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Styreisen för Föreningen Finlands bövbiinda rf
viii tacka sina mediemmar för det g&igna &et och önska

Fridfuii Jul och Alit Gott för & 2016!

Informationsavdeiningen och tidriingarnas redaktionsr~d tackar aila
iösare, hoppas ni har trivts i sdilskap av v~ra tidningar!

En underbcir, glcidjerik juletid och trevliga Idsstunder för ~r 2016.
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Ledaren: Vi vii! stärka kundorienteringen
Häisningar från höstmötet i Uleåborg
Förändringens vindar blåser i vår organisation
EDBU:s styrelse träffade EU-pariamentariker
ERCW-veckan 1 Moskva

Vi viii stärk kundorienteringen

öreningen Finlands Dövblinda
O rf:s nya måiprogram har gjorts

upp för den kommande tioårspe
rioden. Där är föreningens värde
ringar och målsättningar samt de
dövblindas rättigheter inskrivna.
Anmärkningsvärt är att det är de
dövblinda själva som gjort upp det
ta målprogram. 1 föreningens nya
förändringsstrategi för åren 2015—
2018 finns föreningens vision och
mission antecknade. 1 visionen skis
sas upp hurdan föreningen kommer

O att vara år 2018, och missionen
beskriver det arbete som förenin
gen förväntas utföra i framtiden.

1 enlighet med visionen kommer vår
förening även i framtiden att vara
en expertorganisation för personer
med sensoriska funktionshinder. En
Iigt missionen ska föreningen pro
ducera kundorienterade tjänster för
dövblinda, deras närmaste nätverk
och andra som i väsentiigt avseen
de har nytta av verksamheten. Vi

viii utveckia de tjänster som före
ningen producerar till att alIt bättre
motsvara kundernas behov. Detta
är viktigt, eftersom förändringar i
sam hället och i sam häliets satsnin
gar kan leda till att våra kunders be
hov förändras. Det är viktigt också
därför att om finansieringen för vårt
arbete väsentiigen minskar måste
vi kunna prioritera och styra vårt ar
bete och utforma våra tjänster på
ett riktigt och meningsfullt sätt.

Cm vi viii göra våra tjänster ännu
mer kundorienterade och utveckia
dem till att bättre motsvara dagens
behov måste vi höra efter med er.
De bästa experterna på de dövb
lindas behov är ni, våra kunder.
Därför har vi börjat kartlägga de
dövblindas behov av tjänster. Måi
sättningen är att få arbetet kiart un
der nästa år. 1 början av nästa år
skickar vi er ett frågeformulär som
vi önskar att ni besvarar. Svaren
kan ges antingen eiektroniskt eiler
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Bild: Raili Ojaia-Signeil.
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Häisningar från
höstmötet i Uleåborg

skriftligt. Vi försöker göra det möj
ligt att svara också på teckenspråk.
1 enkäten ber vi er uppskatta ert be
hov av tjänster under de komman
de fem åren. På så sätt får vi med
också ett framtidsperspektiv.

Föreningen Finlands Dövblinda rf
är en liten handikapporganisation.
Det är ytterst vikigt för oss att med
vetandegöra oss om vad som är vår

kärnuppgift, varför föreningen finns
till och varför RAY ska understöda
oss. Denna behovskartläggning och
enkät ger oss en möjlighet att be
rättiga vår existens på ett tydligare
sätt. Jag hoppas att så många som
möjligt av er deltar i enkäten.

Ritva Rouvinen
Distriktschef

0

Text och bilder:Jaakko Evonen

Föreningen Finlands Dövblindarf:s stadgeenliga höstmöte hölls
28—29.11 på Radisson Blu-hotellet
i UIe~borg.

Innan mötet tog sin början delades
utmärkelser ut. Dipiom fick Mer
ja Kaarnaoja, Timo Peltomäki och
Seija Holmila. Synskadades Cent
ralförbunds förtjänsttecken i brons
beviljades Tero Tanner, Ulla Pekuri,
Virpi Lahnaoja och Esko Jäntti. Ti

teIn Arets medarbetare tilidelades
IT-experten Mariano Mineo och
Arets mediem blev Sanna Paa
sonen. Föreningens standar med
hedersdiplom tilldelades Saini Le
pistö.

