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Hej på er alla läsare av Känselsprötet!
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Nu är sommaren här och vi får samia krafter för
vintern. Passa på och njut av alla blommande
sommarblommors dofter och känna värmen i
Iuften, men njut också av regnet när det kom
mer.
Jag är på semester fro.m. 27.6, och är tilibaka i
jobb 1.8.
Ha en riktigt skön sommar!
Inga
Inga Lassfolk-Herler
Föreningen Finlands Dövblinda rf
Distriktssekreterare
Vasaesplanadenl7,3.vån
~‘7~ ~/)fl
65100 Vasa
i t11)1h~~
tel: 0400 107 302
e-post: inga.lassfolk-herler~kuurosokeat.fi
Föreningen Finlands Dövblinda rF
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Vetenslcapligt jubileumsseminarium
i TammerFors

LEDAREN

Innehåll

“Yes, gräs!”

“Yes, gräs!”
Ledaren: Föreningen finner sin inre styr
ka hur vi skapar en framtid
Riku Virtanen är en Framgångsrik Ung
Person
Hjälp till funktionshindrade personer i
Japan
Vårmöte på Onnela
Nordisk definition av dövblindhet
Man i sin barndoms drömyrke
Hanna Västinsalo är fascinerad av gen
terapi
Förhandsinformation om Hjälpmedels
mässan
Vetenskapligt jubileumsseminarium i
Tammerfors
Distriktssekreterare informerar

Föreningen finner sin inre styrka
hur vi skapar en framtid

—

—

På omslaget Jeni, blivande signalhund, i
orange träningstäcke. Brevid står matte
Man Piiparinen. Man utbytertankar med
Kauko Ronkainen, som fick sin ledar
hund Lordi i december 2010. Bild: Kalle
Kiviniemi.
Känselsprötet nr 3 utkommer vecka 40.
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2005—2014
målsättningsprogrammet
finns de värderingar
för åren
som styr verksamheten inskrivna:
respekt för människovärdet; jämlik
het och rättvisa; lojalitet; solidaritet
och tolerans samt yrkeskunnighet.
Dessa värderingar ligger till grund
för ali verksamhet.

E

kopplande
sommar
önskas
n ljuvlig, varm,
solig
och alla
av
Känselsprötets läsare! Redaktio
nens sommarhälsningar förmedla
denna gång av den förtjusande lil
la fröken Sun. På bilden ägnar sig
Sun heihjärtat åt gräsmattan. Hon
är ordförande Seppo Jurvanens
första barnbarn och naturligtvis
hans ögonsten.

KÄNSELSPRÖTET ISSN 1797-8777, Utgivare: Föreningen Finlands Dövblinda rf. Redaktören: Chefre
daktör Tuija Wetterstrand, tel. 040 753 2026, e-post: tiedotus@kuurosokeat.fl. Redaktionsråd: Esko Jäntti
(ordförande), Carita Halme, Anu Mikkola, Aarne Pirkola, Ari Suutarla, Jaakko Evonen (sekr), Tuija Wetter
strand Tidningen utkommer 4 ganger om aret med storskrift. Översättning från finska: Maria Punno
nen / Mingela, Pekkolantie 26, 59210 Melkoniemi, tel. 040 5831080. Abonemang och addressändring:
Föreningen Finlands Dövblinda rf, PB 40, 00030 liris Tel. 040 778 0299, texttel. (09) 3960 4321, fax 040
604 7477, e-post: kuurosokeat@kuurosokeat.fi. Redaktionen förbehåller sig rätten att använda tidningens
artiklar också på föreningens webbsidor Internet: http://www.kuurosokeat.fi
.

