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Steg för Steg rf 
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http://www.facebook.com/stegforsteginformerar
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Steg för Steg rf är en förening för och med personer  

med intellektuell funktionsnedsättning.  

Det betyder att styrelsen består av personer  

med intellektuell funktionsnedsättning  

och att medlemmar bestämmer om verksamheten. 

Vi arbetar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

ska synas och höras, vara delaktiga och påverka i samhället. 

Grundtanken i föreningen är jämlikhet, delaktighet  

och mänskliga rättigheter för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. 

 

1. FÖRENINGENS VERKSAMHET 

 

Under verksamhetsår 2021 påverkade coronaviruset fortsättningsvis  

vår vardag, och även Steg för Stegs verksamhet.  

Vissa perioder under året kunde vi inte ordna fysiska träffar  

och evenemang. Då genomförde vi verksamheten digitalt istället. 

Vår verksamhet under året har bestått av bland annat  

lokal verksamhet i Svenskfinland, erfarenhetstalarnas uppdrag,  

digitala nätcafén, representation, kampanjer och fortbildningar.  

Medlemmar och handledare har varit involverade i planeringen  

och genomförandet av verksamheten.  
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ERFARENHETSTALARE 

Steg för Steg har sexton erfarenhetstalare.  

För tillfället har vi åtta erfarenhetstalare i södra Finland,  

varav en på Åland, och åtta erfarenhetstalare i Österbotten.   

 

Erfarenhetstalaruppdrag 

Under år 2021 hade erfarenhetstalarna sammanlagt tio uppdrag 

(sex i södra Finland och fyra i Österbotten).  

De flesta uppdrag genomfördes digitalt.  

Beställare har varit bland annat Helsinge skola, Arcada, Axxell, 

Yrkesakademin i Pedersöre, Folkhälsan, FDUV och SAMS.   

År 2021 slutförde Tobias Ståhlberg sin utbildning till erfarenhetstalare. 

Tobias använder alternativ och kompletterande kommunikation AKK¹,  

i stället för talat språk.  

Vi har fortsatt att marknadsföra erfarenhetstalarna på olika sätt 

och tillsammans med SAMS medlemsförbund har vi diskuterat möjligheten 

att samarbete mer kring erfarenhetstalarverksamheten. 

 

 

 

 

 

________________ 
1 Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 
För de som inte kan eller har svårt att tala finns AKK, t.ex. stödtecken, bilder, bliss 

kommunikationsprogram. 
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LOKAL VERKSAMHET 

Steg för Steg har nio lokala grupper på följande orter i 

Svenskfinland: Helsingfors, Borgå, Ekenäs, Pargas, Åbo, 

Jakobstad, Korsholm, Närpes och på Åland. 

De lokala grupperna samlar medlemmar till träffar  

där man diskuterar självbestämmande,  

ordnar evenemang och driver påverkansarbete lokalt.  

Syftet är att involvera medlemmarna i planerandet  

och genomförandet av den lokala verksamheten.  

 

År 2021 hade vi fler lokala träffar, både fysiska och digitala, än tidigare år. 

De lokala grupperna hade 53 träffar och evenemang under året  

och sammanlagt deltog 95 medlemmar i den lokala verksamheten. 

På våren höll de lokala grupperna digitala träffar.  

På hösten kunde grupperna samlas till fysiska träffar igen. 

 

Helsingfors 

Hesagänget har medlemmar från Helsingfors, Grankulla och Sibbo. 

Hesagänget ordnade två digitala träffar  

och en kommunalvalsträff under våren.  

Vi lärde oss om kommunalvalet  

och bjöd in kommunalvalskandidaterna Elina Sagne-Ollikainen  

och Andreas Forsberg.  

Hesagänget ordnade ett sensommarjippo med musik och program 
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tillsammans med SAMS vänverksamhet och DUV i Mellersta Nyland.  

Sensommarjippot sändes även online på Youtube.  

På hösten deltog Hesagänget i SAMS 10-års jubileumsfest  

och träffade Kehitysvammaliittos grupp Palkkaamo.  

Den planerade julfesten tillsammans med SAMS vänverksamhet  

ställdes in på grund av försämrad coronasituation. 

Nan Björkskog-Lindborg har varit handledare för Hesagänget. 

 

Borgå 

Borgåschacket lyfte upp kommunalvalet på våren. 