Ordförande Seppo Jurvanen höil
välkomsttalet. Han tackade mötes
deltagarna för de gångna åren och
meddelade att han inte står till för
fogande vid ordförandevalet. Mö
tet öppnades av ordförande Seppo
Jurvanen. Närvaro konstaterades

Hej alla Känselsprötets läsare! 0

Nu har vi jul i vårt hus och får tän
da Ijus.

Var försiktiga med elden, lågorna
har en Iugnande effekt men ack så
farliga.

Jag önskar alla en fridfull jul och
ett gott nytt år!

Inga

Inga Lassfolk-Herler
Föreningen Finlands Dövblinda rf
Distriktssekreterare

Vasaesplanaden 17, 3. vån
65100 Vasa
tel: 0400 107 302
inga.lasfolk-herIer~kuurosokeat.fi
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Mottagarna av utmärkelser: Saini Lepistö (vänster), Esko Jäntti, Sanna
Paasonen och Se~a Holmila.

4 KänseLsprötet 4/2015 Känse[sprötet 4/2015 5



genom namnupprop. Närvarande
var 75 röstberättigade mediemmar
och sju anhörigmedlemmar utan
rösträtt. Närvarande var dessu
tom bl.a. föreningens medarbeta
re och toikstuderanden. Höstmö
tet konstaterades vara lagenligt
sammankallat och beslutfört. Som
mötesordförande fungerade SCF:s
medlemsservicechef Markku Möt
tönen.

Mötet godkände efter omröstning
styrelsen förslag till ordförandes,
vice ordförandes och styrelsemed
lemmarnas arvode. Förslaget om
revisorernas arvoden godkändes.
Mötet antecknade till kännedom
styrelsens översikt över förening
ens verksamhet och ekonomi fram
till slutet av september 2015. Till
föreningens ordförande för åren
2016—2017 valdes Tuula Hartikai
nen från Varkaus. In i styrelsen
valdes Sanna Paasonen från S:t

0

0

Stämningar från höstmötet.

Michel, Esko Jäntti från Jyväskylä
och Saini Lepistö från Ulvsby i de
avgående styrelsemedlemmarnas
ställe. 1 styrelsen fortsätter Martti
Avila från Helsingfors, Ulla Kungas
från Tammerfors och Ari Suutarla
från Helsingfors.Verksamhetspla
nen och budgeten fastslogs för år
2016. Programförklaringen godkän
des. Beslöts att anslutningsavgiften
förblir 15 euro.

Mötet befulimäktigade styrelsen
att förbereda ett förslag om ordfö
randens och verksamhetsledarens
ställning samt om organisationens
struktur och att lägga fram förslaget
för godkännande inom ~r2016. Mö
tet beslöt att styrelsen lägger fram
försiaget om ändringar i stadgar
na för godkännande vid v~rmötet
2016. Till ledamot i Synskadades
Centralförbunds fullmäktige valdes

Martti Avila och till vice fullmäktige
ledamot Päivi El-Gharb från Uleå
borg. Mötet avslutades med att
direktören för rehabiliterings- och
boendeservicen, Risto Hoikkanen,
berättade om hur nybygget frams
krider på Aktivitetscentrets tomt i
Tammerfors. Som avslutning på
den första möteskvällen, lördag,
fick deltagarna se en uppvisning
av Valteri center för lärande och
kompetens, Tervaväylä, där sko
lans elever uppförde julsånger på
teckenspråk.

