhuset Dux, Kristinestad
3) 5.12 Julfest med julmat, Restaurang Seaside, Fagerö, Närpes
Datumen är preliminära. Läs föreningens meddelanden i SÖ:s föreningsspalt!
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Kvartalets ros

PEDERSÖRE TEATER
sommarteater som bäst!

Kvartalets ros går denna gång till sommarteatrarna.
Raseborgs Sommarteater är den största sommarWHDWHUQ6YHQVN¿QODQGRFKKDU|YHUWXVHQIDVWDVLWWplatser. Teaterna har i år utökat antalet platser med
hörselslinga från 40 platser till 100 platser. Du kan
läsa mera om tillgängligheten för olika funktionsnedsättningar på teaterområdet på sidan 27.
3HGHUV|UH7HDWHUI|UHQLQJUIVRPLnU¿UDUnU
har installerat en T-slinga som omfattar hela teaterläktaren på Åliden i Purmo. Slingan används för
första gången den här sommaren. Du kan läsa mera
om Pedersöre Teaterförening på sidan 19.

ANNONS

Kom och bo hos oss!
Från den 1.10 har vi en ledig tvårummare
på 51,5 m2 samt några lediga ettor på
32,5 m2 på Luolavuorivägen i Åbo.
Ettorna har stor inglasad balkong.
Alla lägenheter är nyrenoverade och du
har tillgång till gym och bastu.
Nya möjligheter!
En fysioterapeut håller dig i form genom
ett personligt träningsprogram. Detta
är en del av vårt nya projekt Träna, som
ﬁnansieras av Stiftelsen Eschnerska
Frilasarettet.
Det ﬁnns även möjlighet till ett understöd
för serviceavgiften tack vare Stiftelsen
Eschnerska Frilasarettet – ring så berättar
vi mera! Kontakta Gunilla Fröberg,
tfn 044 788 6312.
Läs mera: www.folkhalsan.ﬁ/boiabo

Bo hemma
på Folkhälsan
Vi hörs 3/2019
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Kultur skall kunna upplevas av alla
Text: Charlotta Eriksson
Foto: VNUR
Raseborgs Sommarteaters verksamhet inleddes år 1966 och
är ett årligt återkommande
evenemang från år 1971. Arrangör alltsen starten har varit
Västnyländska Ungdomsringen
VNUR rf, som med aktivt funktionärsstöd från sina medlemsföreningar och sina årligen återkommande stamfunktionärer
kan genomföra föreställningarna. Ett varumärke för Raseborg är musikaliskt högklassiga
uppsättningar, där amatörers
spelglädje och professionellt
teaterkunnande går hand i hand.
Denna sommar, år 2019, har
platser med hörselslinga på Raseborgs Sommarteater utökats
från cirka 40 till 100. Vi hörs
redaktion bad mig Charlotta
Eriksson, verksamhetsledare på
Västnyländska Ungdomsringen
9185UIEHUlWWDYDGVRP¿FN
oss att se över tillgängligheten
på området och varför vi anser
att det är viktigt med tillgänglighet för alla.

T-slinga sedan 2000
Hörselslinga installerades år
2000 och år 2013 förbättrades
hela ljudanläggningssystemet.
Vi har märkt en ökad efterfrågan på platser med hörselslinga
och denna sommar satsade vi
också på andra punkter då det
kommer till tillgänglighet på
området. Då kändes det naturligt att även denna del skulle
utökas.

Vill vara en föregångare
Anledningen till att vi ville
evaluera och utveckla tillgängligheten är att VNUR vill vara

Under tjugo föreställningar såg 11 000 personer föreställningen
Jorden runt på 80 dagar.
en föregångare för tröskelfri
verksamhet och erbjuda alla en
möjlighet att uppleva kulturell
verksamhet på sitt eget modersmål. Övriga delar i detta arbete
inkluderade även en teckenspråktolkad föreställning i juni
och en syntolkad föreställning i
juli. Vi erbjöd också en lättläst
synopsis som man även kunde
bekanta sig med innan föreställningen via vår webbsida.
Låttexterna som kunde lånas
vid biljettluckan på området var
även de en nyhet i år och en del
i tillgänglighetsförbättringarna.
Vi vill att alla ska kunna delta
i kultur och få en lika lyckad
upplevelse som alla andra, till
detta hör då att erbjuda extra
stöd för att uppnå detta.