2

Känselsprötet 2/20 1 1

Vi fäster uppmärksamhet vid arbets
gemenskapens väibefinnande. Vi tar
väl hand om personalen. Vi strävar
efter att utveckla de förtroendeval
das, kundernas och de anställdas
kunnande och att ytterligare förbättra
verksamhetskulturen för att nå hög
klassiga resultat. Vi går in för att ska
~ pa en trygg arbetsatmosfär där man
bryr sig om varandra och där det
råder en gemensam och god anda.
Det är trevligt att gå till en arbetsplats
där man intresserar sig för och upp
muntrar varandra, uttrycker sin upp
skattning och inte heller giömmer att
ge uppbyggande respons.
Föreningens 11 medarbetare i för
mansställning avlägger en specia
lyrkesexamen i ledarskap. Denna
utbiidning är intimt förknippad med
föreningens nya organisationsstruk
KänseLsprötet 2 /201 1

tur. Ett syfte är att sköta förvaltning
en, verksamheten och arbetet klokt,
på ett sådant sätt att vi alla arbetar
för samma mål och skapar en verk
samhet av hög kvalitet. Genom led
ningsutbildningen strävar vi också
efter att utvecklas till ännu bättre le
dare. De som genomgån utbildning
en är motiverade och ivriga. Jag tror
att föreningens mångkultur och verk
samhetens målinriktning kommer att
förbättras i framtiden och att kunder
na kommer att få alIt bättre och alit
men omfattande tjänster. Styrelsen
är också med i ledningsutbildningen.
Det är viktigt att man kan göra de nät
ta sakenna vid den rätta tidpunkten
och på rätt sätt.
En av styrelsens viktigaste uppgif
ter är att sponra medarbetarna till att
uppnå bästa möjliga resultat.
Vi sitten alla i samma båt och seg
lar mot nya utmaningar. Vi är på väg
mot en bättre framtid.
Kram,
Kai Leinonen
venksamhetsledare
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Riku Virtanen är en Framgångsrik
Ung Person
k

o

‘1
Riku Wrtanen och
körsbärsblommor
nas prakt

Text: Tuija Wetterstrand
Biider: Kalle Kiviniemi

R
iku Virtanen,
medlemFinlands
i styrel
sen
för Föreningen
Dövblinda rf, har erhållit priset Fram
gångsrik Ung Person, som delas ut
av Finlands Juniorhandelskamrar rf.
Förutom Riku erhöli medicine dok
tor Miia Kivipelto och teknologie
doktor Antti Pulkkinen priset.
Priset Årets Framgångsrika Unga
Person har hög status, och tack
vare det har finländska prestatio
4

tre år sedan från Abo Universitet
med en juridisk kandidatexamen,
veterligen den första dövblinda
personen i världen med en sådan
examen. Ämnet för examensarbe
tet berörde funktionshindrade per
soners mänskliga rättigheter. Riku
Virtanen var med i den finländska
delegationen när man i FN:s hög
kvarter förberedde konventionen
y~’.
om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Nu arbetar ‘Riku Virtanen och tolken Eva Jans
han på en doktorsavhandling om son på RAY-s seminarium för den
regionala verksamheten i organisa
hur personer med funktionsned tioner för personer med sensoriska
sättning tas i beaktande i utveck
lingssamarbetet. 1 början av detta handikapp.
år valdes Riku till ordförande för
Förbundet för mänskliga rättighe Riku Virtanen att han hittade sin
ter, Kynnys ry —Tröskein rf.
egen identitet som dövblind då han
var en femtonårig gymnasieelev.
Rikus framgång är möjlig eftersom Den avgörande insikten kom på en
han är född i ett välfärdssamhälle kurs i anpassningsträning, ordnad
som Finland. 1 utvecklingsländerna av Föreningen Finlands Dövblinda
är de handikappades Iott ofta svår. rf, där han träffade andra dövblin
Ändå förringas de handikappade da. “Fram till dess hade jag bara
O ofta lätt också i vårt eget samhälle varit medveten om att jag var an
och deras ambitioner utdöms som norlunda. Men det var ännu inte
omöjliga. Riku upplever att hans fråga om en riktig handikappidenti
uppgift är att fungera som ett före tet”, funderar Riku. Även för Rikus
döme och att sprida kunskap om föräldrar har familjekurserna haft
de funktionshindrades möjiigheter stor betydelse, eftersom de har fått
både i Finland och ute i väriden.
träffa andra föräldrar till dövblinda
barn och kunnat jämföra sina erfa
renheter.
Hurjag blevjag

ner och finländsk sakkunskap blivit
kända också utomlands.
De tre framgångsrika personer
som belönats i tävlingen i Finland
fortsätter till den tävling som ord
nas av den internationella organi
sationen av juniorhandelskamrar.
Prisutdelningen sker i Bryssel i ok
tober 2011. Tidigare har den teck
enspråkiga hip-hop artisten Marko
“Signmark” Vuoriheimo prisbelö
nats ute i världen.
Riku Virtanen utexaminerades för
KänseLsprötet 2/2011

