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Månadsbrev november 2022 - INNEHÅLL 

1. Ålands Funktionsrättsdag 28.11 

2. PÅMINNELSE; Viktiga valfrågor – diskussionsträff 
med medlemmarna 8.12 och 12.12 

3. Inspirationsdag för äldrepolitiskt program 10.2.2023 

4. Förbundet - Höstmöte 7.12 kl. 18 

5. Vårt Hjärta - Höstmöte 2.12 kl 17.30  

6. Hörselföreningen – Höstmöte 15.11 

7. Ålands Synskadade – höstmöte 23.11 och blindvecka 13 – 20.11 

8. Möte 21.11 kl. 09 med Ombudsmannamyndigheten 

9. SAMS juridiska ombuds årliga funktionsrättsseminarium 24.11 

10. Webinarium 5.12 om Lärandecirklar 

11. DUV:s och Reumas kalendrar kan köpas i receptionen  

12. KST:s dagliga verksamheters julbazar 17– 18.11  

13. Välkommen till ett digitalt forskarseminarium om  
       psykisk ohälsa 23.11! 

14. Bärkrafts nyhetsbrev i november 

15. Barnboken Pussel visas i Jomala bibliotek 15.12 – 19.1 

16. Dela nyheter i månadsbrevet  

17. Personalen vid förbundets kansli    
 

 

Figur 1  
Förbundets logo 
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1. Ålands Funktionsrättsdag 28.11 
Mässan:  
Medlemsföreningarna får tillgång till egna bord med vita dukar, föreningsskylt, el och 
internet från och med kl. 9 på morgonen. Vi som är arrangörer och monterpersonal får 
orange nyckelhalsband med namnskyltar. Vi rekommenderar svart topp/skjorta som 
kombination till nyckelbanden så att vi skiljer oss från besökarna. Meddela på 
reception@handicampen.ax om ni behöver hjälp med bemanning eller om det är något 
annat ni funderar på. Som bilaga uppdaterat programblad där deadline för lunchanmälan 
har förlängts till 23.11. 

BILAGA 1; programblad 

 

2. PÅMINNELSE; 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 – alla varmt välkomna!  

BILAGA 2: Inbjudan att diskutera valteser  

 

3. Inspirationsdag för äldrepolitiskt program 10.2.2023 
Landskapsregeringens arbete med att ta fram ett äldrepolitiskt program för Åland har 
inletts, och för att lyfta arbetet med programmet och för att lyfta frågor som berör äldre i 
samhället arrangerar landskapsregeringen en inspirationsdag fredagen den 10 februari 
2023 kl. 9-16 i Alandica. Programmet för dagen är under arbete, men nedan finns ett 
prelimärt program som ni kan ta del av.  

Preliminärt program: 

Kl. 09.00-09.05: Välkomsthälsning och inledning av minister Annette Holmberg-Jansson 
Kl. 09.05-09.20: Kort presentation av arbetet med äldrepolitiskt program 
Kl. 09.20-10.20: Äldres delaktighet 
Kl. 10.20-11.20: Silverekonomi, inklusive aktivt och hälsosamt åldrande 
Kl. 11.20-11.30: Kommentar gällande silverekonomi ur ett åländskt perspektiv 
Kl. 11.30-12.30: Lunchpaus (på egen bekostnad)  
Kl. 12.30-13.30: Åldersvänliga samhällen 
Kl. 13.30-14.30: Framtidens äldreomsorg 
Kl. 14.30-14.50: Paus (kaffe/te och tilltugg) 
Kl. 14.50-15.10: Inspirerande exempel  
Kl. 15.10-15.40: Paneldiskussion 
Kl. 15.40-16.00: Sammanfattning och avslutning  
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Närmare program och information sänds ut när dagen närmar sig. Med detta ”save the 
date”-meddelande önskar landskapsregeringen att berörda noterar datum och tid i 
kalendrarna, för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. 

Frågor som berör äldre berör alla samhällsområden och aktörer. Dagen kommer därför att 
belysa ett brett utbud av frågor som handlar om äldres delaktighet i samhället och att se 
äldre som en resurs.  

Inbjudan riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, intresseorganisationer och andra 
berörda/intresserade.  

Vänligen sprid informationen vidare inom er myndighet/organisation. 

Vänliga hälsningar, Susanne Broman, Specialsakkunnig, Socialvårdsbyrån 

  

 

 

4. Förbundets höstmöte 7.12 kl. 18 
Elisabeth Hästbacka, Vasa stads tillgänglighetskoordinator, talar innan höstmötet om 
möjligheterna till jämlik delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättningar i 
Finland. Efter det följer stadgeenliga förhandlingar med bland annat val av förbundsstyrelse-
ledamöter för de som är i tur att avgå eller omväljas. 
Välkomna den 7 december kl. 18 till HandiCampen. 

5. Vårt Hjärta - Höstmöte 2.12 kl 17.30  
Vårt Hjärta håller höstmöte i HandiCampen 2.12. kl. 17.30 och julbord kl. 19 på Hjorten. 
Förhandsanmälan till möte och julbord senast torsdag 17.11.  
 