/

:,

Tiliträdande ordförande Tuula Hartikainen och nuvarande ordförande
Seppo Juivanen.
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Förändringens
vindar blåser
i vår organisation
Merja Kovanen utvecklingschet Föreningen
Finlands Dövblinda rf

S tora förändringar sker inom Finlands organisationer för perso
ner med sensoriska funktionshin
der. Organisationsverksamhetens
centrala finansiär, RAY, fastställer
de kommande årens bidragsnivå
utg~ende från inspektioner 1 orga
nisationerna och förändrade riktlin
jer ang~ende bidrag.

Även för Föreningen Finlands Dö
vblinda rf:s del kommer RAY-stödet
att förändras och det är med blan
dade känslor vi i december emot
ser det första finansieringsförslaget
efter inspektionen. Av vår finansie
ring har hittills ungefär hälften kom
mit från RAY-bidrag. Utgående från
andras erfarenheter och vår egen
inspektionsberättelse kan vi sluta
OSS till att ändringarna i finansie
ringsgrunden och deras inverkan
på verksamheten ocks~ för vår del
kommer att vara betydande.

Vid sidan av den RAY-finansierade
föreningsverksamheten producerar
vi ocks~ rehabiliterings- och boen
deservice. Den åtstramade ekono

miska situationen i samhället syns
också i dem. Att få rehabiliterings
beslut har blivit svårare och man
kommer inte heller in vid service
boendet på samma grunder som
förut. A andra sidan ökar behovet O
av serviceboende när befolkningen
blir äldre. För att vi ska kunna ro i
land med att erbjuda serviceboende
och rehabilitering krävs att vår or
ganisation, med dess ganska mju
ka värden, har beredskap att tävia
med andra, många gånger före
tagsmässigt fungerande, boende
service- och rehabiliteringsenheter.
1 denna tävlan kan specialkunskap
gällande sensoriska funktionshin
der vara en central konkurrensför-~
del, om den bara vidmakthålls och
man kan lyfta fram den på rätt sätt
inför såväl verksamhetens finan
siärer som kunderna.

Strategi ger kraft att förnya verksam
heten

Föreningens strategiarbetsgrupp fick
mot slutet av sommaren i uppgift att
göra upp en pian som sku lie vägle
da oss genom de kommande åren

till en ny, fungerande heihet. Re
sultatet blev en förändringsstrategi
med endast två målsättningar: att
anpassa och att utveckla verksam
heten. Att anpassa verksamheten
innebär på det tankemässiga pianet
förändringar i såväl organisations
strukturen som hos personalen och
i verksamheten. Inom de närmaste
månaderna kommer anpassning
ens stora beslut att fattas och vik
tiga strategier att utformas. Själva
anpassningsåtgärderna kommer

0 att förverkligas så småningom un
der de kommande tre åren. ldag
producerar vi tjänster vid fiera olika
enheter på olika håll i landet och
en metod att balansera budgeten
kommer sannolikt att vara att delvis
sammanföra dem. Förändringarna
kommer alltså att gälla förutom or
ganisationens struktur och perso
nal också sätten som verksamhe
ten förverkiigas på och piatserna
där det sker.

0
Förändringar är också möjligheter

En förändring innebär också alltid
en möjlighet att förnya och förnyas.
Även om föreningens krafter i det
inledande skedet går till att anpas
sa sig är det viktigt att också trygga
kvaliteten på och förutsättningar
na för den framtida verksamheten.
Därför skrevs följande fyra priorite
ringar in i förändringsstrategin:
verksamhetens generella utveck

ling och effektivering, utveckling av
marknadsföringskommunikation
och information, stärkande och ut
vidgande av finansieringsgrunden
samt utveckling av verksamhetens
kundorientering och eifektivitet. För
varje utveckIingsomr~de bestäms
en grupp praktiska åtgärder genom
vilka vi ämnar uppnå målen för varje
område. Bland annat ska kunder
nas servicebehov kartiäggas och
en ny årspublikation utges. Atgär
derna genomförs under hela den
tid som strategin är i kraft och flera
kommer till vid behov. Målet är att
genom utveckIingsåtgärderna få ett
handlingssätt och en praxis som
strävar mot en kontinuerlig utveck
Iing att sIå rot i v~r förening.