Jämlik behandling
Utöver tillgängligheten satsade
vi även på jämlik behandling
och motarbetande av mobbning
och trakasserier. Den 28.8.2018
godkände Västnyländska Ungdomsringen rf en plan för detta.
I korthet kan man säga att vi vill
att alla ska känna sig välkomna
och bekväma i våra produktio27

ner, såväl ensemble som anställda samt frivilliga funktionärer.
I eventuella fall av mobbning
eller andra trakasserier ska det
ingripas omedelbart. För detta
ändamål utnämnde styrelsen ett
trakasseriombud, föreningens
verksamhetsledare, som man
får kontakta och som har tystnadsplikt i dessa ärenden. Läs
mer här: https://www.raseborg.
org/start/trakasseriplan/

Tröskelfri verksamhet
Västnyländska Ungdomsringen
rf vill erbjuda tröskelfri verksamhet som alla kan delta i. Vi
anser att kultur ska kunna upplevas av alla. Vi har redan sedan
tidigare erbjudit till exempel
hörselslinga och inva-parkering
nära scenen men detta år ville
vi satsa på detta ytterligare. Vi
hoppas på att detta endast är
första steget i förbättringarna
och att vi kan förbättra tillgängligheten på området ytterligare
så att tröskeln är så låg som
möjligt, helst icke-existerande,
för att komma till Raseborgs
Sommarteater oavsett stödbehov. n
Vi hörs 3/2019

Den livsviktiga frivilliga verksamheten
Text: Karola Asplund
Foto: Johanna Asplund
Den frivilliga verksamheten är
en av stöttepelarna i vårt samhälle. Många organisationer,
föreningar och hobbyklubbar
skulle inte kunna fungera utan
denna form av verksamhet. Man
tänker inte alltid på hur stor del
i samhället som sköts av personer som frivilligt och helt utan
vederlag ställer upp och jobbar
för en sak som de känner att
är viktig och meningsfull. Det
¿QQV Vn P\FNHW VRP PDQ NDQ
J|UD RP EDUD YLOMDQ ¿QQV )ULvilligmässan på Studenthuset i
Helsingfors som ordnas varje
höst är ett utmärkt ställe att
hitta något man vill syssla med
och som känns viktigt för en
själv. Där presenterar sig olika
organisationer och grupper.
Själv har jag i hela mitt
vuxna liv fungerat inom olika
föreningar, främst som kassör/
bokförare eller verksamhetsgranskare på grund av mitt
yrke, men även som sekreterare
och som styrelsemedlem utan
någon specialuppgift. Många
jippon och olika former av
tillställningar har jag även varit med om att anordna. Även
om det kan kännas jobbigt och
stundvis tungt så har det gett
mig en hel del genom åren.
Livslånga vänskapsband har
knutits och känslan att få ställa
upp och göra något för en sak
som man verkligen tror på är
härlig. Speciellt när man lyckas
uppnå ett resultat.

Intresse enligt livssituation
Vad man är intresserad av och
vilken form av verksamhet man
deltar i beror långt på ens egen
Vi hörs 3/2019

Karola Asplund
Ekonomiansvarig på Svenska hörselförbundet rf. Bor i
Sottungsby i östra Vanda och upprätthåller där Trollberga
traktor- och lantbruksmuseum tillsammans med sin man.
Aktiv inom en hel mängd av föreningar och anser att den
frivilliga verksamheten är enormt viktig. Alltid redo att
ställa upp vid behov och försöker att se det positiva och
intressanta i varje idé och i varje uppdrag.

livssituation. När barnen var
små deltog jag ofta i den form
av verksamhet som grundade
sig på barnens intressen och
välmående. Fungerade och
organiserade inom scoutverksamheten då min son var intresserad av detta. Även ungdomsföreningsverksamheten stod då
mitt hjärta nära och jag deltog
där med att arrangera olika
evenemang som barnen kunde
delta i. Då barnen var i skolåldern blev det aktuellt med
skoldirektionsarbete och arbete
i svenska utbildningsnämnden i
Vanda stad, lägerskolverksamhet, Hem och skola verksamhet samt lokala Folkhälsans
verksamhet. När barnen blev
VW|UUH RFK VPnQLQJRP À|J XU
boet kom mina egna intressen
mera i fokus även om jag delvis hållit på med detta redan
under den tiden då barnen var
små. Politik på gräsrotsnivå,
byaföreningsverksamhet och
hembygdsverksamhet har alltid
känts viktiga för mig. Upprätthåller till exempel för tillfället,
tillsammans med min man, ett
museum som grundats av mina
svärföräldrar och har dessutom
varit med och skrivit en historik
28

om min nuvarande hembygd,
Sottungsby. Tror inte heller
att det kommer att bli svårt att
hitta sysselsättning den dag jag
kommer i pensionsåldern. Ser
nästan redan nu fram emot att
helhjärtat kunna ställa upp och
hjälpa till där det behövs och
jobba med det som känns meningsfullt och viktigt. Den frivilliga verksamheten har blivit
något av ett levnadssätt för mig.