Vi diskuterade kommunalvalet och ordnade en kommunalvalsträff  

med inbjudna kandidaterna Anette Karlsson och Elin Blomqvist-Valtonen. 

Vi träffade också kandidater på Borgå torg  

och hade sommarträff med picknick. 

På hösten ordnade vi en infoträff om välfärdsområdesvalet  

tillsammans med Vanessa Westerlund, sakkunnig i påverkansarbete  

på FDUV.  

Jennifer Smeds har varit handledare för Borgåschacket. 

 

Ekenäs 

Raseborgsgruppen ordnade flera innehållsrika träffar med gäster 

under året.  

Gruppen ordnade en kommunalvalsträff med kommunalvalskandidaterna 

Johan Kvarnström och Linnea Henriksson, 

diskussionsträff om arbete med Raseborgs stads arbetslivstränare  
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Carina Enberg och en träff med handikapprådets tidigare ordförande  

Erik Munsterhjelm. 

Raseborgsgruppen ordnade också planeringsmöten och en sommarträff. 

Sven Sjöberg har varit handledare för Raseborgsgruppen. 

 

Pargas 

Våra grupper i Pargas och Åbo har samarbetat mycket under året.  

Skärigänget ordnade en diskussionsträff om arbete  

med arbetslivstränare Aya Lundsten som inbjuden gäst.  

Diskussionsträffen ordnades tillsammans med Auragänget.  

Skärigänget ordnade en kommunalvalsträff med inbjudna kandidaterna 

Egon Nordström, Paola Fraboni och Thomas Leino. 

Gruppen ordnade också en infoträff om välfärdsområdesvalet.  

Vanessa Westerlund, sakkunnig i påverkansarbete på FDUV,  

var inbjuden gäst. 

Skärigänget har tillsammans med DUV föreningen i Västra Åboland  

och Pargas idrottsförening (PIF) ett fotbollslag som heter PIF och Puff. 

Laget har tränat regelbundet och spelat sin första match mot TPS 

Sateenkaari. 

Tillsammans med medlemmar från Auragänget  

deltog några medlemmar även på Me Itse i Åbos 20-årsjubileumsfest.  

Robert Helin och Anders Kjellman har varit handledare  

för Skärigänget. 
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Åbo 

Våra grupper i Åbo och Pargas har samarbetat mycket under året. 

Auragänget ordnade en diskussionsträff om arbete  

med arbetslivstränare Aya Lundsten som inbjuden gäst.  

Diskussionsträffen ordnades tillsammans med Skärigänget.  

Auragänget ordnade en kommunalvalsträff då man bjöd in 

kommunalvalskandidaterna Pia-Maria Gardberg och Camilla Kronqvist. 

Auragänget har också haft en sommarträff,  

träffat medlemmar från Me Itse på aktivitetshuset Tärsky i Åbo 

och besökt Pargas för att se på Skärigängets fotbollsmatch. 

Tillsammans med medlemmar från Skärigänget  

deltog några medlemmar även på Me Itse i Åbos 20-årsjubileumsfest.  

Branko Lampi har varit handledare för Auragänget. 

 

Korsholm 

KoVa-gänget har medlemmar från Korsholm och Vasa.  

Under våren hade de tre grupperna i Österbotten gemensamma  

digitala träffar, dessutom ordnade grupperna två gemensamma 

kommunalvalsträffar då man bjöd in kommunalvalskandidaterna  

Anne Salovaara-Kero, Viktor Kock och Harriet Ström. 

KoVa-gänget har också haft en sommarträff 

och möten då man planerade Storträffen, som ordnades i Vasa på hösten. 

Fanny Käld och Daniela Mård har varit handledare för KoVa-gänget.  
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Jakobstad 

Gruppen, Steg för Steg café i Jakobstad, har medlemmar från Jakobstad, 

Larsmo, Karleby och Nykarleby. 

Gruppen har deltagit på de digitala träffarna  

tillsammans med de andra lokala grupperna i Österbotten. 

Bland annat hade man två gemensamma kommunalvalsträffar  

då man bjöd in kommunalvalskandidaterna Anne Salovaara-Kero,  

Viktor Kock och Harriet Ström. 

Gruppen har också haft en sommarträff  

och två caféträffar där de bland annat diskuterat om boende  

och det stöd man får i sitt boende. 

Hanna Lagerström och Roger Eriksson har fungerat som handledare  

för caféträffarna. 