På RAY:s seminarium för den re
gionala verksamheten i organisa
tioner för personer med sensoriska
handikapp, den 10 april, berättade
KänseLsprötet 2/2011

Under sitt tai på seminariet beto
nande Riku de dövblindas specielia
sätt att kommunicera. Han berät
tade att man även under pratstun
5

derna vid kaffebordet på Tröskeln
rf kan förundra sig över hur länge
det tar att kommunicera med en
dövblind person. Den Iångsamma
kommunikationen kan leda till att
man går miste om olika saker. Den
påverkar också utbildningsnivån.
Därför behövs det många medar
betare i de dövblindas organisa
tion. Genom personliga kontakter
och genom att reservera tillräckligt
med tid kan man säkerställa att de
dövblindas behov tiligodoses på
bästa möjliga sätt.
Riku medgav att det på grund av
det speciella kommunikationssättet
kan vara svårt för en dövblind per
son att vara med i en verksamhet
som är riktad enbart till synskadade
eller döva personer. Riku ser möj
ligheter till samarbete över organi
sationsgränserna: med de döva i
fråga om tolktjänster och med de
synskadade i anknytning till infor
mationsteknik. “De dövblinda är till
och med ännu mer beroende av
informationsteknik än de synska
dade.”

Hjälp till funktion
shindrade perso
ner i Japan

K

atastrofen
många av i landets
Japan ledde
gravt tillhan
att
dikappade hamnade i en ohållbar
situation, utan hjälpmedel ellerO
assistans. Som ett resultat av vår
tidigare vädjan har enskilda bid
ragsgivare gett 3 000 euro till rädd
ningsgruppen som leds av rörelsen
för ett självständigt liv för Japans
handikappade personer.
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TAKTI
A

Tröskeln rfstyrde 9.5.2011 medlen
direkt till räddningsgruppen, så att
den kan bistå funktionshindrade
personer som behöver hjälp efter,~
jordbävningen och kärnkraftverks-0’
olyckan i Japan.
Vi riktar ett varmt tack till alla bi
dragsgivare.
Kalle Könkkölä
Tröskeln rf
verksamhetsledare
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Vårmöte på Onnela
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Skådespelerskan
EUa Wlpas häl
sade mötesdelta
garna med giada
inledningsord.

Text: Tuija Wetterstrand

Eija Vilpas underhöil mötesdeltagarna

F

Innan det officiella mötet inleddes
talade skådespelerskan Eija Vil
pas till mötesdeltagarna. Innan det
blev Eijas tur överräckte emellertid
verkställande direktör Timo Heis
kala å Evantia Oy:s vägnar 2 000
jubileumsårskassar till Föreningen
Finlands Dövblinda rf, och ordfö
rande Seppo Jurvanen introduce
rade den Nordiska definitionen av
dövblindhet. Eija fick en kasse, bo
ken med definitionen av dövblind

öreningen
rf:s stadgeenliga
Finlands
vårmöte
Dövblinda
hölls
14—15.5.2011 på Onnela Värdshus.
Närvarande var 44 röstberättigade
ordinarie medlemmar och två röst
berättigade anhörigmedlemmar,
med andra ord var antalet röstbe
rättigade deltagare 46 personer.
Med tolkar, assistenter, andra an
hörigmedlemmar och personal in
räknade var ungefär 100 personer
närvarande.