Hjälporganisationer
Många
hjälporganisationer
fungerar helt på frivillig basis.
Utan dessa frivilliga personer,
som till 100 procent tror på det
de jobbar för, skulle mycket bli
ogjort i samhället. Då det i min
VOlNW¿QQVPnQJDVRPKDUGLDbetes, däribland jag själv som
lider av typ-2 diabetes, har det
fallit sig naturligt att lägga sina
krafter på denna verksamhet.
Ett bra sätt att delta i verksamheten har för mig varit bland
annat att sitta vid valbössorna
och samla in medel.
Mindre organiserad verksamhet är också viktig för människans välmående. Den kan ge
mycket mening åt var och en,
speciellt personer som är en-

Karola Asplund i Trollberga traktor- och lantbruksmuseums värdinnehörna.

samma. Samhörighet är något
som alla behöver. Fria grupper
som till exempel handarbetsklubbar och samlarklubbar som
baserar sig på vars och ens intresse ger denna samhörighet
och kräver inte någon form av
administration. För ett antal år
sedan hade vi i vår lilla by två
äldre damer som helt på egen
hand ordnade julprogram som
varade i tre dagar bestående
av julandakt i naturen, julbasar med diverse program för
barnen och sista kvällen en julkonsert i ungdomslokalen. Det
var helt fantastiskt och engageUDGHÀHUDSHUVRQHUDWWKMlOSDWLOO
däribland även jag. Småningom
blev damerna ännu äldre och
arrangemanget dog då sakta
ut. Som sagt all verksamhet
behöver inte vara registrerad
och byråkratisk. ”Grundade”
för dryga 15 år sedan en handarbetsklubb. Min tanke var att
varför skall vi sitta var och en
för sig och handarbeta när vi
kan gör det tillsammans och på

samma gång utbyta kunskap.
Klubben har varit väldigt populär. Vi har även tillsammans
besökt utställningar och gjort
resor både inom Finland och utomlands. Vår absoluta topp är
när vi tillsammans färgar garn
en gång per år under ett förlängt
veckoslut. Allt detta görs utan
någon som helst byråkrati och
är jätteroligt. Vill man däremot
söka någon form av understöd
för sin verksamhet måste man
naturligtvis vara registrerad och
ha en administration.

bQQX¿QQVGHWHOGVMlODU
Tyvärr så är trenden inte så fördelaktig för frivillig verksamhet i dagens läge. Den form av
talkoanda och gemenskap som
förut fanns i vårt samhälle avtar sakta då människor numera
mycket håller till framför de
digitala medlen som bara ökar
sin påverkan på individen. Jag
hoppas att vi kunde svänga på
denna trend och att vi kunde
engagera människor att tänka
29

mera på varandra i stället för
på det egna jaget. Hur vi själva
fungerar inverkar även på kommande generationer. Jag har
själv kunnat se att både min
son och min dotter känner sig
hemma i frivillig verksamhet
och gärna ställer upp där det behövs. Detta är jag mycket stolt
över.
I vårt eget förbund, Svenska
hörselförbudet rf och dess medOHPVI|UHQLQJDU¿QQVGHWPnQJD
eldsjälar som jobbar hårt för den
sak som känns viktig. Att stöda
varandra och jobba tillsammans
för en gemensam sak ger bättre
UHVXOWDW (WW ¿QW H[HPSHO Sn
detta är förbundets hedersordförande Birgitta Kronberg som
jag lärt känna under mitt första
år inom förbundet. Hon jobbar
helhjärtat och med glädje för
den sak som hon verkligen tror
på, ett liv med bättre livskvalitet för de som lever med en
funktionsnedsättning. Detta är
beundransvärt. n
Vi hörs 3/2019

hänt...
Aktiv dag på Powerpark
I början av juni intog tjugoen unga och tio vuxna
HiAiter Powerpark i Kauhava. Vädret var på vår
sida och vi hade en superdag på nöjesfältet. Deltagarna var från Esbo i söder till Karleby i norr.
Det fanns också möjlighet att köra Go cart.
Det var fantastiskt roligt att se hur alla unga var
måna om varandra och åkte i de olika attraktionerna tillsammans. Dagen gick snabbt och efter
sju timmar var det dags att återvända hem. Vi var
Q|MGD WU|WWD RFK JODGD DWW YL InWW KD HQ ¿Q GDJ
tillsammans.
HiAiter roade sig en vacker junidag på Powerpark.