 

Närpes 

När-gruppen har medlemmar från Närpes och Kristinestad.  

Gruppen har deltagit på de gemensamma digitala träffarna  

tillsammans med de andra grupperna i Österbotten.  

Bland annat hade man två gemensamma kommunalvalsträffar  

då man bjöd in kommunalvalskandidaterna Anne Salovaara-Kero,  

Viktor Kock och Harriet Ström. 

När-gruppen ordnade två sommarträffar, en träff i Närpes  

och en i Kristinestad. 

Magdalena Lindroos och Karin Stara har fungerat som handledare  

för När-gruppen.  
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Åland 

Vår lokala grupp på Åland, Ett steg i taget för Åland,  

har haft en digital planeringsträff  

och en sommarträff med picknick på Lilla Holmen i Mariehamn. 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 

Nätcafé 

Under år 2021 fortsatte vi med digitalt nätcafé via programmet Zoom. 

Sammanlagt ordnade vi 17 nätcaféträffar med ett specifikt tema  

eller en inbjuden gäst. Sammanlagt har 35 personer deltagit  

i nätcaféträffarna.  

 

År 2021 fortsatte vi vårt samarbete med Marthaförbundet  

och ordnade fyra nätcaféträffar under namnet Mysmat med Lissu,  

med hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson.  

Deltagarna fick lära sig att tillaga enkla maträtter.   

Vi ordnade nätcaféserien Funkar såhär – nätcafé om funktionshinder. 

Då bjöd vi in gäster med funktionsnedsättning som berättade om sig själva. 

Gäster var Ulf Gustafsson, Siw Östman, Alaric Mård, Karl-Mikael Grimm, 

Paulina Hannus, Christa Mickelsson och Rosanna Fellman. 

Vi ordnade också två nätcaféträffar tillsammans med  

FDUV:s projekt Steget vidare.  
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Det ena nätcaféet handlade om arbetsplatsmobbning.  

Psykolog Thomas Londén från Kårkulla  

och enhetschef Ulrika Paavolainen från Folkhälsan var inbjudna gäster.  

Det andra nätcaféet handlade om arbete  

och genomfördes tillsammans med Inre Ringen från Sverige.  

 

Må bra-vecka 

År 2020 ordnade Steg för Steg en direktsänd utbildning  

för medlemmar i de lokala grupperna. Temat var psykisk ohälsa. 

År 2021 klipptes utbildningen ihop till fem videon 

som publicerades på Facebook. 

På så sätt fick utbildningen spridning på nytt 

och sågs av många fler än de som såg sändningen tidigare. 

 

Rocka Sockorna  

Den 21 mars på Världsdagen för Down Syndrom ordnar vi en  

Rocka Sockorna kampanj tillsammans med FDUV  

och en Rocka Sockorna fest tillsammans med SAMS vänverksamhet  

och DUV i Mellersta Nyland. 

År 2021 ordnades festen digitalt med en direktsändning från Luckan i 

Helsingfors.  

Som programvärdar fungerade Jonne Tallberg och Ida Nummelin 

och bandet JOSEF uppträdde på festen. 
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Kommunalvalskampanj 

Inför kommunalvalet ordnade vi en kommunalvalskampanj  

med temat arbete med lön. 

Vi spred information via vår kampanjwebbplats www.framsteg.fi. 

Vi spred tips till politiker om hur man kan skapa jobb  

för personer med funktionsnedsättning. 

Vi ordnade sju kommunalvalsträffar med inbjudna kandidater  

och flera skolningar om kommunalvalet för medlemmar.  

Vi tryckte upp kampanjkort, men på grund av coronasituationen  

kunde vi inte dela ut så många kort som vi önskade till kandidaterna, 

istället skickade vi våra tips till dem elektroniskt. 

 

Boendeutvärdering 

Boendeutvärderare utvärderar kvaliteten och servicen  

av de boendeformer som olika serviceproducenter  

erbjuder personer med funktionsnedsättning.  

År 2021 kunde vi inte genomföra boendeutvärderingar  

på grund av coronapandemin. 

 

Utbildning för styrelsemedlemmar 

I början av året ordnade vi en utbildning i föreningsarbete  

och styrelsearbete för den nyvalda styrelsen. 
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Utbildning för erfarenhetstalare och styrelsemedlemmar 

Vi erbjöd erfarenhetstalare och styrelsemedlemmar  

en digital utbildning då deltagarna fick lära sig mer  

om målgruppens situation överlag  

när det gäller sysselsättning och service.  

