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1. Förbundets vår- och höstmöte 
• Vårmöte: måndag 16.5, kl. 18 (alt. 30.5, kl.18) 
• Höstmöte: måndag 28.11, kl.18 

 
Närmare information följer längre fram. 

 
 

2. Brådskande: Språkrådet efterlyser föreningslivets synpunkter på 
problem med information och kommunikation på svenska, 
senast 18 mars 
 
Språkrådet går igenom olika sektorer av samhället för att få kännedom om var det 
eventuellt kan vara ett problem att få information på svenska, göra sig förstådd på 
svenska eller bli jämlikt behandlad som svenskspråkig. Den 18 mars 2022 ska jag 
beskriva för Språkrådet hur läget är för frivilligsektorn.  
 
Vilka synpunkter tycker ni borde föras fram från föreningslivets sida? Finns det 
någonting särskilt som ni vill lyfta fram när det gäller svenska språket? 
 
Vänliga hälsningar! 
Sara Karlman, föreningslivets representant i Språkrådet 
sara.karlman@gmail.com 
 
BILAGA 1 
 
 
 

3. Förbundet deltar på Dialog 22 den 28 – 29.3 på Alandica 
För elfte året arrangerar utbildningsavdelningen seminariet Dialog 22. Förbundet 
deltar i mässan under båda dagarna 28 – 29 mars. Den 29 mars arrangerar förbundet 
en workshop samt föreläsningar med juridiskt ombud Elias Vartio från 
SAMS/Samarbetsförbundet kring funktionshinder samt Victoria Eidenvall, 
marknadskommunikatör från Linköping. Se närmare information och anmälan via  
https://www.utbildning.ax/dialog-2022 

 
BILAGA 2 

 

4. En utredning om förekomsten av hatretorik och trakasserier 
 

Owal Group genomför en utredning på uppdrag av Justitieministeriet om 
förekomsten av hatretorik och trakasserier och deras konsekvenser för 

mailto:sara.karlman@gmail.com
https://www.utbildning.ax/dialog-2022
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trygghetskänslan bland medlemmar i olika minoritetsgrupper. Utredningen riktar sig 
särskilt till följande minoritetsgrupper: personer som talar främmande språk, 
utländska medborgare eller personer med invandrarbakgrund, romer, samer, 
finlandssvenskar, personer med funktionsvariation, de som tillhör en sexuell 
minoritet eller könsminoritet samt de som tillhör en religiös minoritet. En liknande 
enkät gjordes hösten 2015 (rapporten finns här.)  

Resultaten av denna uppföljande enkät kommer att användas för att uppdatera 
lägesrapporten och ge ytterligare information om hur man förhindrar hatretorik och 
trakasserier. Enkäten kan besvaras fast man inte har själv upplevt hatretorik eller 
trakasserier.  

Vi skulle vilja be er att förmedla information om enkäten till utredningens 
målgrupper genom era nätverk. Stort tack för er hjälp! Enkäten är öppen till slutet av 
mars. Länk till enkäten: https://sv.research.net/r/vipu2022sv  

Genom frågan i slutet av frågeformuläret är det också möjligt att anmäla sig till en 
personlig intervju. Vi ger gärna mer information om enkäten och utredningen.   

Kontaktperson vid Owal Group:  
manager Laura Jauhola, laura@owalgroup.com, 050 443 1841  

Kontaktperson vid justitieministeriet:  
erityisasiantuntija Katriina Nousiainen, katriina.nousiainen@gov.fi, 029 515 0275. 

Med vänlig hälsning/Jenna Siltala, analyst Owal Group Oy 
Tel. +358 440980139, e-mail: jenna@owalgroup.com  www.owalgroup.com  

 
 

4. Världsautismdagen 2.4 - Utnämnande av Årets Autismkämpe 

Ålands Autismspektrumförening uppmärksammar Världsautismdagen den 2 april 
genom att utnämna Årets Autismkämpe 2022!  
Du kan nominera en person eller ett företag som genom bemötande eller handlingar 
haft stor betydelse för personer med diagnos inom autismspektrumet. Skicka din 
nominering med en kort motivering senast fredagen den 23 mars kl. 15 
till  alandsautismspektrumforening@gmail.com 
 
Utnämnande av Årets Autismkämpe och övrigt program i Maxinge den 2.4: 

