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1. Yvon vikarierar i receptionen 
Vi tackar Linda Wideman-Törnvall för tiden som t.f. receptionist och gläder oss över att hon 
blir kvar i huset i sitt nya uppdrag som vikarierande verksamhetsledare för Hörselföreningen 
under ordinarie verksamhetsledare Anna Vesas ettåriga tjänstledighet.   
Samtidigt välkomnar vi Yvon Paxal som ny t.f. receptionist. Yvon nås på den vanliga 
växeltelefonen 018 22360 och e-post reception@handicampen.ax  

 
2. Harriet är tjänstledig till 4.3.2023 

Harriet Storsved kommer att vara tjänstledig 4 månader framåt och jobbar sin sista dag före 
ledigheten på fredag 14.10.  

3. Erika hjälper till med Bulletinen 
Erika Elfsberg är journalist med arbetserfarenhet från bland annat Ålandstidningen. Hon 
jobbar nu hos förbundet 6 månader framåt och kommer framför allt att hjälpa till med 
produktionen av Bulletinen 1/2023 som utkommer första veckan i januari.  

BUELLETINEN 
Arbetet med intervjuer och fotograferingar är i full gång. Om du inte redan bokat tid för 
din föreningsartikel, gör det så fort som möjligt inom oktober. November jobbar vi med 
korrekturer och de sista kalenderuppgifterna. E-post gunilla.nordlund@handicampen.ax 

 

4. Förbundets hjärtstartare är tillgänglig 24/7 
Förbundets nya hjärtstartare är placerad i ett larmat skåp på utsidan, till vänster om 
huvudentrén. Det är inte bara en trygghet för det stora antal besökare inne i HandiCampen 
utan också för personer som rör sig på nära håll i stadens centrum. 
Personalen i HandiCampen har fått en presentation av hur den nya hjärtstartaren fungerar 
och hur man ska agera om ett skarpt läge skulle uppstå. Personal som inte deltagit i 
förstahjälputbildning på länge kommer att uppdatera sina kunskaper med en utbildning i 
Röda Korsets regi i december. 

 
Figur2 Linda visar hjärtstartarens placering på  
utsidan, till vänster om huvudentrén 
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5. Ålands Funktionsrättsdag 28.11 på Alandica 
Måndagen den 28 november ägnar vi åt att diskutera och informera oss om tillgänglighet i 
alla dess former. Reservera dagen. Alla medlemsföreningar välkomnas med att delta i 
mässan med egna bord. Se bifogat program. Programmet uppdateras löpande på 
www.handicampen.ax 

BILAGA 1: Program för Ålands Funktionsrättsdag 28.11 

 

6. Årets Bemötandepris – Sista nomineringsdag 7.11 
Nu hjälps vi åt att sprida informationen om Årets Bemötandepris. Se bifogad information eller 
läs mer på https://handicampen.ax/bemotandepriset-2022-nominera-din-kandidat-senast-7-
november/ 

BILAGA 2: Årets Bemötandepris 2022 

 
 

7. Viktiga valfrågor – diskussionsträff med medlemmarna  
8.12 och 12.12 
Torsdagen den 8.12 kl. 18 – 20 och måndagen den 12.12 kl. 14 – 16 är medlemmarna 
välkomna till HandiCampen för att dricka glögg och diskutera vilka viktiga valfrågor vi ska driva 
nästa år. Inbjudan med närmare information i bilagan. Hjälp till att sprida informationen till 
alla era medlemmar  

BILAGA 3: Inbjudan att diskutera valteser  

 

8. Talterapeuterna vid ÅHS på besök 27.10 
Talterapeuterna vid sjukhuset har planeringsdag torsdagen den 27.10.2022 och har meddelat 
att de önskar komma på besök till HandiCampen kl. 13.45 för att bekanta sig med vårt 
materialutbud.  
 

9.  Allsång på Rödakorsgården 13.11 kl. 14.30 
Andning och Allergi deltar tillsammans med Vårt Hjärta, Reuma-, och Cancerföreningen i 
Allsångscafeét i Röda Korsgårdens matsal torsdagen den  
13 oktober kl. 14.30. Allsången leds av trubaduren Per Nyberg. 

 
 

http://www.handicampen.ax/
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10. Neurologiska vill få kontakt med personer med diagnosen 
essentiell tremor 
 Neurologiska föreningen vill komma i kontakt med personer som lider av essentiell  tremor – en 
sjukdom som orsakar rytmiska skakningar i kroppen.  Vanligast är att man   
 skakar i händer och armar. Vet du av någon med denna sjukdom, vänligen be dem 
 kontakta föreningen på info@neurologiska.ax ellertel.  0401560200. 

 Vänliga hälsningar 
 Sara Sundqvist, verksamhetsledare Ålands Neurologiska förening r.f. 
 info@neurologiska.ax tel. 22371 / 0401560200 

 

11. Ögats dag 13.10 i Folkhälsans allaktivitetshus 
  Välkommen att droppa in eller hänga med hela eftermiddagen! Se bifogat programblad. 