Inbjudna föreläsare var sakkunniga Melanie Shametaj  

och Vanessa Westerlund från FDUV. 

 

Handledarfortbildning  

Vi ordnade en digital handledarfortbildning för handledare.  

Utbildningens tema var delaktighet i lokala grupper.  

Sammanlagt deltog sex handledare i fortbildningen.  

Några nya handledare deltog i handledarintroduktion i början av året. 

 

Storträff 

Föreningens Storträff, som samlar föreningsmedlemmar från hela 

Svenskfinland, ordnades på hotell Vaakuna i Vasa den 23–24 oktober.  

Under Storträffen höll föreningen sitt årsmöte.  

Vår lokala grupp i Vasa, KoVa-gänget, var med i planeringen av Storträffen. 

På programmet stod bland annat worskhop med temat bemötande,  

valfria program så som bowling, besök till Meteoria-Söderfjärden, 

promenad och museibesök. 

Under Storträffen firade vi även Steg för Stegs 25-årsjubileum. 

På Storträffen deltog 52 personer. 
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DUV-dagar 

Våra medlemmar deltog i FDUV:s DUV-dagar  

som ordnades i Tammerfors den 20–21 november.  

Johanna Lindholm, sakkunnig på Kommunförbundet  

och Otto Ilmonen, Samkommunsdirektör på Kårkulla berättade om 

vårdreformen och Kårkullas roll i framtiden. 

Vi deltog också i en workshop som handlade om boende  

och trivsel i det egna hemmet. 

 

Temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

Den årliga temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning 

hölls den 1–7 december. Årets tema var antimobbning.  

Vi uppmärksammade temaveckan genom att, i samarbete med FDUV, 

publicera en kampanjvideo på sociala medier.  

 

2. REPRESENTATION OCH SAMARBETE  

 

Samarbete med andra organisationer är viktigt  

när det gäller påverkansarbete kring frågor som berör  

personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

Våra medlemmar har under året deltagit som representanter  

i olika arbetsgrupper, styrelser och på möten där man diskuterat frågor  

som berör personer med intellektuell funktionsnedsättning.   
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NATIONELLT  

FDUV  

Steg för Steg är medlemsförening i FDUV − förbundet för personer  

med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning.  

Steg för Stegs personal är anställd av FDUV,  

i samarbete med Steg för Stegs styrelse.  

Föreningen delar kontorsutrymmen med FDUV både i Helsingfors och Vasa 

och samarbetet är därför naturligt och aktivt.  

Vi har på olika sätt medverkat i flera av FDUV:s sammanhang under året. 

 

Steg för Stegs representant har, tillsammans med handledare,  

deltagit på intressepolitiska arbetsgruppens möten.  

I arbetsgruppen diskuterar man frågor som har med påverkansarbete  

och lagstiftning att göra och funderar på hur man kan förbättra situationen 

för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Under år 2021 har man diskuterat bland annat  

social- och hälsovårdsreformen, Kårkullas roll i framtiden  

och arbetet med den nya funktionshinderlagen.  

Under året deltog föreningens representanter, 

tillsammans med handledare, på FDUV:s styrelsemöten,  

vår- och höstmöte och på styrgruppsmöten för projektet Steget vidare.  

Inom projektet Steget vidare jobbar man för att fler personer med 

intellektuell funktionsnedsättning ska få lönearbete.  
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Information till våra medlemmar bör vara lättläst.  

Därför samarbetar vi med LL- Center när det gäller  

text och layout av broschyrer och övrigt material.  

 

SAMS/vänverksamhet 

Vi samarbetar aktivt med SAMS och deras vänverksamhet.  

Under år 2021 samarbetade vi kring Rocka Sockor-evenemang  

som direktsändes från Luckan i Helsingfors.  

Vi samarbetade även kring sensommarjippo i Helsingfors och Vasa.  

Den planerade gemensamma julfesten ställdes in  

på grund av försämrad coronasituation.  

Vi samarbetade med SAMS medlemsförbund för att utveckla  

ett bredare koncept kring erfarenhetstalarverksamheten.  

Vår representant deltog i SAMS vår- och höstmöte. 