Jorden runt på en dag
För tionde året i rad åkte Svenska hörselskadade
i Åboland rf tillsammans med Åbolands Synskadade rf till Raseborgs Sommarteater där de i år
har utökat hörselslingaplatserna från fyrtio till
KXQGUD9lGUHWYDUVWUnODQGH¿QWL(NHQlVGlUYL
åt gott på Knipan. Då vi kom till Snappertuna för
att se "Jorden runt på 80 dagar" började molnen
se hotfulla ut. Skrämselmoln, trodde vi, eftersom
vi varje år haft bra väder. Men nej, i år åkte vi jorden runt och då är det omväxlande väder. Vi var
imponerade av med vilken glädje det spelades
trots ösregn och åska i första akten. Finns inget
tak varken för publik eller skådespelare. Regnet
XSSK|UGHSDVVOLJWWLOOSDXVHQGlUYnUJUXSS¿FN
”Jorden runt på 80 dagar” på Raseborgs Somkaffe med munk. Ljudanläggningen och hörselsmarteater. Trots ösregn och åska i första akten,
lingan fungerade bra och humöret på topp från
var humöret på topp från början till slut.
början till slut bland våra femtioåtta som var
med. En tioårsjubileums teaterresa vi minns.

Resa som överträffade förväntningarna
Vi i Sydösterbottens hörselförening gillar att resa
tillsammans. Helst ska resan vara en dag lång och
gärna får målet vara hemligt ända tills alla stigit på bussen. Att vår vice ordförande Sven Tåg
tillsammans med chauffören Bo-Göran Sund
från bussbolaget Ingsva planerat att vi i slutet
av juli skulle åka söderut kunde vi gissa av tidtabellen för deltagarnas påstigning. Vi var trettiofem medlemmar som var med och alla fyra
NRPPXQHUVRP¿QQVSnYnUWYHUNVDPKHWVRPUnGH
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var representerade - Korsnäs, Närpes, Kaskö och
Kristinestad.
Det skulle så småningom visa sig att målet för
hemliga resan var Björneborg. För den som bara
åkt via Björneborg med bil eller buss låter det
inte som ett härligt mål för en heldagstur, men
alla intressanta och vackra platser överträffade
vida de förväntningar man kan tänkas ha på ett
besök i staden. När vi anlände till Björneborg,
plockade vi upp en lokal guide, som på svenska,

berättade om byggnader, parker, näringsliv med
mera i staden. Vid Käppärä begravningsplats
steg vi ur bussen och tillbringade en god stund i
Jusélius mausoleum, där vi bland annat kunde
beundra de dramatiska freskerna av far och son
Akseli och Jorma Gallén-Kallela samt Pekka Halonen. Hela historien om industrimannen F. A.
Jusélius, som lät uppföra denna praktfulla sista
viloplats för sin älskade dotter Sigrid när hon avlidit endast elva år gammal, gjorde stort intryck
på oss. Guiden berättade att det i hela Europa
¿QQVEDUDWYnPDXVROHHU
På vägen ut mot den intressanta stadsdelen
Räfsö åkte vi runt litet på Skrivarholmen, som är
en av de stora öarna i Kumo älv. Skrivarholmen,
Kirjurinluoto, är platsen där Pori jazz ordnas,
PHQGlU¿QQVRFNVnVWRUDSDUNRPUnGHQÀHUDOHN
RFK DNWLYLWHWVSDUNHU I|U EDUQ RFK ¿QD EDGVWUlQder. Ut till Räfsö, Reposaari, är det cirka trettio
kilometer från centrum och på vägen berättade
guiden om den gamla hamnen och bebyggelsen
som vuxit upp kring den. Hon berättade också
om det intressanta fågellivet, som lockar många
ornitologer till ön och om de många ovanliga
växtarter som kommit till ön från främmande
länder med fartygens barlastvatten. När vi körde
längs gatorna i Räfsö var det inte bara en sydösterbottning som förtjust ropade: ”Titta, det liknar ju Kaskö” – eller ”Titta, det här är ju som
Kristinestads gamla kvarter!”. Fina gamla trähus
och vackra trädgårdar vittnar om att Räfsö är ett
levande samhälle, som befolkningen på knappt
tusen invånare trivs i. Vi åt en läcker lunch på
en av Räfsös restauranger. I Räfsös kyrka, byggd

Sydösterbottens hörselförening rf besökte bland
annat Jusélius mausoleet under sin hemliga resa.
i norsk stil, satt vi ner en stund och sjöng Den
blomstertid nu kommer, efter att kyrkans guide
berättat om kyrkan och om att president Sauli
Niinistö och Jenny Haukio vigdes i den här kyrkan för tio år sedan.
Eftersom dagen för vår resa var mycket varm,
var vi tacksamma över att vår buss hade en alldeles utmärkt luftkonditionering. Bussens ljudanläggning, som bland annat guiden i Björneborg
använde, var också mycket bra. Att vi kunde hålla priset för resan på en anspråkslös nivå kan vi
främst tacka Thurings stiftelse för, som gett oss
ett bidrag för detta ändamål.

