Maj månadsbrev 2022
Hej alla, det är med mycket vårkänslor i luften som majbrevet skickas ut. Trevlig läsning och
skön fortsättning mot sommaren!
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2. Temadag om tolerans i Godby Högstadieskola 18.5
3. Golftävlingen Hjärtslaget 21 maj i Eckerö
4. Förening för närståendevårdarnas bästa?
5. Vad är sexuella trakasserier och hur kan vi motverka dem?
6. Remissutlåtande – Ett tillgängligt Åland
7. Kom ihåg vårmötet 30.5 klockan 18
8. Nu finns Skrivargruppens bok Vi öppnar dörren
i Handicampens bibliotek
9. Ny utställning med Hjärtevirkarna i entrén
10. Meddela receptionen
11. Dela nyheter i månadsbrevet
12. Förbundets personal
Ålands handikappförbund
 växeln 018 22 360
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22100 Mariehamn
www.handicampen.ax
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1. Boka tid för Membra- och hemsidesskolning

Membra: Vill du få lite praktisk genomgång/repetition i hur du registrerar och
avregistrerar medlemmar, gör adressändringar med mera? Boka en tid med Linda i
receptionen, reception@handicampen.ax, tel. 018 22 360.

Hemsidan: Vill du få lite handledning i hur din hemsida fungerar, hur du publicerar
bilder och dokument, ändrar i medlemsformuläret, med mera? Boka en tid med
Gunilla, gunilla.nordlund@handicampen.ax, tel. 040 189 7431.
Har du sett att nu har medlemsföreningarna fått en egen rubrik högst upp i
menyfältet på www.handicampen.ax?

2. Temadag om tolerans i Godby Högstadieskola 18.5

Vi har fått en förfrågan från Godby högstadieskola om att vara med på deras
temadag som i år har tolerans som fokus.
Temadagen är redan onsdagen den 18 maj men hinner ni delta eller har idéer till en
station som skulle passa ert intresseområde så hör av er till Linda i receptionen så
kan det hända att vi kan samordna det med någon annan liknande station, flera
livssituationer kan ju ha liknande utmaningar. Det finns även intresse för föreläsare
och/eller erfarenhetstalare som till exempel kunde dela på en station.
Linda i receptionen kan, om intresse finns, vara samordnare och kontaktperson för
de som önskar delta, tel. +358 (0)18 22360, reception@handicampen.ax

3.

Golftävlingen Hjärtslaget 21 maj i Eckerö
Föreningen Vårt hjärta, Eckerö golf och Kyrkoby golfklubb anordnar lördagen den
21 maj klockan 9–14 hjärtegolf och golftävlingen HJÄRTSLAGET, en 2-manna scramble
med HIO-pris på hål 3 där vinsten är en elcykel! Det och mycket annat under dagen,
läs mer i bilagan om programmet. Alla välkomna!
Bilaga: Program

4.

Förening för närståendevårdarnas bästa?
Hej,
Jag hade en föreläsning i Folkhälsans allaktivitetshus med patient- och
klientombudsmannen. Föreläsningen riktade sig till närståendevårdare och andra
intresserade. På föreläsningen lyftes både av patient- och klientombudsmannen och
närståendevårdare själva att en förening som skulle se till närståendevårdarnas bästa
skulle vara väldigt nödvändig och viktig att få till på Åland. Innan pandemin var det på
gång men det har nu lite stannat av. I den arbetsroll jag har kan jag inte vara den som
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startar en sån förening men jag finns gärna med och stöder så mycket jag kan då jag
ser behovet av att det skulle finnas någon som stöttar och står upp för
närståendevårdarna. Vi pratade kring att det ju finns många föreningar som idag
möter och stöttar närståendevårdarna och nu skulle jag vara mycket intresserad av
att höra era åsikter om det här och hur ni upplever behovet av en förening för
närståendevårdare ser ut?
Med vänlig hälsning,
Annette Hagman
Aktivitetslots för seniorer/stöd för närståendevårdare/surfstödskoordinator
Telefon 018 527063, annette.Hagman@folkhalsan.ax
Folkhälsan på Åland
Livsstilsenheten, Skeppargatan 11, 22100 Mariehamn

5. Vad är sexuella trakasserier och hur kan vi motverka dem?

Välkommen på workshop! Vad behöver föreningar och organisationer göra för att
uppfylla PAF:s jämställdhetsmål vid beviljande av penningautomatmedel? Vad är
sexuella trakasserier? Vad kan föreningar göra för att förebygga sexuella
trakasserier?