 

DUV- föreningar 

FDUV har tio regionala DUV- föreningar: Östra Nyland, Mellersta Nyland, 

Västnyland och Kimitonejden, Västra Åboland, Åland, Sydösterbotten, 

Vasanejden, Nykarleby, Jakobstadsnejden och Karlebynejden.  

DUV-föreningarna erbjuder sina medlemmar  

en mångsidig fritidsverksamhet. 

Under året har vi marknadsfört vårt digitala nätcafé till DUV- föreningarna 

och DUV-föreningarnas digitala verksamhet till våra medlemmar.  

Tillsammans med DUV i Mellersta Nyland ordnade vi  

en kommunalvalsträff med inbjudna kandidater  
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och samarbetade kring Rocka Sockor-evenemanget  

som direktsändes från Luckan i Helsingfors. 

 

Kårkulla samkommun 

Vi skickar vårt medlemsblad och information om vår verksamhet  

till Kårkullas boendeenheter. 

En del lokala grupper har ordnat sina träffar i Kårkullas utrymmen  

och boendepersonal har hjälpt medlemmar att delta i digitala 

nätcaféträffar. 

Medlemmar är med i Kårkullas brukarråd i alla regioner:  

Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten,  

Västra Åboland, Östra Åboland, Västra Nyland, Mellersta Nyland  

och Östra Nyland. 

 

Me Itse  

Vi samarbetar med vår finskspråkiga systerförening Me Itse.  

Under året har vi samarbetat med Me Itse i samband med  

temaveckan för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Medlemmar från våra lokala grupper i Åbo och Pargas  

har träffat Me Itses lokala grupp i Åbo. 

 

Övrigt nationellt samarbete 

Föreningen har haft en representant i KVANK - delegationen för boende  

för personer med intellektuell funktionsnedsättning.  

Vi har även medlemmar som är med i olika styrelser  
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och handikappråd i de städer där de bor. 

Vi samarbetar också med Kehitysvammaliitto och Kehitysvammaisten 

Tukiliitto. 

 

INTERNATIONELLT  

Inre Ringen 

Steg för Stegs motsvarande förening i Sverige heter Inre Ringen.  

Vår styrelse och Inre Ringens styrelse har som mål att träffas regelbundet 

för att diskutera och utbyta erfarenheter om aktuella  

och gemensamma ärenden.  

Det planerade besöket till Inre Ringen år 2021 kunde inte genomföras  

på grund av coronapandemin.  

 

Inclusion Nordic  

Inom Inclusion Nordic sker ett viktigt samarbete mellan olika förbund  

och föreningar i Norden, som arbetar för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och deras anhöriga.  

I samband med Inclusion Nordics möte har expertgruppen,  

som består av personer med intellektuell funktionsnedsättning, ett eget 

möte. Då träffas Steg för Steg och systerföreningar från Norden för att 

diskutera och utbyta erfarenheter om aktuella och gemensamma ärenden.  

År 2021 skulle mötet hållas i Köpenhamn 

men på grund av coronapandemin ställdes mötet in.  

Istället ordnades ett digitalt möte. Steg för Stegs representant deltog. 
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Paraplyen 

Paraplyen är ett ganska nytt nordiskt samarbete för föreningar  

för personer med intellektuell funktionsnedsättning  

från alla nordiska länder. Steg för Stegs representanter har deltagit  

på Paraplyens digitala möten under året. 

På mötena har man bland annat diskuterat om vad som är på gång i de 

nordiska länderna, stadgar för Paraplyen och möjligheten att ansöka om 

pengar för att träffas. 

 

Inclusion Europe, EPSA  

Steg för Steg är medlem i Inclusion Europe  

och European Platform of Self-Advocates, EPSA.  

På grund av coronapandemin ordnades en digital konferens år 2021. 

Steg för Stegs representant deltog. 

 

 

3. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

 

INFORMATION TILL MEDLEMMAR 

Vi har aktivt informerat våra medlemmar och andra intresserade  

om vår verksamhet i vårt medlemsblad och FDUV:s medlemstidning 

Gemenskap och påverkan (GP).  
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Vi skickade ut tre medlemsblad med aktuell information under år 2021.  

Vi förnyade vår broschyr om föreningen. 

 

Webbplats, Facebook och Twitter 

Vi har delat aktuell information på vår webbplats www.stegforsteg.fi.  

Vi har aktivt uppdaterat vår Facebooksida Steg för Steg informerar  

med det som varit på gång i föreningen under året.  

