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September månadsbrev 2022 - INNEHÅLL  

1. Ann-Catrin Vinberg, ny t.f. ekonomiansvarig hos förbundet 

2. Ålands Synskadades IT-stöd besöker HandiCampen 21.9  

3. Från och med hösten nya öppettider på Ankaret  

4. Bemötandepriset 2022 

5. Praoelev hos förbundet vecka 38 

6. Träff om sömnapné – alla intresserade välkomna! 

7. Hörselföreningens konsultdagar 26 - 27.9 

8. Reumaföreningens telefon 

9. Hjärtstartarpresentation 14.9  

10. Föreläsning kring Huntingtons sjukdom 18.10 

11. Förstahjälpenkurs 8.12 – några platser kvar 

12. Seminarium om metoder för kompetensutveckling 12.10 

13. Bulletinen på gång  
 

14. Dela nyheter i månadsbrevet 

15. Personalen vid förbundets kansli 
 

Figure 1 höstblommor  
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1. Ann-Catrin Vinberg, ny t.f. ekonomiansvarig hos förbundet 
I fredags började Ann-Catrin Vinberg som t.f. ekonomiansvarig hos förbundet. Pia och 
Kati introducerar henne i arbetet med löneutbetalningarna och bokföringen under 
innevarande vecka innan de lämnar oss för sina ordinarie och delvis nya uppdrag.  
 
Förbundet är glada över att få välkomna Ann-Catrin till Handicampen. Samtidigt 
riktar vi ett stort varmt hjärtligt tack till både Kati och Pia som snabbt har hoppat in 
och hjälpt förbundet i ett tufft läge. Stort tack till er båda, ni är guld värda!  

 

 

 

 

 

BILD: Ann-Catrin Vinberg bland föreningsmapparna 

Kontakt: ann-catrin.vinberg@handicampen.ax, telefon 040 189 7449   
 

2. Ålands Synskadades IT-stöd besöker HandiCampen 21.9 - Drop in 
för dig som behöver handledning i IT/teknik-värden! 
Ålands synskadades it-stöd gästar Handicampen onsdagen den 21 september mellan 
klockan 10 och 13.30. Medlemmar och personal från förbundets medlemsföreningar 
har 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 och  
Niels Forss, IT-stöd  
Tel +358 (0)40 6800950, e-post: it@syn.ax 

BILD: Niels Forss, it-stöd  
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3. Från och med hösten nya öppettider på Ankaret  
Nya öppettider i Ålands Synskadades kansli Ankaret på Johannebovägen 7 är  
måndag till torsdag klockan 10.00 - 14.00 

Det bästa är ändå alltid att ringa före ett besök ifall verksamhetsledaren är på möte, 

hälsar Charlotta Solax, verksamhetsledare,  
telefon +358 457 343 89 50, kansli@syn.ax 

 

4. Bemötandepriset 2022 – nu sprider vi informationen 
Bakgrund 

Måndagen den 28 november firar Ålands handikappförbund och 
medlemsföreningarna Ålands Funktionsrättsdag i Alandica. Det blir en viktig dag med 
flera intressanta föreläsare på temat tillgänglighet och utdelning av 
Bemötandepriset 2022. Allmänheten är välkommen och vi bjuder in politiker och 
nyckelpersoner till paneldebatt om tillgängligheten och bemötandet i det åländska 
samhället med utgångspunkt från FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.  

Mer information om 28.11.2022 följer inom kort på www.handicampen.ax. 
 

Årets Bemötandepris - Nominera din kandidat 
För att nominera gör du så här: 
Du kan nominera en person, en organisation eller ett företag på Åland som är ett gott 
föredöme när det gäller bemötande, likabehandling och tillgänglighet! Genom 
Bemötandepriset vill vi uppmärksamma goda vägvisare med koppling till FN-
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Bemötandepriset kan gälla handlingar och åtgärder inom många olika områden, till 
exempel aktiviteter, logistik, kommunikation, fysisk tillgänglighet, lagstiftning m m. 

Skriv en kort motivering, du kan nominera anonymt, och mejla till: 
info@handicampen.ax  

eller skicka per post till:  Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30, 22100 
Mariehamn 

eller kom in till vår reception på samma adress och lämna nomineringen 
personligen, måndag-torsdag kl. 9-15 och fredag 9–13 

  Du kan även ringa oss och lämna din nominering via telefon: 018-22 360 under våra 
öppettider.  

Sista nomineringsdatum är måndagen den 7.11.2022.  