KänseLsprötet 2/2011
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Som avslutning på sin häls
ningsstund ledde Eija Vilpas
,
dessutom en lekfull program
punkt där även pubiiken fick
/
\ delta, och hon lovade att kra
~T
_____
ma alla hugade under den för
sta mötespausen. Ordförande
Seppo tackade Eija med ett
leende och konstaterade att
föreningen säkerligen aldrig
tidigare hade haft en så rolig
Sång- och spelgruppen Takapeili, inledning på mötet.
dvs. Riitta Aker (t. ~) och Merja Kaar
naoja underhöli pubiiken med Iåten De egentiiga mötesförhandlingarna varo
“Käymme yhdessä ain”. Organisa snabbt avklarade
tionschef Heikki Majava och tolken
Tanja Meurs håller i mikrofonerna.
Enligt förvaltningsarbetsgruppens
förslag valdes anhörigmedlem
heten samt två T-tröjor, formgivna Risto Lepistö, anhörigmedlem
av Milla Päiväniemi, med texten Ville Myllymäki, distriktschef Ritva
kramfadder och Eijas namn med Rouvinen och distriktssekretera
fingeraifabetet. 1 enlighet med sitt re Sirpa Toivo till rösträknare. Till
uppdrag som kramfadder kramade mötesordförande valdes ordina
Eija varmt om Seppo, Timo och ne medlem Maija-Liisa Lahti och
Milla samt verksamhetsledare Kai till sekreterare organisationschef
Leinonen, som sällat sig till kön.
Heikki Majava samt till protokoll-O
justerare ordinarie medlemmarna
Eija Vilpas berättade att hon talat Milla Päiväniemi och Eetu Seppä
om dövblindhet och om sitt upp nen.
drag som kramfadder i olika sam
manhang, exempelvis vid skolor Mötet godkände Verksamhets
nas morgonsamiingar. Vårmötets berättelsen för år 2010 och bevil
deltagare fick framföra fr~gor och jade ansvarsfrihet för de redovis
kommentarer till Eija. Eija berät ningsskyldiga. Den officiella delen
tade att hon inte känt till dövblind av vårmötet var snabbt avklarad
het förut, men att genom sin döva och avslutades redan på lördagen
barndomsvän hade hon fått någon klockan 15.19. Därefter under
sorts bakgrund för att förstå också höll Merja Kaarnaojas och Riitta
dövblindheten.
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Evantia Oy har skänkt Föreningen
Finlands Dövblinda rf 2 000 stiliga
kassar införjubileumsåret. På ena
sidan finns en bild avjubileumså
1 rets affisch och på den andra det
taktila fingeralfabetet.
Åkers sång- och spelgrupp Taka
peili (Backpegeln) publiken med
låten “Käymme yhdessä ain”, (“Vi
ska gå hand i hand”) varefter en
diskussion om kurs- och lägeröns
kemål för år 2012 vidtog.

j

På söndag svarade ekonomidirek
1 tör Pirkko Lieko på frågor gällande
ekonomin, och därefter diskutera
des ännu kurs- och lägerönskemål
samt 40-års jubileumsårets pro
gram. Mötet avslutades med att
Merja Kaarnaoja ledde deltagarna
i en uppiggande pausgymnastik.

Känse[sprötet 2/2011
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Nordisk definition
av dövblindhet
en Nordiskahardefinitionen
dövblindhet
nu getts utavi
bokform på finska av Föreningen
Finlands Dövblinda rf. Den innehål
ler definitionen av dövblindhet och
förtydliganden av definitionen samt
mer detaljerade beskrivningar av
de två huvudgrupperna: dövblind
födda och dövblindblivna. ISBN
978-952-9713-50-9. Förfrågningar:
kuurosokeat@kuurosokeat.fi.
D
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för dövblinda ungdomar”, drar sig
Man till minnes.

Man i sin barndoms drömyrke

Man Piiparinen (mitten)
deltog på våren för förs
ta gången 1 föreningens
årsmöte på Onnela, men
hittade snart bekanta till-O
sammans med mötes
veteranen Justiina, dvs.
Hilkka Kasurinen (t. v.).
Till höger Justiinas tolk,
Elina Tiira.