Webbplatsen och Facebooksidan fungerar som en plats  

där medlemmarna kan få aktuell information.  

De ger även god synlighet för föreningen.  

I samband med kommunalvalskampanjen spred vi information  

även på vår kampanjwebbplats www.framsteg.fi.  

Under år 2021 skrev vi 22 inlägg på våra webbplatser.  

På vår Facebooksida publicerade vi 89 inlägg under året.  

Sidans följare vid utgången av året var 547 till antalet.  

Vi har också delat information på vårt Twitter konto @StegForSteg_rf  

och på FDUV:s Facebooksida.  

  

http://www.stegforsteg.fi/
http://www.framsteg.fi/
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SYNLIGHET I MEDIA 

Teve, radio och tidningar 

Steg för Steg deltar i samhällsdebatten genom att  

medverka i media.  

 

Under året har vi medverkat åtta gånger i tidningar och radio. 

• Intervju med Matilda Hemming i Vasabladet 21.3. 

• Intervju med Andrea Westerlund i Kårkullas tidning Omslaget 

nummer 1/2021. 

• Artikel på Svenska Yle 11.5 om mobbning och våld mot barn och unga 

med funktionsnedsättning. 

• Intervju med Andrea Westerlund i Radio Vega 11.5 om mobbning och 

våld mot barn och unga med funktionsnedsättning. 

• Insändare i Hufvudstadsbladet 24.9 om personalbrist inom vården. 

• Insändare i Åbo Underrättelser 12.10 om personalbrist inom 

vården/Kårkulla. 

• Artikel i Pargas Kungörelser 21.10 om fotbollsmatchen mellan PIF och 

Puff och TPS Sateenkaari. 

• Intervju med Andrea Westerlund i SAMS medlemstidning Funk 

nummer 4/2021. 

 

Vi har medverkat med artiklar i alla fyra nummer av FDUV:s 

medlemstidning Gemenskap och påverkan. 
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4. ORGANISATION OCH FÖRENINGSARBETE 

 

STYRELSEN 2021–2023  

Ordförande      

Andrea Westerlund  

Styrelsemedlemmar  Ersättare       

Jon Tallberg, vice ordf. John Pelkonen  

Niclas Jansson   Jonas Bergholm   

Mats Nordström   Tero Määttä 

Maria Wallén   Toni Sparv  

Jonas Jansson   Daniel Wargh     

Anja Dennstedt   Ulrica Sund 

 

STYRELSE OCH MEDLEMMAR 

Styrelsen har under året varit delaktig i beslut som fattats i föreningen.  

Andrea Westerlund har fungerat som styrelsens ordförande,  

Jon Tallberg som vice ordförande.  

Föreningens verksamhetskoordinator har fungerat som sekreterare.  

Styrelsen har under verksamhetsår 2021 haft sex styrelsemöten,  

varav ett möte hölls som ett fysiskt möte i Tammerfors,  

ett möte hölls som ett e-postmöte, resten som distansmöten via Zoom. 

Inför varje styrelsemöte har ordförande, vice ordförande och  

verksamhetskoordinatorn tillsammans planerat föredragningslistan.  
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Våra styrelsemedlemmar har personliga handledare  

som stöder dem i styrelsearbetet. 

 

Joakim Smeds har varit representant i FDUV:s förbundsstyrelse,  

John Pelkonen har varit ersättare.  

Maria Wallén har varit representant på FDUV:s vår- och höstmöte,  

Daniel Wargh har varit ersättare. 

John Pelkonen har varit representant i FDUV:s intressepolitiska 

arbetsgrupp, Jonas Jansson har varit ersättare. 

John Pelkonen har varit representant i styrgruppen för FDUV:s projekt 

Steget vidare, Rex Hartman har varit ersättare.  

Jonas Bergholm har varit representant i KVANK,  

Toni Sparv har varit ersättare.  

Andrea Westerlund har varit representant i Inclusion Nordic och Paraplyen, 

Joakim Smeds har varit ersättare.  

Jon Tallberg har varit representant i Inclusion Europe/EPSA,  

Daniel Wargh var varit ersättare.  

Mats Nordström har varit representant i SAMS, 

Maria Wallén har varit ersättare. 

Sex av styrelsemedlemmarna (ordinarie och ersättare) är utbildade 

erfarenhetstalare, i södra Finland och i Österbotten.  