Hörselföreningen i Karlebynejden rf –
våren 2019.
Vårterminen inleddes med ett medlemsbrev med
information om vilka planer styrelsen hade för
verksamheten. Styrelsens sammansättning med
kontaktuppgifter ingick också i brevet.
Årets första samling hölls i februari i Församlingshemmet på Kyrkbacken. Som gäster hade
vi Kronoby Folkhögskolas rektor, Tom Hansen
och koordinator Carola Wiik. För musikinslagen stod Marianne Cygnell med sitt dragspel.
Årsmötet hölls i mars och efter förhandlingarna

Kaffet smakar och samtalet löper.
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hänt...
berättade byggmästare M Kankkonen om hur
Sockenkyrkans renovering framskrider. Ingmar
.XOODV XQGHUK|OO RVV PHG VnQJ RFK ¿ROPXVLN
Aprilsamlingen gästades av Jan-Erik Nygren
som redogjorde om släktforskning och hur man
går till väga om man vill börja släktforska. Sirkka
och Kurt Haldin berättade om förbundets parkurs
på Norrvalla som de varmt rekommenderade. För
musiken stod Jan-Erik Nordström på dragspel.
Vårens utfärd i maj blev en rundtur i Karleby.
Det blev mycket nytt att se då det från Ullava,

som ligger längst bort, är sextio kilometer till
centrum. Det blev lunch i Kelviå på Opisto och
GlULIUnQYLD/RFKWHnWLOO2KWDNDUL¿VNHKDPQRFK
vidare till Rödsö med kaffe på Poro-Pirtti.
I våra månadssamlingar deltar i medeltal trettio medlemmar vilka är mycket nöjda med tillfällena. Att få lämpligt program har i viss mån
varit problematiskt men det har alltid löst sig så
vi kommer att fortsätta i samma stil med samling
i församlingshemmet på Kyrkbacken, där ljudöverföringen är på topp.
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BIOGAS

Naturligtvis!

För renare
luft & miljö

Västra Jeppovägen 288
(längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.ﬁ
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Noterat
Vikt

Utvärdering av EU:s
handikappstrategi 2010–2020
ber
Under perioden 31 juli 2019 till 23 okto
HW
 PLGQDWWVYHQVN WLG ¿QQVGHWP|MOLJK
m
att ge feedback till EU-kommissionen geno
för
en webbenkät angående deras insatser
har
personer med funktionsnedsättning. EU
igenomfört olika initiativ genom sin hand
dina
kappstrategi 2010-2020 och vill nu höra
tet
synpunkter för att kunna utvärdera arbe
samt se hur de kan förbättra insatserna i fram
get.
tiden, rikta dem bättre och öka genomsla

igt!

YLOO
(QNlWHQ ¿QQV EDUD VRP ZHEEHQNlW GHW
imiss
kom
EUpå
säga, den måste besvaras
LJ
lQJO
WLOOJ
V
¿QQ

lWHQ
RQHQV ZHEEVLGD (QN
OSn EODQG DQQDW VYHQVND ¿QVND RFK HQJH
för
to
kon
ndar
anvä
ett
ska. Man måste skapa
med
att kunna besvara enkäten. Det gör man
hjälp av en epostadress.
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sionens webbsida: ec.e
V
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Länken till den svenska versionen av enkä
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så
Kommissionen önskar få in svar från en
m
bred grupp av personer som möjligt, såso
fas
personer med funktionsnedsättning, dera
oner
miljer, organisationer som företräder pers
fö- Källa: ec.europa.eu
med funktionsnedsättning, socialarbetare,
med
retag som erbjuder tjänster för personer
GHW
IXQNWLRQVQHGVlWWQLQJPHGÀHUD'lUI|UlU
arviktigt att både föreningarna och förening
nas medlemmar svarar på enkäten.

Nyhetsbrevet för person

er med funktionsnedsät

Genom att beställa nyhe
tsbrev
du aktuell information om et från FPA får
tjä
ringar i den direkt till din nsten och ände-post. Tolktjänstens kunder har önskat att
få information per
e-post.

tning om tolktjänsten

ar och förnyelser i tjänsten
. Via nyhetsbreven
informeras även till exem
pel om ändringar i
öppettiderna. FPA inform
erar om grundläggande ändringar i tjäns
ten även i fortsättningen via brev.