Program: Kultur- och utbildningsminister Annika Hambrudd och finansminister
Roger Höglund inleder.
Lisa Andersson Tengnér, pedagog, expert på jämställdhet och diskrimineringsrätt, lär
oss om hur vi kan arbeta för ett tryggare föreningsliv utan sexuella trakasserier.
Plats: Alandica, auditoriet
Tid: måndagen 23 maj 2022 kl. 18-20.30
Målgrupp: Föreningar, fritidssektorn, tjänstemän och övriga intresserade.
Anmäl dig till seminariet här senast måndagen den 16.5.
Vid frågor kontakta Kristin Mattsson:
kristin.mattsson@regeringen.ax eller telefon: 018-25 194
Kristin Mattsson, Specialsakkunnig i jämställdhet, Regeringskansliet
Bilaga: program
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6. Remissutlåtande – Ett tillgängligt Åland 2022 - 2026

Förbundets Yttrandegrupp behandlade under tre möten i april landskapsregeringens
utkast till ett funktionshinderpolitiskt åtgärdsprogram, Ett tillgängligt Åland
2022 – 2025. Se bilaga.
Alla utlåtanden finns att läsa under Påverkan på www.handicampen.ax
Bilaga; Utlåtande Ett tillgängligt Åland

7. Kom ihåg vårmötet 30.5 kl. 18 i Storan

Medlemsföreningarna utser en representant till vårmötet. Meddela snarast till
gunilla.nordlund@handicampen.ax, om du inte redan gjort det, vem som
representerar din förening. Meddela samtidigt eventuella dieter och allergier

8. Nu finns Skrivargruppens bok Vi öppnar dörren
i Handicampens bibliotek
Handicampens bibliotek har fått tre exemplar av boken
”Vi öppnar dörren” i gåva av Ålands intresseförening för
psykisk hälsa – Reseda r.f. Välkommen att låna!

9. Ny utställning med Hjärtevirkarna i entrén
Vår utställning, Millions Missing, om den neurologiska sjukdomen ME, kommer att
flytta vidare i samarbete med stadsbiblioteket, och vi har erbjudit Hjärtevirkarna
utrymmet för en utställning om och med de fina alster de tillverkar, samt bakgrunden
till projektet.

10. Meddela receptionen

Nu börjar många ta ut semester, ha medlemsaktiviteter utanför handicampen med
mera och det är jättebra att ni meddelar till receptionen så att vi kan informera
vidare när någon söker er. Keep up the good work! �

11. Dela nyheter i månadsbrevet

Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev
utkommer måndagen den 13 juni .
Allmän information från medlemsföreningarna kan mejlas till info@handicampen.ax
en vecka före utgivningen så kommer det med i brevet.
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12. Personalen vid förbundets kansli
Personligt ombud Harriet Storsved
telefon 040 189 7474, harriet.storsved@handicampen.ax
Ekonomiansvarig Anette Fredriksson
telefon 040 189 7449, anette.fredriksson@handicampen.ax
T.f. byråsekreterare/receptionist Linda Wideman-Törnvall till och med 23.6.2022
Iréne Johansson, frånvarande till och med 22 maj
telefon 22 360, reception@handicampen.ax
T.f. verksamhetsledare och kommunikatör Gunilla G Nordlund
telefon 040 189 7431, info@handicampen.ax
Rättighetsutbildare Emilia Liesmäki
onsdag - fredag
telefon 040 189 7451, emilia.liesmaki@handicampen.ax