• Nomineringen av Årets Autismkämpe kl. 12.30 
• Illustratören Hannamari Ruohonen och förbundets Emilia Liesmäki läser högt 

ur boken Pussel kl. 12.20 och 12.45 
• Besök av Mandalorians från Starwars  
• Pyssel och tipsrunda  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76633
https://sv.research.net/r/vipu2022sv
mailto:laura@owalgroup.com
mailto:katriina.nousiainen@gov.fi
mailto:jenna@owalgroup.com
http://www.owalgroup.com/
mailto:alandsautismspektrumforening@gmail.com
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5. Supermamsen – digital föreläsning 31.3  

Den 31 april kl. 18 arrangerar Ålands Autismspektrumförening en digital föreläsning 
med Sara Melin, känd som ”Supermamsen” efter boken med samma namn som blivit 
en storsäljare. 

”- Sommaren 2015 startade jag, en uppgiven mamma, bloggen Supermamsen som 
egenterapi. Bloggnamnet var ironiskt eftersom jag just då kände mig som världens 
sämsta mamma. Familjelivet var tufft och mitt äldsta barn hade precis fått sin 
aspergerdiagnos efter att ha blivit utmattad och varit hemma från skolan i åtta 
månader. De senaste åren har alla mina tre barn fått NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och vi kämpar med barnens skolgång och 
vår vardag. Till yrket är jag lärare i fritidshem och i boken får du följa mina tankar 
både som förälder och pedagog. Du får ta del av bergochdalbanan mellan hopp och 
förtvivlan som förälder och de insikter jag har fått som pedagog samt min kärlek till 
barnen.”/Sara Melin 
 
Anmälan senast 30.3 kl. 15 till reception@handicampen.ax eller telefon 22360. 
Uppge din e-postadress! 

 

6. Enkätundersökning med anledning av coronapandemin om 
erfarenheter hos personer inom serviceområdet som arbetar 
med personer med funktionsnedsättning  
 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför en enkätundersökning som syftar till 
att utreda vilka erfarenheter personer som arbetar inom servicen för personer med 
funktionsnedsättning har av coronaepidemin. Enkäten är en del av projektet 
Framtiden skapas, som administreras av förbundet Kehitysvammaliitto ry och 
delgenomförs av Finlands Kommunförbund rf och Institutet för hälsa och välfärd. 

Syftet med enkäten är att utreda på vilka sätt man har upplevt att coronaepidemin 
har påverkat arbetet, arbetsplatsen och arbetsgemenskapen samt hurdan ny praxis 
som har införts på arbetsplatserna till exempel för att ordna tjänster. Genom enkäten 
utreds dessutom vilka förändringar arbetstagarna har observerat i vardagen för 
personer med funktionsnedsättning. I enkäten intresserar vi oss också för de åtgärder 
och metoder för att förebygga coronasmitta som tagits i bruk inom tjänsterna samt 
coronakommunikationen mellan klienter och arbetstagare. 

Enkäten riktar sig till myndiga personer som arbetar inom servicen för personer med 
funktionsnedsättning. Det är frivilligt att svara på enkäten. Enkäten besvaras 
anonymt och svaren kan inte kopplas till enskilda personer. Enkätmaterialet 
behandlas och förvaras omsorgsfullt med iakttagande av god forskningsetisk praxis. 
Resultaten publiceras hösten 2022. 

Enkäten innehåller 48 frågor, av vilka en del är öppna frågor. Endast en del av 
frågorna är obligatoriska, men vi hoppas att du svarar på alla frågor. Det tar cirka 40 
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minuter att besvara enkäten. Enkäten kan inte sparas halvfärdig. Besvara enkäten 
endast en gång. 

Det är av största vikt att enkäten besvaras så att vi kan få information om vilka 
erfarenheter de som arbetar med klienter har av den exceptionella epidemi-
situationen. Svaren utgör en väsentlig del av utvecklingsarbetet inom projektet. Alla 
svar är värdefulla! 

Genom att svara på enkäten godkänner du att svaren används i undersökningen. Kom 
ihåg klicka på “sänd” i slutet av enkäten så att dina svar lagras i systemet. 

Enkäten är öppen 9.3-9.4.2022.  En elektronisk länk till enkäten finns här. 

