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INNEHÅLL 

1. Gympa och yoga hemma med DUV 

2. Föreläsning om Intellektuell funktionsnedsättning – med eller 
utan autism – utmanande beteende och psykisk sjukdom 

3. Kurser och zoomföreläsningar från Svenska hörselförbundet 

4. Dela dina nyheter i månadsbrevet 

5. Personalen vid förbundets kansli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@handicampen.ax


2 
 

 
 
 

1. Gympa och yoga hemma med DUV 
 
På DUV:s hemsida kan du gympa och yoga efter egen förmåga till medryckande 
musik när helst det passar dig. Ha roligt och må bra med DUV på 
https://www.duv.ax/sv/motion/ 
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2. Föreläsning om Intellektuell funktionsnedsättning – med eller utan 
autism – utmanande beteende och psykisk sjukdom 
 

Hej, 

Nu börjar det ju faktiskt se bra ut med smittan och vi ser fram emot ljusare tider. Vi har 
flyttat fram dagen flera gånger men först nu kan vi meddela ett datum och 
föreläsningsdagen med vuxenpsykiater Lena Nylander om ”Intellektuell 
funktionsnedsättning – med eller utan autism – utmanande beteende och psykisk sjukdom” 
blir den 11 maj 2022 kl. 9-16 vid Yrkeshögskolan Arcada.  

Läs mera om föreläsningen och programmet på www.conductus.fi under föreläsningar och 
kurser och om Nylander på www.lenanylander.se   

 

Tid: kl.09:00 - 16:00 Datum: Ons 11 maj 2022  

Yrkeshögskolan Arcada 
Jan-Magnus Janssons plats 1  
Helsingfors  

 DELTAGARAVGIFT: 90 euro + moms. För- och eftermiddagskaffe ingår. 

 Deltagaravgiften är bindande från och med måndag 2 maj 2022, men kan överföras till en 
annan person inom organisationen. 

ANMÄLAN OCH FAKTURERINGSUPPGIFTER: 

Vi tar emot anmälan och faktureringsuppgifter via e-post: info@conductus.fi 

KONTAKT: 

Sonya Höstman, info@conductus.fi 

 

+358-50-511 8445 

info@conductus.fi 

www.conductus.fi  

http://www.conductus.fi/#_blank
https://www.lenanylander.se/
mailto:info@conductus.fi
mailto:info@conductus.fi
mailto:info@conductus.fi
http://www.conductus.fi/
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3. Kurser och zoomföreläsningar från Svenska hörselförbundet 
Här kommer info om Svenska hörselförbundets kurser och zoomföreläsningar. Det går att 
anmäla sig till allt redan nu. Till föreläsningarna kommer zoomlänken dagen före.  

Sprid gärna infon om evenemangen. Alla är välkomna oberoende om man hör till någon 
hörselförening eller inte. 

Anmälan görs till siw.ostman@horsel.fi 
 

Temakurser www.horsel.fi/kurser 

• Bli vän med dina hörapparater, 8-10.4.2022 Runsala Spa,Åbo 
• Hörsel och hälsa (parkurs) 25-27.4.2022 Norvalla, Vörå  
• Avslappningskurs för personer i arbetslivet 26-28.5.2022 Solvalla, Esbo 

 

Föreläsningar 

• Vad är en hörselnedsättning? 28.2.2022 kl 16-18 
• När hörapparaten inte räcker till 31.3.2022 kl 16-18 
• Lyssningsansträngning 28.4.2022 kl 16-18 
• Ménières sjukdom och akusticusneorinom samt senaste nytt inom hörselforskning 

5.5.2022 kl 16-18 

 

Se 6 bilagor 

Trevlig vår hälsar Svenska hörselförbundet 

Siw Östman 
Evenemangskoordinator 

Svenska Hörselförbundet rf 
Georgsgatan 18 
00120 Helsingfors 
Siw.ostman@horsel.fi 
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4. Dela allmänna föreningsnyheter i månadsbrevet 
  Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev      
  utkommer måndagen den 14 mars.   
  Allmän information från medlemsföreningarna kan mejlas till info@handicampen.ax  
  en vecka före utgivningen så kommer det med i brevet. 
 

5. Personalen vid förbundets kansli  
 
Vikarierande verksamhetsledare Per Leino, 
telefon 040 189 7421, per.leino@handicampen.ax  

Personligt ombud Harriet Storsved 
telefon 040 189 7474, harriet.storsved@handicampen.ax 
 

Ekonomiansvarig Anette Fredriksson 
telefon 040 189 7449, anette.fredriksson@handicampen.ax 

Byråsekreterare/receptionist Iréne Johansson 
telefon 22 360, reception@handicampen.ax 

Kommunikatör Gunilla Nordlund 
telefon 040 189 7431, info@handicampen.ax  

Rättighetsutbildare Emilia Liesmäki  
onsdag - fredag 
telefon 040 189 7451, emilia.liesmaki@handicampen.ax  

mailto:info@handicampen.ax
mailto:per.leino@handicampen.ax
mailto:harriet.storsved@handicampen.ax
mailto:anette.fredriksson@handicampen.ax
mailto:reception@handicampen.ax
mailto:info@handicampen.ax
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