 
BILAGA 4: Program för Ögats dag 

 

12. Vårt Hjärtas nya handarbetsgrupp startar 2.11 kl. 15 
Vårt hjärta har startat upp en handarbetsgrupp i Godby. Nästa träff är onsdag  
2 november kl. 15 i biblioteket i Källbo skola. Alla handarbetsintresserade är välkomna. Vi 
virkar och stickar små kramdjur som skänks till Ålands centralsjukhus att delas ut till barn som 
genomgår jobbiga behandlingar och undersökningar. Fika och trevligt umgänge. 
Hälsningar, Catrin Schönberg 
Tel. +358 457 345 8300, info@hjarta.ax 

 

 

 

 

Figure 2 Stickade gosedjur 

13. Hjärtskola på Lemböte 29.10 
Hjärtskola för alla som drabbats av hjärtsjukdom samt anhöriga lördag 29.10 kl.  10 - 16 på 
Lemböte lägergård. Föreläsningar av och diskussion med sjuksköterska, fysioterapeut och 
psyk.terapeut. Anmäl senast 12.10. 

Med vänlig hälsning, 
Catrin Schönberg, verksamhetsledare, tel. +358 457 345 8300, info@hjarta.ax 
 

14. Påminnelse: Föreläsning kring Huntingtons sjukdom 18.10 
Tisdag 18 oktober kl. 18.30 vid KHS ordnar Neurologiska föreningen en föreläsning kring 
Huntingtons sjukdom. Under föreläsningen lyfts bl. a. vikten av anhörigstöd, utbildning och 
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speciell omvårdnad, något som kan tillämpas vid i stort sett alla andra sjukdomar och diagnoser 
också. 

Riksförbundet Huntingtons sjukdom i Sverige arbetar för att stödja individer, familjer och 
närstående som är drabbade av Huntingtons sjukdom. Katarina Holmsten berättar om deras 
arbete i föreningen, särskilt om betydelsen med anhörigstöd och utbildning. Katarina kommer 
att medverka digitalt. 

Grännäs strand i Valdemarsvik är ett särskilt boende för personer över 30 år. Verksamheten har 
funnits sedan 1992 och tar emot personer med komplexa vårdbehov med diagnoser inom 
demens, grav personlighetsstörning och Huntingtons sjukdom. Erfaren personal berättar om 
verksamheten och deras arbete. Samtal om speciell omvårdnad och utmanande situationer i 
sjukdomen. Medverkar gör undersköterska Elisabeth Karlsson, gruppchef Anna Rolandson, 
sjuksköterska Guen Larsson och verksamhetschef Kerstin Larsson. 

Anmälan till föreläsningen görs till Sara på info@neurologiska.ax senast måndag 17.10, 
deltagande är gratis. Välkommen!  

Hälsningar, Sara Sundqvist, verksamhetsledare, Ålands Neurologiska förening r.f. 
info@neurologiska.ax , tel. 22371 / 0401560200 
 

15. Hälsningar från Rättighetsutbildarprojektet 
          Rättighetsutbildarprojektet avslutas vid årsskiftet. Under senare år har mycket fokus varit på         
          barn och unga och en glad nyhet är att boken Pussel har publicerats som en stödtecknad video-       
          version på förbundets Youtubekanal, länk här:           
          https://www.youtube.com/watch?v=8wYNmlSkdxQ&t=16s 

Dessutom har ungdomsrådets medlemmar fått en inbjudan att delta på ett Nordiska möte i Oslo 
där det diskuteras Barns och ungdomars deltagande i Norden under kriser. Ungdomarna 
kommer att bidra med vad de har diskuterat i rådet under året, det vill säga rättigheter, speciellt 
rätten att bli lyssnad på, och upplevelser från coronapandemin.  

Dessutom fokuserar projektet på tillgänglighet och bemötande, bland annat genom aktiviteter 
planerade i samband med Ålands Funktionsrättsdag den 28.11 i Alandica.  

Bland årets sista utbildningstillfällen kan KST-infotillfället noteras. Därefter inleds arbetet med 
alternativrapporten om hur personer med funktionsnedsättning upplever sin situation på Åland 
som förbundet kommer att leverera från Åland till FN nästa år.   
 

Hälsningar, 
Emilia Liesmäki, rättighetsutbildare 

 

16. FUNK, nummer 3/2022 
Hej på dig, höst-FUNK har publicerats och denna gång är temat kultur!  

Vi har träffat rapartisten Mika Leminen som skriver låtar om att vara ung man med 
funktionsnedsättning och längta efter kärlek, vi analyserar vem som tilldelas skurkrollen i 
Hollywood och bekantar oss med teckenspråkig litteratur. 
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Dessutom har vi frågat beslutsfattare om kvotering i arbetslivet och får ett varnande exempel 
från Åland, där social- och hälsovårdsreformen hittills inte lett till övertygande resultat.  

PDF-versionen av tidskriften hittar du som bilaga i detta meddelande, e-tidningen finns här: 
https://issuu.com/sosaktuellt/docs/funk_03_2022 Papperstidningen når läsarna inom kort. 

Jag passar också på att be dig hjälpa oss utveckla tidskriften genom att svara på FUNK.:s 
läsarenkät. Du kan vinna biobiljetter! Enkäten hittar du här: www.funk.fi/enkat 

Hoppas du gillar tidningen – ha en trevlig helg och en fi- fin höst!  
Många hälsningar, Mikaela Remes, chefredaktör, Funktionsrätt i samarbete (FUNK.)  

BILAGA 5: FUNK-tidningen 

 

 

17. Dela nyheter i månadsbrevet 14.11 
         Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev        
         utkommer måndagen den 14 november. Mejla till info@handicampen.ax 
 
 
 

18. 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 
tjänstledig 14.10 – 4.3.2023 
 
Ekonomi 
T.f. ekonomiansvarig Ann-Catrin Vinberg,  
telefon 040 189 7449, ann-catrin.vinberg@handicampen.ax 

T.f. byråsekreterare/Yvon Paxal 
Iréne Johansson, frånvarande  
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  
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