När förändringsstrategin förverkii
gas kommer många saker att änd
ras 1 vår förening. Strategiarbetsg
ruppens uppgift är att leda och styra
denna förändring 1 gott samarbete
med föreningens styrelse, ledning,
personal och kunder.

Mediemmarna i Föreningen
Finlands Dövblinda rf:s
strategiarbetsgrupp:
Seppo Jurvanen, ordförande, Tuula
Hartikainen, vice ordförande, Risto
Hoikkanen, föreståndare för rehabi
Iiterings- och boendeserviceenhe
ten, Heikki Majava organisations
chef, och Merja Kovanen, utveck
lingschef.
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Ei • tres möe ERCW-veckan i Moskva
-‘ari mentariker

Text: Seppo Jurvanen

G enom EDBU-styrelsens besöktill EU-parlamentet ville vi göra
dövblindheten bättre känd. På mor
gonen 24 juni hade man arrangerat
en arbetslunch för oss i EU-parla
mentet med temat: “De dövblinda
i Europa - utanför de utomståen
de?”. Vi representanter för EDBU:s
styrelse höli korta föredrag och

träffade EU-parlamentariker. Det
var meningen att mötet skulle hål
las klockan 8—10, men det började
en halvtimme för sent och talarna
fick bråttom. Jag hade blivit tillde
Iad ämnet: “Hur gör vi Europa till
gängligt och uppnåeligt även för de
dövblinda?”. Jag närmade mig äm
net via den nordiska definitionen av O
dövblindhet. Mera om dessa tankar
senare.

Text: Tuula Hartikainen, biider: Anita Palo

I början av augusti var jag förstagången på resa i vårt östra grann
land, Ryssland. Då hölls Europeis
ka rehabiliterings- och kulturveckan
för dövblinda (ERCW) i Moskva.
Jag var lite spänd på grund av

O de senaste politiska konflikterna i
Ryssland. Det var ovanligt många
som önskade mig en trygg resa och
sade att de hoppades att vi skulle
ses igen.

ntressanta piatser att besöka

Vi bekantade oss med Moskvas
centrum till fots under ledning av
v~r guide. På Röda torget såg vi
det massiva Leninmausoleet somo bevakades av beväpnade poliser
och Kremis höga mur med sina
tom. Alexanderträdgården ligger
nära intili med ett monument över
inbördeskriget med en evig eld och
en säregen fontän med fyra hästar.
Dessutom stod en kyssning längs
Moskvafloden på programmet.

För en chokladälskare som jag var
det roligt att besöka chokladmuseet.
Där fick vi höra om chokladtillverk
ningens historia. Vi fick se redskap

som tidigare använts för atttillverka
choklad. “Kokkärlet” för kakaon såg
lite ut som våra gamla bykgrytor.
Runt grytans kanter fanns många
sm~ hål, och i dem stacks trattar
och i ändorna på trattarna rör. Ka
kaomassan hälldes i tratten och
genom den rann massan ner i mä
ret och där kom den råvara som
behövdes för att tillverka chokla
den. Vi fick själva göra chokladkex
i form av katter. På ett bord fanns
uppradade choklad och rån och
kattformar. Det var lite stökigt att
göra kattkex, chokladen fastnade
på fingramna, rann äver bordet och
till och med över skyddsförklädena.
Slutresultatet smakade gott, tyckte
vi närvarande chokladälskare. 1 en
monter i chokladmuseets entr&
hall uppvisade man stolt för oss en
chokladbjömn som vunnit pris i en
chokladtillverkningstävling. Jag vilI
minnas att den vägde 60 kilo.