BILAGA 1: Bemötandepriset 2022 
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Juryn för Bemötandepriset 
Hälften av medlemsföreningarna (6 föreningar) får utse sin representant till juryn för 
Bemötandepriset 2022. Lotten valde slumpmässigt följande föreningar: 

• Andning & Allergi 
• Vårt Hjärta 
• Ålands Synskadade 
• Neurologiska 
• Reumaföreningen 
• Diabetesföreningen 

Övriga sex föreningar får utgöra jury till nästa Bemötandepris. 
 

OBS; notera att slutdatum för inlämning av nomineringar är 7.11.2022 och utdelning av 
Bemötandepriset sker i samband med Ålands Funktionsrättsdag 28.11.2022 på 
Alandica. Det betyder att juryn behöver ha beredskap för att mötas och utse vinnare 
under tiden 8 – 21.11.2022.  

Föreningarna väljer själva fritt vem de utser som jurymedlem. Förbundets 
verksamhetsledare Karl Wahlman (sammankallare) ingår också i juryn som sammanlagt 
kommer att bestå av 7 personer.  

Mejla namn och kontaktuppgifter på din juryrepresentant till 
karl.wahlman@handicampen.ax 

Nu får vi alla hjälpas åt att informera – sprid infon med hjälp av bilagan eller hänvisa till 
”Senaste Nytt” på www.handicampen.ax - länk här: 
https://handicampen.ax/bemotandepriset-2022-nominera-din-kandidat-senast-7-
november/ 

 

 

Figure 2 Ålands handikappförbunds logo 
 

5. Praoelev hos förbundet vecka 38 
Kansliet får en praoelev vecka 38. Han heter Lucas och går årskurs 9 i Godby 
Högstadieskola. Han kommer främst att hjälpa Linda i receptionen och assistera med 
eventuella föreningsutskick och liknande. 

 

6. Träff om sömnapné 27.9 
Andning & Allergi arrangerar en träff om sömnapné den 27.9 kl. 18.30 på 
Handicampen. Alla intresserade är hjärtligt välkomna! Föreningen bjuder på kaffe med 
dopp. Ingen förhandsanmälan. 

mailto:karl.wahlman@handicampen.ax
http://www.handicampen.ax/
https://handicampen.ax/bemotandepriset-2022-nominera-din-kandidat-senast-7-november/
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7. Hörselföreningens rådgivning 26 - 27.9  
I september hålls Hörselföreningens konsultdagar undantagsvis måndag – tisdag, 26 – 27.9 
på Handicampen. Båda dagar är fullbokade och det kommer att röra sig ovanligt många 
personer i lokalen. 
 

hälsar Anna Vesa, verksamhetsledare, Ålands Hörselförening 
 

8.  Reumaföreningens telefon 
Reumaföreningens telefonnummer är 0457 3135 009 från och med 1 oktober.  
Vårt fasta abonnemang avslutas.  

Hälsningar, 

Ann-Katrin Mörn, verksamhetsledare 
Tel. 0457 3135 009, info@reuma.ax  

 
 

9. Hjärtstartarpresentation 14.9 kl. 14-15 
Jesper Johansson från Plusab presenterar och demonstrerar förbundets hjärtstartare 
och informerar hur man ska agera vid ett eventuellt skarpt läge här på Handicampen. 
Ingen förhandsanmälan.  

 

10. 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 bland annat vikten av 
anhörigstöd, utbildning och 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. 

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

Vänliga hälsningar 

Sara Sundqvist, verksamhetsledare, Ålands Neurologiska förening r.f 

info@neurologiska.ax , tel. 22371 / 0401560200 

 

11. Förstahjälpenkurs 4 timmar den 8.12 kl. 12-16  
I dagsläget har 11 personer anmält intresse för Röda Korsets förstahjälpenkurs   
med giltigt intyg för tre år. Vi har nu bokat en egen kurs och på så sätt fått ner priset 
per deltagare till ca 95 € (normalpris 155 €). Det finns utrymme för sammanlagt 15 
personer på kursen, först till kvarn gäller ���� Om fler anmälningar inkommer sänks 
priset per person ytterligare. Anmäl dig antingen via info@handicampen.ax eller via 
länken här: 

https://doodle.com/meeting/participate/id/axvoOw9d 

 

 

12. Halvdagsseminarium om metoder för kompetensutveckling i 
arbetslivet 
Utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering arrangerar i samarbete med Nordiskt 
nätverk för vuxnas lärande, NVL ett halvdagsseminarium om metoder för 
kompetensutveckling i arbetslivet. 