Kunderna har via respo
ns oc
ordnades i fjol framfört ön h kundråd som Om du vill ha nyhetsbrevet, ka
sk
n
borde informera per e-p emål om att FPA GHWYLDZZZISD¿Q\KHWVEUHY du beställa
1\KHWVEUHYHW
ost om tolktjänsten lU
Sn¿Q
för personer med funktion
snedsättning. Kun- WLOOLQ VNDRFKVYHQVNDRFKIUnQGHWOlQNDV
QHKnOOSnWHFNHQVSUnNSnI
derna har upplevt, att inf
orm
SD¿
bliceras på FPA:s webbpla ationen som puts och som skickas FPA
inf
till samarbetsorganisatio
nerna inte når dem. i for ormerar också om tolktjänsten, även
tsättningen via webbpla
tsen, samarbetspartners och brev.
Nyhetsbrevet skickas ut
enligt behov, cirka
3–4 gånger per år. I nyhe
tsbreven samlas för ¡ǣǡǤϔ
kunderna viktig informati
on, såsom ändring-
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Årets frivilligarbetare sökes

ANNONS

Årets frivilligkampanj startade
21.8.2019. Medborgararenan söker en person som kan ha fungerat som frivillig länge eller en
inspirerad nybörjare inom frivilligverksamheten, för att utses till
Årets frivilligarbetare. Hen kan
vara frivillig i vilket område eller
vilken bransch som helst, var som
helst i Finland. Årets frivillig kan
också vara en viktig kraft i samhället, en som är utmärkt på att
sporra andra, en påhittig utvecklare av verksamhet eller på något
annat sätt en framstående frivilligarbetare. Personer som får betalt för sitt frivilliga arbete kan
inte väljas som Årets frivillig.
Vem som helst – en person
eller ett samfund – kan nominera en mottagare till priset. I
kampanjen belönas en person,
grupper eller enskilda insatser
kan inte nomineras. Nomineringstiden tar slut 21.9.2019.
Nominera nu och läs mera på
www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
Medborgararenan presenterar
alla Årets frivilligkandidater på
sin webbplats under tiden 30.9.–
27.10.2019, och då kan alla rösta
på sin favorit.
Efter omröstningen väljer ett
råd en mottagare för priset bland
de tio kandidater som har fått
mest röster. Årets frivilligarbetare belönas 5.12.2019.
Målet med kampanjen är att
höja frivilligverksamhetens uppskattning och synlighet. n

ĞƐƚćůůŶŝŶŐƐƚƌĂĨŝŬʹWĂŬĞƚƌĞƐŽƌ
^ĞĚĂŶϭϵϮϲ
ǁǁǁ͘ůĂƵŶŽŬŽƌƉŝ͘ĐŽŵ
ƚĨŶϬϮϰϮϭϮϲϵ

Malax Kommun
ǁǁǁ͘ŵĂůĂǆ͘Į

ǁǁǁ͘ǀŽƌĂ͘Į
restaurang

Stenbrytaren
KORSNÄS
06/3641 152


.lOODZZZNDQVDODLVDUHHQD¿

* Kaffe * Bakverk * Lunch * Pizza * Grillmat * A la carte*
Tårtor * Catering * Möten * Barnkalas * med mera
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Programtextning på svenska
Yle sänder sina tv-program med textning enligt textningsstandarden för digital-tv, DVB
6XEWLWOLQJ'HWJHUWLWWDUQDÀHUDOWHUQDWLY3URgramtextningen kan erbjudas på olika språk
och textningen kan också helt och hållet lämnas bort.

På Yle Teema & Fem textas alla program
från klockan 17:25 till minst klockan 22 till
svenska.

Också de svenskspråkiga programmen har
programtextning, textning av svenskspråkiga
program på svenska.

Programmen med programtextning på Yle
Fem hittar du på Yle Text-TV på sidan 305
och på Yles webbplats.

När ett program börjar ges information om
programtextning genom att texten "Svensk
textning" visas i det övre högra hörnet i tvrutan.

På sidan Textning av Yle Teemas och Yle
Fems program kan du läsa mer om hur du hittar den textning som passar dig bäst. På Yle
Arenan får du fram programtextningen genom att klicka på ikonen TXT nere i högra
hörnet i programrutan.

Textningen av nyheterna visas endast som digitala DVB-textningar.

Du får fram programtextningen på svenska
genom att välja holländska som textningsspråk.

9LGHQGHOSURJUDP¿QQVGHWI|UKDQGVPDWHULal som gör det möjligt att passa in textningen
,<OHV¿QVNRFKVYHQVNVSUnNLJDWYSURJUDP med det som sägs i programmet.
InUPDQWH[WQLQJSn¿QVNDSURJUDPWH[WQLQJ
genom att välja holländska som textnings- Yle använder ljudtextning på alla sina tvkanaler. Ljudtextning gör det lättare för perspråk i mottagarens inställningar.
soner med nedsatt syn eller lässvårigheter att
Om du vill att textningen ska synas hela tiden, titta på tv.
välj holländska som primärt textningsspråk
(med förkortningen hol/ned/dut beroende på Vissa nya mottagare kan ha alternativen
"nedsatt syn" eller "audioinspelning" utöver
PRWWDJDUH RFK¿QVNDVRPVHNXQGlUWVSUnN
holländska i ljudmenyn. Du hittar mer detal3URJUDPWH[WQLQJ Sn ¿QVND NDQ RFNVn I|OMDV jerade uppgifter i mottagarens användarmanual.
via Text-TV.
Personer med nedsatt syn ska när de köper en
mottagare kontrollera att det går att välja ett
primärt och ett sekundärt språk i mottagaren.
I standardinställningarna ska du som primärt
språk (audio) välja holländska och som seNXQGlUWVSUnN¿QVND