Text: Tuija Wetterstrand
Biider: Kalle Kiviniemi

ari Piiparinen, 31, deltog på
varen for forsta gangen i fore
ningens årsmöte på Onnela. Sty
relsen hade just före mötet antagit
henne som ny medlem i föreningen.
För den aktiva föreningsmänniskan
var det naturligt att delta i vårmö
tet. “Jag är vice ordförande i sty
relsen för Helsingin huonokuuloiset
ry, medlem i styrelsen för Suomen
kuulo- ja tukikoirat ry och suppleant
i Finska Hörselförbundets förbunds
fulimäktige”, räknar Man upp sina
förtroendeuppdrag.
10

Man blev intresserad av att söka
medlemskap i Föreningen Finlands
Dövblinda rf efter det att boken
Usher tuli taloon hade kommit ut.
Man medger att det har varit svårt
för henne att acceptera diagnosen
Ushers syndrom. “Ända sedan min
barndom har min identitet varit att
jag är Iomhörd.” Därför har Man inte
tidigare varit speciellt ivrigt med i
Föreningen Finlands Dövblinda rf:s
verksamhet. “För länge sedan del
tog jag i ett barnläger som arrang
erades i Kivennapa i Juga (Juuka).
Lägerledare var Riitta Lahtinen
och Anita Palo. En annan gång
var jag med på en veckoslutsträff
Känsetsprötet 2/2011

Man fick hörapparater just innan
hon började skolan, och hon ac
cepterade dem genast. “Jag var
bara nöjd med apparaterna, efter
som jag började höra bättre. Det
var bara den tråkiga bruna färgen
som jag skulle ha velat byta ut till
en röd färg”, småler Man. Att hon
hade problem med synen märktes
då hon var i tioårsåldern, men di
~, agnosen Ushers syndrom fick hon
inte genast höra. “Den fick jag veta
på omvägar, och det kändes inte
bra.”
Man gick de första åren i skola i
en liten byskola på sin hemort Toh
majärvi, och sedan flyttade hon till
Joensuun kuulovammaisten koulu
och därifrån till gymnasium i Mikael
skolan i St. Michel. Sedan skoltiden
behärskar hon teckenspråket bra.
Jobb på en skola för ledarhundar
Efter gymnasiet kom Man in på en
utbildning för smådjursskötare. En
dast 20 sökande av 300 blev an
tagna. “Redan som barn var mitt
drömyrke att jobba med djur.”
Nu jobbar Man som smådjursskö
tare på Synskadades Centralför
bund rf:s Ledarhundskola. Da jag
blivit färdig smådjursskötare jobba
de jag först ett par år, tills jag kom
KänseLsprötet 2/2011

in på läroavtal till Ledarhundskolan
för att utbilda mig till kennelskötare.
Sedan blevjag fastanställd”, berät
tar Man. Arbetet är mångsidigt och
omväxlande och innebär attta hand
om såväl vuxna som sjuka hundar,
samt att mata och sköta nyfödda
valpar.
Det föds ungefär 80 valpar i året,
och grovt taget hälften av dem
kommer igenom de lämplighetstest
som görs på ledarhundar. Först ge
nomgår valparna ett valptest, och
de som klarar av testet placeras
som sju veckor gamla 1 familjehem.
Hundarna återvänder ungefän ett
och ett halvt år gamla från sina fa
miljehem till ledarhundskolan och
genomgår då olika lämplighets
test. En ledarhundbana kan avbry
tas också i ett senare skede, t.ex.
på grund av skotträdsla ellen dålig
koncentrationsförmåga. Vanligen
pensioneras en ledarhund vid tolv
års ålder, och då strävar man efter
att hitta ett hem där den blir väl om
händertagen.
Man har själv erbjudit ett hem både
åt en valp som hon fått att sköta från
Ledarhundskolan och åt en pensio
nerad hund. “Efter den pensionera
de hunden Lenni hade jag en paus
på ett år, tills jag fick möjlighet att
sköta en tidigane ledarhund, Jeni,
för vilken uppgifterna som ledar
hund inte niktigt smakade”, berättan
Man.
11
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Man tränar Jeni till signalhund.
Som tidigare ledarhund har Jeni
bra förutsättningar att lära sig, så
Man tror att Jeni kan genomgå pro
ven för signalhundar redan efter en
träningsperiod på mindre än ett år
En signalhund som klarat provet
får ett officiellt tjänstehundstäcke
för signalhundar. Nu har Jeni ett
utbildningstäcke, med texten “Kou
lutuksessa. Älä koske.” (“Under ut
bildning. Rör inte. ‘9