Målgruppen för seminariet är företagsledare, HR-personal, socialarbetare, 
handledare, vägledare, lärare och tjänstemän från företag, sociala sektorn, tredje 
sektorn och skolorna på Åland. 

Tidpunkt: 12 oktober kl. 8.30 – 12.00 Plats: Park Alandia hotell i Mariehamn 

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås 

Anmälan senast den 7 oktober på länken https://bit.ly/NVLkompetens 

 

Två metoder för kompetensutveckling i arbetslivet presenteras på seminariet: 

             Lärandecirkel 

Lärandecirkel är en metod som har testats och utvärderats inom NVL:s nätverk 
Kompetensutveckling av vuxenutbildare i ett pilotprojekt baserat på deltagarnas 
yrkeserfarenheter inom två områden:  

mailto:info@neurologiska.ax
mailto:info@neurologiska.ax
mailto:info@handicampen.ax
https://doodle.com/meeting/participate/id/axvoOw9d
https://bit.ly/NVLkompetens
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- de som arbetar med vuxenutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet 

- de som arbetar med lärande och kompetensutveckling av utsatta målgrupper 
Resultatet från pilotprojektet har sammanställts i rapporten Lärandecirklar: 
Utvärdering av två pilotcirklar https://nvl.org/Content/Laeringscirkler-en-generisk-
model-for-voksenlaering I artikeln Med lärandecirkel kan man lära och lära att lära 
https://nvl.org/Content/Med-laeringscirkler-kan-man-laere-og-laere-at-laere 
presenteras erfarenheter från Emmaus Åland. 

Kompetenssäkring genom validering 

Jonas Sandlin, VD i företaget Finnish Competence Validation 
https://www.fcvgroup.fi/?lang=sv 

berättar om deras metod där man använder validering som ett verktyg för 
kompetenssäkring i både små och stora organisationer. FCV Oy samarbetar med 
Svensk industrivalidering, www.svenskindustrivalidering.se 

Sandlin fungerar också som utbildningsansvarig vid KIP service Oy Kokkolan Industrial 
Park, som består av 80 företag med 2 400 anställda. 
https://kipservice.fi/en/services/training-services/ 

Under seminariets första del presenteras metoderna och under den andra delen blir 
deltagarna indelad enligt intresse i en grupp med fokus på den sociala sektorns  
 
BILAGA 2: Program 

BODIL REGÅRDH, Kontaktperson på Åland 

Tel: (+358 18) 25545, E-post: bodil.regardh@regeringen.ax 

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande | www.nvl.org 

 

13. Nästa Bulletinen utkommer första veckan i januari 2023 

Nu producerar vi Bulletinen igen. Boka intervjuer och fotografering under oktober 
månad på gunilla.nordlund@handicampen.ax. I november jobbar vi med korrekturer 
och kalenderuppgifter. I mitten på december går Bulletinen till tryck och första 
veckan i januari distribueras tidningen till alla åländska hushåll och företag. 

 

14. Dela nyheter i månadsbrevet 10.10 
Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev 
utkommer måndagen den 10 oktober. 
Allmän information från medlemsföreningarna kan mejlas till info@handicampen.ax  
en vecka före utgivningen så kommer det med i brevet. 

 

https://nvl.org/Content/Laeringscirkler-en-generisk-model-for-voksenlaering
https://nvl.org/Content/Laeringscirkler-en-generisk-model-for-voksenlaering
https://nvl.org/Content/Med-laeringscirkler-kan-man-laere-og-laere-at-laere
https://www.fcvgroup.fi/?lang=sv
http://www.svenskindustrivalidering.se/
https://kipservice.fi/en/services/training-services/
tel:+358%2018%2025545
mailto:bodil.regardh@regeringen.ax
http://www.nvl.org/
mailto:info@handicampen.ax
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15. 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 
T.f. ekonomiansvarig Ann-Catrin Vinberg,  
tel. 040 189 7449, ann-catrin.vinberg@handicampen.ax 
Löner Pia Schauman-Hansén pia.schauman-hansen@handicampen.ax 
Bokföring Kati Eriksson kati.eriksson@handicampen.ax 

T.f. byråsekreterare/receptionist Linda Wideman-Törnvall  
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  

mailto:karl.wahlman@handicampen.ax
mailto:harriet.storsved@handicampen.ax
mailto:ann-catrin.vinberg@handicampen.ax
mailto:pia.schauman-hansen@handicampen.ax
mailto:kati.eriksson@handicampen.ax
mailto:reception@handicampen.ax
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