Yle TV1:s textningar visas på
Text-TV-sidan 333,
Yle TV2:s på sidan 334
Yle Teemas på sidan 336.
Programtextningarna på svenska på Yle Fem
förmedlas endast som digitala DVB-textningar.

OBS! I vissa mottagare fungerar ljudtextning
inte automatiskt även om ljudinställningarna
har gjorts korrekt! Det lönar sig att testa funktionen i butiken innan du köper mottagaren.
.lOOD\OH¿
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ATT LEVA MED TINNITUS

PARKURS

Tidpunkt: 8–10.11.2019
Plats: Norrvalla i Vörå
Pris: 60 euro per person
Målgrupp: Vuxna personer som har
tinnitus och ofta också hörselnedsättning.
Program: Vi jobbar för att få ett verktyg för
att lindra vår tinnitus.

i samarbete med Folkhälsans förbund
i Österbotten
Tidpunkt: 19-21.2.2020
Plats: Vörå, Folkhälsans hus i Norrvalla
Pris: 30 euro per person
Målgrupp: Vuxna hörselskadade
tillsammans med partner, syskon eller vän.
Program: Föreläsningar om hörsel, hörhjälpmedel och kommunikation. Möjlighet
till hörselrådgivning. Vattengymnastik och
MlWWHEROOJ\PQDVWLN¿QQVRFNVnSnSURJUDPmet.

Förbundets kurser 2019–2020

Kursens innehåll planeras för personer med
tinnitus. Kursen innehåller forskningsresulWDW PHWRGHU RFK UHGVNDS VRP ¿QQV I|U DWW
hantera vardagen med tinnitus.
Psykolog och psykoterapeut Bo Mellberg
föreläser om uppkomsten av tinnitus, psykologiska/psykoterapeutiska behandlingsformer. Han ger också redskap för att komma tillrätta med tinnitus.
Kursen innehåller även yoga, återhämtning
och massage. Kursen avslutas med ”Positiv
psykologi i vardagen”, utvecklingspsykolog
Ronja Horttana. Social samvaro och kamUDWVW|G¿QQVGHWRFNVnWLGI|U
Programmet kommer att läggas upp på
Svenska hörselförbundet rf:s webbsida
KWWSVKRUVHO¿NXUVHU

Programmet kommer att läggas upp på
Svenska hörselförbundet rf:s webbsida
ZZZKRUVHO¿QlUGHWlUNODUW
Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten på sidan 37 eller den elektronisNDDQPlOQLQJVEODQNHWWHQSnZZZKRUVHO¿
Sista anmälningsdag är 7.1.2020
Efter att anmälningstiden gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit antagna eller inte. Personer som inte deltagit
förut, har företräde till kurserna.

Anmälning: Genom att fylla i anmälningsblanketten på sidan 37 eller den elektronisNDDQPlOQLQJVEODQNHWWHQSnZZZKRUVHO¿
Sista anmälningsdag är 30.9.2019

Bild:Norrvalla
Folkhälsans hus i Norrvalla

Har du frågor angående kurserna
kontakta: Siw Östman, 044 533 39 47
HOOHUVLZRVWPDQ#KRUVHO¿
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ANMÄLNINGSBLANKETT

"UUMFWBNFE5JOOJUVT, -..2019
1BSLVST 0#4.FEEFMBOBNOFOQÌCÌEBEFMUBHBSOB

Personuppgifter

Namn

Kvinna

Födelsedatum

Man
Adress

Postnummer

Postadress

E-post
Telefon

Sysselsättning

Uppgift
om hörselskada

Studerande

Sjukskriven

I arbete

Pensionär

Arbetslös

Deltidspensionär

Jag har:
Tinnitus
Ménières sjukdom
Bullerskada
Kokleaimplantat
Kristallsjuka
Otoskleros
Åldersrelaterad hörselnedsättning
Ingen hörselskada

Medfödd hörselskada
Jag är ljudöverkänslig

Berätta om hur hörselskadan påverkar ditt dagliga liv
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Uppgifter
om hörhjälpmedel

Använder du hörapparat?
Ja, en
Ja, två
Nej
Använder du andra hörhjälpmedel? Vilka?