På de dövblinda barnens
internatskola

Vi reste till staden Sergijev Posad,
ungefär 70 km norrut från vårt ho
tell. Vi besökte en internatskola där
också dövblinda barn får undervis
ning. Alla som vilI det får inte plats

‘1

/

1 bakre raden från vänster först den okända fröken NN, sedan Davor Stier
(parlamentafikel Kroatien), de dövblinda Barbara Vema (Italien), Seppo Jur
vanen (Finland), Tamäs Gangi (Ungem), Francisco Trigueros (Spanien) och
Peter Vanhoutte (Beigien). 1 främre raden från vänster Adam Kosa (paria
mentafikel Ungem), Sanja Tarzay (EDBU:s ordförande, Kroatien) och Heiga
Stevens (padamentankei Beigien). BiId: Seppo Jutvanens arkiv.
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på skolan eftersom den är den
enda statiiga internatskolan. Vi be
kantade oss med de funktionella
klassrummen som hade en beto
ning på hantverk. Vi fick känna på
handarbeten gjorda i olika material
så som rotting och lera samt sydda
och vävda handarbeten.

Vi gick också runt i sovsalarna där
det stod fyra sängar p~ rad, alla
med tilihörande skrivbord. En mel
lanvägg som var lite på en meter
hög skilde sängplatserna från va
randra. Man fick en känsla av att de
små skoleleverna inte hade spe
ciellt stort privatliv. Utrymmena var

snygga och färggranna, så ramarna
var fina för de 210 eleverna. Fr~n
skolan begav vi oss till den Heliga
treenighetens klosterområde som
är ett mål för ryska pilgrimsvandra- 0
re. Där fanns många vackra kyrkor.
Vi besökte en tillsammans med vår
guide. Där fanns m~nga ikoner
och förgyllda målningar. Nära klos
terområdet fanns ett museum där
man fick lära sig om förhållandena
på medeltiden, om levnadssätt och
kläder.

lntervju för den ryska televisionen

Vi besökte Zaraysk, söder om Mos
kva, där en gång Moskvas södra
försvarsfästning låg. Guiden be
rättade om dess historia för alla
som var intresserade. Vi fick känna
på två soldater som var utrustade
som på medeltiden. De var kläd
da i soldatmundering och beväp
nade med svärd och spjut. Under
vadmalsrocken hade de ett brösts
kydd av metall och på benen hade

Ode benskydd av metall. Soidaterna
hade det säkert ganska obekvämt
då de stod där hela dagen i stekan
de hetta i sin soldatmundering. Där
pågick också en forntidsmarknad
med bland annat musikinstrument,
smycken och lergods till salu samt
föremål av smidesjärn som sme
den hamrade ut vid elden. På fäst
ningsomr~det befann sig ett inspel
ningsteam från ryska televisionens
huvudkanal, och de intervjuade
mig. De frågade vilka turistattrak
tioner jag hade tyckt om, och om

de varit tillgängliga. Jag sade att
det skulle vara trevligt att kunna få
känna på miniatyrmodeller av se
värdheterna. Till sist filmade de när
jag undersökte ett föremål av smi
desjärn.

En fantastisk kväll

Lördagskvällen firades i ett stort tält
nära hotellet. Där spelade, dansa
de och sjöng en folkdansgrupp.
Musiken svepte lyssnarna med sig
och artisternas kjolfållar fladdrade
i dansens virvlar i den mörknande
kvällen.

Kvällens program var musikbeto
nat. Det genomfördes med skickli
ga dövblinda krafter. Natalie sjöng
fantastiskt fint, en ung man uppför
de ensam fyra olika danser och ett
tävlingsdanspar virvlade runt till to
nerna av en tango. Dessutom dan
sade deltagarna tillsammans hand
i hand mellan stolarna och borden.
Det serverades många olika maträt
ter och drycker, men det var svårt
att hinna få ner dem då serveringen
skedde under programmet. Innan
tacktalen hölls fick vi ballonger med
lyse inuti. Vi fick skriva v~ra namn
och en önskan p~ ballongens yta.
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Gruppfoto av finländarna: från vänster Juho Särkimäki, Anita Palo, Tuula
Hartikainen, Rauli Jalo och Maritta Oksanen.
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Ballongerna svävar mot friheten!