Hälsningar 
Catrin Schönberg, verksamhetsledare 
Tel: +358 457 345 8300, info@handicampen.ax 
 

6. Hörselföreningen – Höstmöte 15.11 
Hörselföreningen håller höstmöte 15 november.  

Hörhjälpmedelskonsult Dick Lundmark besöker oss 22 - 23 november (fullbokat) samt  
19 - 20 december (lediga platser finns ännu) så då blir det extra mycket folk i 
receptionsområdet.  

Hälsningar 

Linda Wideman-Törnvall, verksamhetsledare,  
Tel. 21365, info@handicampen.ax 
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      7. Ålands Synskadade – Blindvecka 13 – 20.11 och höstmöte 23.11  
              Blindveckan 13 – 20.11 
               Under blindveckan på torsdagen den 17 november lanserar föreningen sin Facebook    
               sida. Gå gärna in och gilla den när det dyker upp! Samma dag har vi drop-in IT-dag på       
               Ankaret för både medlemmar och närstående.  

 Höstmöte 23.11 klockan 18.30 på Ankaret 
 Ålands Synskadade kallar till höstmöte onsdagen den 23 november klockan 18.30 på  
 Ankaret. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Tre personer är i tur att avgå från  
  styrelsen, det är Börje Troberg, Rolf Söderlund och Lars Carlsund. Samtliga har meddelat att  
  de vid behov finns tillgängliga för omval. På mötet fastställs även medlemsavgiften,  
  prenumerationsavgiften för taltidningen samt ersättningar till styrelsen. Men viktigast av  
  allt – vi diskuterar vad föreningen skall göra nästa år. Verksamhetsplan, budget och   
  eventuella övriga handlingar fås på begäran från kansliet. 

  Hälsningar 

  Charlotta Solax, verksamhetsledare 
  Jobbar måndag-torsdag 
  Tel. +358 457 343 89 50, kansli@syn.ax 

 

8. Möte 21.11 kl. 09 med Ombudsmannamyndigheten 
Måndagen den 21 november kl. 09 besöker Ålands ombudsmannamyndighet 
HandiCampen för ett kaffemöte. På mötet deltar Britt Danielsson, vikarierande klient-
och patientombudsman, och Johanna Fogelström-Duns, diskrimineringsombudsman. 

 

9. SAMS juridiska ombuds årliga funktionsrättsseminarium 24.11 
       Välkommen på SAMS juridiska ombuds årliga funktionsrättsseminarium Vägkost till ett      
       gott liv, den 24.11.2022 kl. 9-16 i Helsingfors på Vetenskapernas hus eller på distans!  
 
       BILAGA 3: Program 

 

10. Webinarium 5.12 om Lärandecirklar – en generisk modell för      
       kompetensutveckling av anställda inom vuxnas lärande? 

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL arrangerar den 5 december kl. 14-15 ett 
webinarium om Lärandecirklar- en generisk modell för kompetensutveckling av 
anställda inom vuxnas lärande? 

BILAGA 4: Program 
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11. DUV:s adventskalender och Reumaföreningens kalender         
       2023 kan köpas i receptionen 
          Både DUV:s och Reumaföreningens kalendrar kan köpas i förbundets reception för 10 €    
         vardera. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

12. Välkommen till KST:s dagliga verksamheters julbazar på        
                Maxinge 17-18.11 

          Julbazaren pågår kl 9.30 till 15 på torsdag 17.11 och kl 9.30 – 17 på fredag 18.11. 

 

 

 

 

 

Figur 2 Pärmbild på DUV:s 
julkalender 

Figur 3 Pärmbild på Reumas 
julkalender 
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13. Välkommen till ett digitalt forskarseminarium    
       om psykisk ohälsa 23.11! 
        Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa - Ta del av forskning, metoder     
          och lösningar! Intresserade är välkomna att anmäla sig? Sprid gärna inbjudan till      
          intresserade kolleger och nätverk. Se bifogat program. 

       

    

 

 

               Tid: 23 november klockan 12.30-16.30 (svensk tid) 
                Plats: Seminariet hålls digitalt via Zoom och är kostnadsfritt. Anmäl dig här senast   
                18 november: https://link.webropolsurveys.com/EP/81430AFEE1F42C3D 

          BILAGA 5: Program 
 

 

 

 

14. Bärkrafts nyhetsbrev i november 
        Månadens nyhetsbrev är nu ute! 🍂🍂 (mailchi.mp) 
 

 

15. Barnboken Pussel visas i Jomala bibliotek 15.12 – 19.1 
  Utställningen Pussel visas i Jomala bibliotek 15.12 – 19.1. 

 

 

     16. Dela nyheter i månadsbrevet  
                     Månadsbrevet publiceras den andra måndagen i månaden. Nästa månadsbrev        
                     utkommer måndagen den 12 december. Mejla information till info@handicampen.ax 
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      17. Personalen vid förbundets kansli    
           
           Verksamhetsledare Karl Wahlman 
           telefon 040 189 7421, karl.wahlman@handicampen.ax 

           Personligt ombud Harriet Storsved / tjänstledig 14.10 – 4.3.2023 
           telefon 040 189 7474, harriet.storsved@handicampen.ax 
 

           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  

          Erika Elfsberg, arbetsprövning  
          Som regel måndag – tisdag och torsdag - fredag 
          erika.elfsberg@gmail.com  
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