Önskemål

Vilka förväntningar har du på kursen?

Övrigt

Annat relevant som du tycker kursledarna borde veta:

Specialdiet, allergier

Underskrift

Datum och underskrift

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.
Vänligen observera att man betalar hela kursavgiften om annulleringen görs senare än två veckor
före kursens start och läkarintyg inte skickats till kansliet.
&GUFSBUUBONÊMOJOHTUJEFOHÌUUVU NFEEFMBSWJTBNUMJHBBONÊMEBPNEFCMJWJUBOUBHOBFMMFSJOUF
1FSTPOFSTPNJOUFEFMUBHJUGÚSVU IBSGÚSFUSÊEFUJMMLVSTFSOB
Blanketten skickas till:
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan18
00120 Helsingfors
eller siw.ostman@horsel.fi
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Förbundet har följande medlemsföreningar:
Helsingforsregionens hörselförening rf

Svenska hörselskadade i Borgånejden rf

Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
ZZZKHOVLQJIRUVKRUVHO¿
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Ordf. Harriet von Koskull
tfn 050 522 7841
e-post: halle.koskull@gmail.com

ZZZERUJDQHMGHQKRUVHO¿
Ordf. Juhani Sjöström
Gamla Kvarnvägen 5, 07130 Andersböle
tfn 040 5314 701
HSRVWMXKDQLVMRVWURP#SSLQHW¿
Svenska hörselskadade i Vasanejden rf

ZZZYDVDVYHQVNDKRUVHO¿
Ordf. Bjarne Sjöblom
Vallonvägen 2 B 9, 65610 Korsholm
tfn 050 5581407
HSRVWEMDUQHVMREORP#QHWLNND¿

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf

ZZZKLDKRUVHO¿
Ordf. Siw Östman
Stocksundsvägen 11, 65610 Korsholm
tfn 06 322 1201, 050 532 7440
e-post: siw@ostmans.net

Svenska hörselskadade i Åboland rf

Ordf. Bo-Henry Simell
Terassgränd 1 A 8, 67100 Karleby
tfn 050 562 4369
HSRVWERVLPHOO#DQYLDQHW¿

ZZZDERODQGKRUVHO¿
Ordf. Birgitta Kronberg
Tennbyvägen 28 bost 26, 21600 Pargas
tfn 02 458 4189
e-post: birgitta.kronberg46@gmail.com

Hörselföreningen i Västnyland rf

Sydösterbottens hörselförening rf

ZZZYDVWQ\ODQGKRUVHO¿
Ordf. Erik Munsterhjelm
Alsätragatan 31, 10300 Karis
tfn 040 830 5231
e-post: erik.munsterhjelm@gmail.com

ZZZV\GRVWHUERWWHQKRUVHO¿
Ordf. Ulla Holmberg
Kyrktåget 2 A 3, 64200 Närpes
tfn 050 530 7697
HSRVWXOODKROPEHUJ#TQHW¿

Hörselföreningen i Karlebynejden rf

Nykarlebynejdens hörselförening rf

Sekr. Gunnar Enlund
tfn 050 022 3814
JXQQDUHQOXQG#PXOWL¿

Understödjande medlemmar:

%DWWHULVHUYLFH(*,/ZZZHJLO¿
:LGH[$NXVWLN2\ZZZZLGH[¿

Förbundsstyrelse år 2017–2019
Förbundsordförande:
Mikaela Nylander, Borgå

Styrelsemedlemmar:
Lars Hedman, Jakobstad
Christina (Titi) Rolin, Kyrkslätt
Bodil Selenius, Tenala
Sven Tåg, Kristinestad

Suppleanter:
Lena Wenman, Helsingfors
Johan Wikström, Helsingfors

Du kan understöda förbundets verksamhet
med en inbetalning på vårt konto

Aktia IBAN FI83 4055 1020 1134 31, BIC HELSFIHH
använd referensnummer 200635 vid inbetalning
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Skicka hälsningar och önska God Jul i Vi hörs
Priset för hälsningar är 10 euro för max 80
tecken (mellanslagen medräknade).

Skicka hälsningarna och eventuella
frågor till:

Välj något av bildförslagen och i vilket
nummer av Vi hörs hälsningen ska
publiceras.

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
09 663 392
HOOHUJLWDOLQGKROP#KRUVHO¿

Tryckt på miljövänligt papper

Självklart kan du till ett högre pris få en
större hälsningsruta.

Vi hörs utkommer enligt följande:
Årets sista nummer av Vi hörs, nummer 4,
utkommer i december. Deadline är 28.10.2019

Print Mill Ab 2019

Önskar du sätta in en egen liten bild
tillkommer en kostnad på 5 euro på
annonspriset.