12 KänseLsprötet 4/2015 Känselsprötet 4/2015 13



Därefter gick vi alla ut tillsammans
och släppte lös ballongerna. De
steg upp mot himlen i en stor klun
ga medan ljuspunkterna tindrade.
Det var en imponerande syn och vi
undrade hur långt ballongerna med
våra önskningar skulle sväva!

Lyckade arrangemang

Rysslands dövblindas förbund och
deras samarbetspartner lyckades i
huvudsak väl med ERCW-veckans
arrangemang. Hotellet var snyggt
och det fanns mycket mat att välja
mellan till morgonmål och middag.
De hade fått en bra sponsor och un
der hela veckan fick vi vattenflaskor,
godis och våtservetter, för det var
mycket varmt. Vi hade fem bussar
till vårt förfogande och de frivilliga
guiderna kunde engelska och job
bade långa dagar för oss. Vi delta
gare var redan på förhand indelade
i fem olika färger. Dem höll vi oss till
när vi klev på bussarna och delade
upp oss för olika programpunkter.
Det var ett fungerande och tydligt
system då vi var många. Guiderna
i vår grupp var vänliga och tjänstvil
liga. Ett stort minus var de hemska
trafikstockningarna, men det kan
man inte göra något ~t i den stor
stad med sju miljoner invånare som
Moskva är.

Glimtar från veckan

- Den första kvällen frågade jag i
hotellreceptionen efter en karta
över området. Då jag fått mitt ären
de uträttat hördes ett blygt “moi”.
Min tolk och jag undrade förvånade
varifrån den häisningen kom. Nära
oss stod en flicka på 4—5 år. Jag frå
gade henne varifrån hon kom. Hon
svarade att hon var från Ryssland.
Då kom hennes mamma fram, hon
var ingermanlänning och kunde lite
finska. Vi fick en trevlig pratstund. 0

- På tisdagen när vi kom från Mos
kva till hotellet på en sexfilig motor
väg såg vi en ganska ung kvinna
röra sig fram och tillbaka mitt i tra
fikrusningen bland alla bilarna. Hon
sålde biommor. Jag tyckte det kän
des hemskt att föreställa mig själv
mitt i den rusningen.

- Då vi var på väg bort kom en bil
körande längs korridoren på flyg- C
fältet i Moskva, stannade bredvid
oss och skulle ha skjutsat mig till
incheckningen. Vi tackade artigt
för erbjudandet och fortsatte vår
färd till fots. Efter incheckningen
ställde vi oss i kö för säkerhets
kontrollen. Vi hade inte länge hun
nit stå där när en funktionär kom
fram till oss och sade att vi kan
flytta oss till VIP-kön där det inte
stod speciellt många människor.
Vi var glada då säkerhetskontrol

len var avklarad på en halvtimme
med röntgen och alit.

- En dag då vi var på utfärd fastnade
min tolk i bussens säkerhetsbälte.
P~hittiga kvinnor som vi är beslöt vi
att pröva om hon skulle klara sig ur
knipan genom att luta bänken lite
bakåt. På så sätt kunde tolken bit
för bit åla sig ur bältet så att vi inte
behövde busschaufförens hjälp.

- Det var härligt att vakna upp till
ny morgon och då jag öppnade

balkongdörren höra tuppen gala
på den lilla bondgården som låg
nära hotellet. Men hörande och
morgontrötta resenärer var troligen
inte så glada över tuppens tidiga
galande.

- En kväll fick vi se ett stiligt fyr
verkeri då något arbetsgäng firade
kväll tillsammans.

- Under varje bussfärd fick vi infor
mation om Ryssland och om den se
värdhet vi var på väg till. Ledaren för
vår grupp sade att vi skulle lyssna
noga, för mot slutet av veckans skul
le vi avlägga prov på vår kunskap.
“Cm ni inte kan svara på frågorna
skickas ni till Sibirien...!” Detaljerna
har verkligen stannat kvar i minnet
eftersom denna tentamen hölis på
återresan från lördagens utfärd. På
söndag åkte vi raka vägen hem,
många erfarenheter rikare.

Klostret.
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