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1. Personalaktuellt på förbundet 
Karl Wahlman är förbundets nye verksamhetsledare som ni når på  
karl.wahlman@handicampen.ax, mobil 040 189 7421 

Pia Schauman-Hansén jobbar under augusti – september med förbundets och föreningarnas 
löneutbetalningar, hennes e-post är pia.schauman-hansen@handicampen.ax 

Kati Eriksson jobbar under augusti – september med förbundets och föreningarnas löpande 
bokföring, hennes e-post är kati.eriksson@handicampen.ax 

Ann-Catrin Vinberg börjar som förbundets ekonomieansvarig den 9 september och tar hand 
om både löneutbetalningar och bokföring. Ann-Catrin kommer närmast från Ålands 
Företagsbyrå. Närmare information följer. 

 

2. Ventilationsrengöring 
Under vecka 33 - 34 kommer EPAB att utföra ventilationsrengöring i huset. Det betyder att 
det eventuellt kommer orsaka störningar i arbete och verksamhetsutövande. Önskemål från 
EPAB finns om att saker inte står i vägen för tilluftsdon och frånluftsdon så att deras arbete 
kan löpa på smidigt. Vidarebefordra gärna till de berörda. 

Med vänlig hälsning, Ida Forselius, disponent 

 

3. Årets DUV-IFK match på WHA 6.9 
Den 6 september kl. 19 spelar DUV-IFK den årliga fotbollsmatchen på WHA. Missa inte årets 
match! 

 

4. Autism and happiness – Seminarium på engelska  
Conductus Nordic Education ordnar en online Zoom föreläsning/träning ”Autism and 
Happiness - from neurodiversity to neuroharmony” med världsberömde Peter Vermeulen, 
PhD, den 18.01.2023 kl. 13:00 – 15:30 med ca 2h föreläsning och en frågestund efteråt. 
Vermeulen föreläser väldigt ofta på konferenser där Dr. Ross W. Greene också medverkar 
och som Conductus anlitade tidigare. 

 

Peter Vermeulen, Doktor i psykologi och klinisk utbildnings-
vetenskap har mer än 35 års erfarenhet inom området autism. 
Grundare av "Autism in Context", där autism förstås i sitt 
sammanhang. Peter är en internationellt respekterad 
föreläsare/tränare och han föreläser över hela världen. Peter skrev 
mer än 15 böcker och flera artiklar om autism, några av dem 
översatta till mer än 10 språk. För sina +30 år av arbete inom 
området autism fick han 2019 ett Lifetime Achievement Award.  

Figure 2 Bild på  
Peter Vermeulen 
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Föreläsningen hålls på engelska. Läs mer om föreläsningen, priser och anmälan i bilagan. 
BILAGA 1 

  

4. Folkhälsans höst-evenemang 
Vuxna syskon till någon med en sällsynt diagnos eller kronisk sjukdom. Start 6.9. Läs mera 
här: https://folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/virtuella-traffar-for-vuxensyskon/  

 
Föräldrar till barn som har, eller misstänks ha, en sällsynt diagnos. Start 21.9. Läs mera här: 
https://folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/foraldrar-till-barn-med-en-sallsynt-diagnos-
host-2022/  

 
Föräldrar som mist sitt barn på grund av en sällsynt sjukdom. Start 2.11. Läs mera här: 
https://folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/traffar-for-foraldrar-som-mist-sitt-barn-pa-
grund-av-en-sallsynt-sjukdom/  

 
Här kan du läsa mera om vår lågtröskelverksamhet med stödsamtal, kamratstödsförmedling 
samt ta del av material kring sällsynta diagnoser och ärftlighet: 
https://folkhalsan.fi/sallsyntadiagnoser/  
  
MVH 
Annika Nyman, handledare, sällsynta genetiska sjukdomar. Tel. 050 400 2070 

  
www.folkhalsan.fi/genetiskvagledning 

 

5. Hörselföreningens rådgivning på onsdagarna 
Bra för alla att känna till att Ålands Hörselförening åter är på gång med hörselrådgivningarna, i regel 
varje onsdag kl. 16.30-17.30 på Handicampen (ingen tidsbokning, bara att droppa in),  
 

hälsar Anna Vesa, verksamhetsledare 
 

6. NIPÅ - Speedevent under Kulturnatten 
Ett par av konstnärerna från pågående sommarutställning hos NIPÅ kommer under 
Kulturnatten den 12:e augusti att vara på plats i utställningen ”4 temperament”, för att i ett 
speedevent berätta om sin konst.  
 

https://folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/virtuella-traffar-for-vuxensyskon/
https://folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/foraldrar-till-barn-med-en-sallsynt-diagnos-host-2022/
https://folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/foraldrar-till-barn-med-en-sallsynt-diagnos-host-2022/
https://folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/traffar-for-foraldrar-som-mist-sitt-barn-pa-grund-av-en-sallsynt-sjukdom/
https://folkhalsan.fi/evenemang/evenemang/traffar-for-foraldrar-som-mist-sitt-barn-pa-grund-av-en-sallsynt-sjukdom/
https://folkhalsan.fi/sallsyntadiagnoser/
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I utställningen ställer fyra konstnärer ut; Olivia Dansdotter Sarling, Anette Gustafsson, Johan 
Karlsson och Jonas Wilén. Utställningen kureras av Galleri Skarpans. 
 
Du som besökare kommer även under kvällen att få njuta av pianomusik av Olha Dmytrenko. 
Olha är 20 år gammal och flydde till Åland från Ukraina för några månader sedan. Hon 
föddes och växte upp i staden Vasylkiv, nära Kiev. 
 