Ytterligare information om undersökningen: 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-utveckling/undersokningar-och-
projekt/mojligheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-personer-med-
utlandsk-bakgrund-att-klara-sig-i-undantags-och-krissituationer-framtiden-skapas-
utifran-erfarenheter-av-covid-19 

Om du har frågor eller vill diskutera något i anslutning till enkäten får du mer 
information av: Anna Väre, forskare, tel. 029 524 7812, anna.vare@thl.fi 

Med vänlig hälsning 
Maria Valtokari, utvecklingschef, maria.valtokari@thl.fi, tel. 029 524 8203 

 

 

7. Ålands Synskadades it-stöd besöker HandiCampen 21.4 -  
Drop in för dig som behöver lite handledning med din elektronik 
 
Ålands synskadades it-stöd gästar Handicampen torsdagen den 21 april mellan 
klockan 10 och 14. Då har medlemmar från förbundets alla medlemsföreningar 
möjlighet att få hjälp med till exempel telefon, bärbar dator eller ”paddan”.  

Kom ihåg att it-stödet inte är någon ”it-guru” som kan lösa allt men ofta är det rätt 
enkla problem som gör den digitala vardagen svår. Drop in med din egen utrustning! 
Blir kön lång så arrangerar vi en dag till med bokade tider! 

Viktigt, tänk på att ta med dig alla lösenord ���� 

Välkomna! 
Ålands synskadade rf 
Charlotta Solax, Verksamhetsledare 
Tel +358 (0)457 343 8950, NY E-POST från 1.1.2022: kansli@syn.ax 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/99C066362C4C4F23
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-utveckling/undersokningar-och-projekt/mojligheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-personer-med-utlandsk-bakgrund-att-klara-sig-i-undantags-och-krissituationer-framtiden-skapas-utifran-erfarenheter-av-covid-19
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-utveckling/undersokningar-och-projekt/mojligheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-personer-med-utlandsk-bakgrund-att-klara-sig-i-undantags-och-krissituationer-framtiden-skapas-utifran-erfarenheter-av-covid-19
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-utveckling/undersokningar-och-projekt/mojligheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-personer-med-utlandsk-bakgrund-att-klara-sig-i-undantags-och-krissituationer-framtiden-skapas-utifran-erfarenheter-av-covid-19
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-utveckling/undersokningar-och-projekt/mojligheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-och-personer-med-utlandsk-bakgrund-att-klara-sig-i-undantags-och-krissituationer-framtiden-skapas-utifran-erfarenheter-av-covid-19
mailto:anna.vare@thl.fi
mailto:maria.valtokari@thl.fi
mailto:kansli@syn.ax
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8. Påminnelse – Landskapsregeringens utbildningspolitiska 
seminarium på Alandica 13 maj 
 
Landskapsregeringen vill påminna om att det utbildningspolitiska seminarium som 
planerades till den 14 januari är flyttat till den 13 maj på Alandica och uppmanar er 
att vidarebefordra inbjudan inom era organisationer, bl.a. till styrelsemedlemmar 
direktionsmedlemmar och till studeranderåden. 

Samhället förändras – förändras utbildningen? Seminarium om 
framtidens utbildningsbehov på Åland 

Anmälan till seminariet görs senast 30 april på följande länk 
https://link.webropolsurveys.com/S/50C2E8E1D39E9E7D 

Antalet deltagare i seminariet är begränsat. 

Du som var anmäld till det inplanerade seminariet 14 januari behöver endast anmäla 
förhinder att delta. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Gustafsson, avdelningshandläggare /Utbildnings- och kulturavdelningen  

 

 

 

 

 

 

              BILAGA 3 

 

 

10. Dela nyheter i månadsbrevet 
  Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev      
  utkommer måndagen den 11 april.   
  Allmän information från medlemsföreningarna kan mejlas till info@handicampen.ax  
  en vecka före utgivningen så kommer det med i brevet. 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/50C2E8E1D39E9E7D
mailto:info@handicampen.ax
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11. Personalen vid förbundets kansli  
 
Vikarierande verksamhetsledare Per Leino, till och med 23 mars 
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, frånvarande till och med 12 april 
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:per.leino@handicampen.ax
mailto:harriet.storsved@handicampen.ax
mailto:anette.fredriksson@handicampen.ax
mailto:reception@handicampen.ax
mailto:info@handicampen.ax
mailto:emilia.liesmaki@handicampen.ax
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