Jeni ska bli signalhund
Jeni anlände till Maris och hennes
sambo Ville Myllymäkis hem i bör
Jan av året. Ganska snart beslöt
Man att hon ska börja träna Jeni
till signalhund. Ledarhundsutbild
ningen gay en god grund för den
träningen. “Jeni kan redan marke
ra mobiltelefonens ringsignal och
brandvarnarens ljud. 1 tur står att
lära sig att markera Ijudet av dörr
klockan och ugnens timer. Att leda
12

någon fram till ljudkällan
är något Jeni ännu inte
riktigt behärskar, liksom
inte heller att känna igen
Ijudet från ett SMS.”

nu finns ungefär 20 officiella signal
hundar.
Organisationsarbete intresserar

En signalhund bör tränas
varje dag i etapper på tre
gånger fem min uter. Trä
~: ningen av en signalhund
~ skiljer sig från träningen
av en ledarhund på så sätt
att hundens tränare alltid också är
hundens ägare. Hjälp och stöd får.
man från Suomen kuulo- ja tukikoi
rayhdistys ry (Finlands signal- och
servicehundsförening, föreningen
fungerar på finska) som har anställt
en person för att göra hembesök.
Förra året utvidgade föreningen sin
verksamhet till att omfatta och ut
bilda förutom signalhundar också
servicehundar.
Beroende på hund och ägare tar
det 1—3 år att träna upp en signalhund, varefter den får genomgå ett
signalhundstest. En hund som kla
rat det tvådelade testet, som mäter
hundens uppförande och marke
rande av ljud, blir godkänd som sig
nalhund, och får som ett tecken på
det en officiell arbetsdräkt, dvs. ett
tjänstetäcke. På grund av att Jeni
har en bakgrund som ledarhund
tror Man att utbildningen kommer
att ta högst ett år.

Vid sidan av sitt jobb och sina för
troendeuppdrag hinner Man Piipa
rinen också med teater, slalom och
geochaching. “Jag tycker också om
att resa.”

,

1

När jag frågar vad Man har för
framtidsplaner svarar hon att hon
för tillfället är helt nöjd med sitt ar
bete och de utmaningar det medför.
“Men man kan ju aldrig veta vad
framtiden för med sig. Jag har alltid
vanit intresserad av organisations
arbete och jag är bra på att orga
nisera olika evenemang. Också ut
bildning till nehabiliteningsinstruktör
kan vara ett altennativ någon gång
i fnamtiden.”
En forskares arbete är mång
skiftande och en jakt på nya rön.
Här granskar Hanna Västinsalo ett
UV-Uusbord som kan användas till
exempel vid visualisering av DNA.

~,..

Text och biId:Jaakko Evonen

F

orskningsenheten
Biomedicum
Mejlans i Helsingfors
är imponei
rande. Där utförs läkarvetenskaplig
forskning av olika slag, bland annat
laboratorieprov. En av de anställda
är FM Hanna Västinsalo, som stu
derargener, isynnerhetsådana som