” - Jag tog examen från en musikskola där och gick senare in på National Pedagogical 
University och tog examen i år. När det gäller framtidsplaner föredrar jag att inte bygga 
dem, utan helt enkelt gå igenom livet utan rädsla för att något skulle kunna förstöra dem. 
Jag vet inte hur länge jag kommer att stanna på Åland och i Finland som helhet, men jag kan 
redan nu säga att Åland har tagit en framträdande plats i mitt hjärta.”, säger Olha. 
 
Olhas pianomusik är värd att upplevas. Varje ton tas med känsla och inlevelse. 
 
Varmt välkomna till kulturnatten! 
 
När? 12.8, kl. 17-19 
Var? Nordens institut på Åland, Storagatan 9 
Gratis - inget inträde 

 

7. Funktionshinderspolitiska åtgärdsprogrammet Ett tillgängligt Åland 
är antaget 

Ålands landskapsregering har nu antagit det funktionshinderspolitiska åtgärdsprogrammet 
Ett tillgängligt Åland 2022–2025. Se hela åtgärdsprogrammet i bilagan. 
BILAGA 2  
 
 

8. Utbildare från Assistanshundskolan i Sverige besöker Åland 
2 - 3 september kommer utbildare från Assistanshundskolan i Sverige till Åland för att skola 
och certifiera en av våra assistanshundar. På fredagen kommer vi ha ett möte med dem 
angående assistanshundar i allmänhet samt diskussion om olika upplägg på hur man kunde 
tänka sig att hela assistanshundprojektet kunde komma i gång igen och fortsätta på Åland. 

Om någon förening har några frågor eller funderingar får ni gärna komma med dem till mig 
innan 2.9 så tar jag upp dem på vårt möte. 

Vänliga hälsningar 

Sara Sundqvist, verksamhetsledare Ålands Neurologiska förening r.f 
info@neurologiska.ax, Tel. 22371 / 0401560200 
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9. Lördag 27.8 prideparad 
Paraden avgår lördag 27 augusti kl. 16 från Torget i Mariehamn. Samling, uppvärmning och 
uppställning sker från kl 15. Förbundet har några regnbågsflaggor, Regnbågsfyren kommer 
även att ha försäljning på torget om någon vill komplettera med andra eller mindre flaggor. 
Förbundet representerar gärna alla våra medlemsföreningar, har ni inte lämpligt att vara 
med så ser vi gärna att vi får representera er med er logo.  

Ta kontakt med Linda i receptionen, receptionen@handicampen.ax 

 

10. Priset för porto höjs från 21.8.2022 
Ett economy brev inom Åland kommer efter höjningen att kosta 0,7322 € i lägsta viktklass 
mot tidigare 0,6844 €, vilket är en prishöjning på ca 0,05€ per brev. Exempel: Vid ett utskick 
av 500 st brev ger detta en prisökning på 23,90€. Priset för att använda frimärken blir 1,80 € 
mot tidigare 1,60 €. 
Vi kan inte påverka portopriset, däremot är det till föreningarnas fördel om så många som 
möjligt av era medlemmar väljer att ta emot medlemsbrev och fakturor per e-post. 

Med vänlig hälsning, 

Linda Wideman-Törnvall, t.f Byråsekreterare/Receptionist, tel. +358 (0)18 22360 

 
11. Inbjudan till seminarium den 9 september för att uppmärksamma 
den internationella suicidpreventiva dagen  
Se bifogad inbjudan från Ålands landskapsregering.  
BILAGA 3 

 
 

12. Påminnelse: Inkludera mera inom idrott och fritid 
I höst, den 12 – 13 september, arrangeras detta evenemang på Lottenberg och i Mariehamn. 
Sprid det gärna till era medlemmar så de får möjlighet att delta,  
hälsar Susan Enberg, verksamhetsledare, De Utvecklingsstördas Väl på Åland r.f. 
Tel. 018-527 371, www.duv.ax 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Figur 1 Person som testar idrottsutrustning 
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Välkommen på ett tvådagars evenemang den 12-13.9.2022 på Åland! 
Evenemanget är ett samarbete mellan Finlands Svenska Idrott, Ålands Idrott och 
DUV på Åland. Under de två dagarna får ni tips om hur trygga och tillgängliga 
Idrotts- och motionsmöjligheter kan se ut och kännas. 
 
Alla är välkomna – du som ledare, aktiv, kom själv eller tillsammans med familj eller vänner, 
eller som en grupp från skolan eller äldreomsorgen! Det finns upplevelser och lärdomar för 
alla! Evenemanget är gratis för besökare. 
 
Informationen om evenemanget uppdateras till nätsidan: 
https://idrott.fi/inkludera-mera-inom-idrott-och-fritid/ 

 

13. Dela nyheter i månadsbrevet 12.9 
Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev utkommer 
måndagen den 12 september. 
Allmän information från medlemsföreningarna kan mejlas till info@handicampen.ax  
en vecka före utgivningen så kommer det med i brevet. 
 

14. Personalen vid förbundets kansli  
 
Verksamhetsledare Karl Wahlman 
telefon 040 189 7421, karl.wahlman@handicampen.ax 

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

Ekonomi 
Löner Pia Schauman-Hansén pia.schauman-hansen@handicampen.ax 
Bokföring Kati Eriksson kati.eriksson@handicampen.ax 

T.f. byråsekreterare/receptionist Linda Wideman-Törnvall t o m september 2022 
Iréne Johansson, frånvarande t o m september  
telefon 22 360, reception@handicampen.ax 

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

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

https://idrott.fi/inkludera-mera-inom-idrott-och-fritid/
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