Man uppskattar att det i Finland just
KänseLsprötet 2/2011

Hanna Västinsalo
är fascinerad av
genterapi

Känse[sprötet 2/2011
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är relaterade till Ushers syndrom
typ III. För tillfället jobbar hon med
sin doktorsavhandling med nam
net “Perinnöllisen kuulonäkövam
maisuuden, Usherin syndrooman,
molekyylibiologinen tutkimus” (Mo
lekylbiologisk forskning i ärftlig syn
hörselskada, Ushers syndrom).
Tidigare arbetade Hanna i Brosk
hår-hypoplasi gruppen vid Folkhäl
sans forskningscentrum. Då hon
där i samma forskningslaboratorium
träffade Eeva-Marja Sankila som
leder forskningsgruppen för Usher
beslöt hon sig för att gå med i den.
Gruppen studerar både näthinnan
och innerörat. Med i forsknings
gruppen finns dessutom öronläkar
na Jussi Jero och Antti Aarnisalo
samt Laura Pietola, som skriver på
sin doktorsavhandling.
1 sin forskning är Hanna framför alIt
intresserad av USH3-genterapi, ef
tersom den är konkret och eventu
elIt kan vara till hjälp för patienter i
framtiden. Hanna berättar att hon
samarbetarflitigt med Sankila, som
har handlett hennes forskning för
doktorsavhandlingen. En forskares
arbete är enligt Hanna Västinsalo
självständigt och förutsätter kreativ
problemlösning. Till jobbet hör till
exempel arbete 1 laboratoriet, an
vändning av olika modelleringspro
gram och databaser, deltagande i
internationella konferenser och
möten med andra forskare.
14

Hanna Västinsalo berättar att man
håller på att skapa vektorer för gen
terapi av Ushers syndrom typ III,
samt att undersöka virustypers ef
fektivitet i att överföra USH3-genen.
Det är meningen att överföra den
ifrågavarande friska genen både till
innerörat och till näthinnan. Forsk
ningsgruppen har också undersökt
hur man med hjälp av genterapi
skulle kunna förhindrar att dövhet
uppstår i USH3-musmodellen. lnn
an man kan börja behandla mänsk
liga patienter är det dock viktigt att
försäkra sig om att metoderna är
trygga.

Förhandsinformation om
Hjälpmedelsmässan

N

ästa
namn hjälpmedelsmässa,
Apuväline, Hyvinvointi
vid
& Koti 11 (Hjälpmedel, Välmåga &
Hem 11), hålls i Tammerfors Mäss
och ldrottscentrum 10—12.11.2011.
Föreningen Finlands Dövblinda rf
deltar 1 mässan på avdelning 409.
Skriv in evenemanget i din kalender
redan nu! Närmare mässprogram
utkommer på hösten.

Vetenskapligt jubileumsseminarium
i Tammerfors

F

öreningen
Finlands
Dövblinda rf
firar
i år sina
40 verksamhetsår
under temat Beröring. Jubileumså
rets beskyddare är Republikens
president Tarja Halonen.

Jubileumsårets officiella program
avslutas med ett vetenskapligt ju
bileumsseminarium den 25 novem
ber 2011 kI. 10.00—16.00 på HotelI
Rosendahl i Tammerfors. Det är
riktat till dövblinda, professionella
inom dövblindbranschen och andra
samarbetspartner.
Det vetenskapliga seminariet infor
merar om de senaste händelserna
inom handikappbranschen och lä
karvetenskapen.
Evenemanget är centraltolkat.
Alla dövblinda deltagare betalar en
deltagaravgift på 50 euro för jubi
leumsseminariet och 20 euro för
övernattning, totalt 70 euro.
Programmet börjar kI. 10.00 och
avslutas kI. 16.00.

Seminarieprogrammet
09.00—10.00 Mottagning avgratula
tioner och kaife med tårta
10.00—10.10 Välkomstord, ordfö
rande Seppo Jurvanen
10.10—10.20 Republikens presi
dents hälsning
10.20—10.50 Festtal, arkiater Risto
Pelkonen
10.50—11.15 Program: berörings
budskap och stillhet
11.15—11.45 De mänskliga rättighe
terna, Riku Virtanen
11.45—12.15 Tid för frågor
12.15—1 3.30 Lunch
13.30—14.15 Stamcellsforskning och
öronsjukdomar, med diskussion
14.15—14.30 Paus
14.30—15.15 Stamcellsforskning
och ögonsjukdomar, med diskus
sion
15.15—1 5.30 Paus
15.30—1 5.45 Eero Vartio presente
rar sin bok
15.45—16.00Avslutningsord Kai Lei
nonen
Föreningens höstmöte hålls lörda
gen och söndagen efter seminariet.
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