 

Vårt medlemsantal har fortsatt att öka.  

Vid slutet av år 2021 hade Steg för Steg 219 medlemmar.  
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Medlemsavgiften för år 2021 var 8 euro för ordinarie medlemmar  

och 13 euro för understödjande medlemmar.  

 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet hölls den 23 oktober på hotell Vaakuna i Vasa,  

i samband med Storträffen.  

På årsmötet behandlade man stadgeenliga ärenden2.  

Sammanlagt deltog 50 personer i årsmötet, varav 32 ordinarie medlemmar.  

 

PERSONAL OCH ADMNISTRATION 

Steg för Steg har under år 2021 haft tre personer  

som på deltid jobbat med föreningens verksamhet.  

Sofia Jernström fungerade som verksamhetskoordinator  

och jobbade 70 % 1.1–31.12. Verksamhetskoordinatorn har skött 

föreningens administration3, ekonomi och ansvarat för styrelsearbetet. 

Frank Lundgren fungerade som regional koordinator i södra Finland  

och jobbade 60 % 1.1–31.12.  

Annika Martin fungerade som regional koordinator i Österbotten  

och jobbade 50 % 1.1–31.12.  

 

  ___________________ 
2. Stadgeenliga ärenden 
Ärenden som nämns i föreningens stadgar 7 § och gäller ärenden som behandlas på årsmötet. 
  ___________________ 
3. Administration  
Administration handlar om att sköta de uppgifter som krävs för att föreningen ska fungera. 
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Regionala koordinatorerna i södra Finland och Österbotten  

har koordinerat verksamheten med erfarenhetstalarna  

och den lokala verksamheten. 

Steg för Steg har kontorsutrymme på Nordenskiöldsgatan i Helsingfors  

och på Storalånggatan i Vasa. 

 

En viktig resurs i föreningen är våra handledare.  

År 2021 hade föreningen 27 handledare som var engagerade  

i verksamheten på olika sätt. 

 

Under året har vi dokumenterat och utvärderat vår verksamhet.  

Våra erfarenhetstalare och representanter i samarbetsorgan  

har skrivit rapporter från uppdrag och möten.  

Medlemmar har utvärderat nätcaféer, den lokala verksamheten  

och utbildningar både muntligt och med utvärderingsblanketter.  

Även handledare och uppdragsgivare har utvärderat verksamheten.  

 

EKONOMI 

Föreningen får pengar för sin verksamhet,  

från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA.  

Understödet beviljas för Steg för Stegs verksamhet  

men betalas sedan år 2017 ut till FDUV.  

Den STEA finansierade verksamheten bokförs av FDUV.  
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Föreningen har också fått understöd från finlandssvenska stiftelser  

och fonder.  

Den fondfinansierade verksamheten bokförs av utomstående bokförare.   

Föreningens bokföring har under flera år skötts av bokföringsfirman IQbf 

och bokförare Jenny Skoglund.  

Föreningens revision har skötts av Eva Bruun på Bruun Audit Oy.  

Under år 2021 har vi fått understöd från följande stiftelser och fonder:  

• Finlands Svenska Omsorgsstiftelse 

• SAMS/Kulturfonden 

• Stiftelsen Tre Smeder 

• Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 

• Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond 

• Stiftelsen Familjen Lerches understödsfond 

• FDUV verksamhetsbidrag 

• Stiftelsen 7:nde Mars fonden 

• Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse 

• Elfvings Stiftelse 

• Letterstedtska föreningen 

• William Thurings stiftelse  

• DUV i Mellersta Nyland 

Utan dessa understöd skulle verksamheten inte ha varit möjlig.  

På grund av coronapandemin kunde en del verksamhet inte genomföras.  

Vi överförde understöden från Tre Smeder och Elfvings Stiftelse till år 2022.  

Understödet från Letterstedtska föreningen återbetalades. 
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MEDLEMSKAP 

Steg för Steg är medlemsförening i FDUV - förbundet för personer  

med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning,  

Inclusion Nordic, Inclusion Europe och European Platform  

of Self-Advocates (EPSA). 
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STEG FÖR STEG RF 

 

Nordenskiöldsgatan 18 A 

02500 Helsingfors 

  

Storalånggatan 60 

65100 Vasa 

 

040 50 43 755 (Sofia Jernström, verksamhetskoordinator) 

040 845 33 68 (Frank Lundgren, regional koordinator i södra Finland) 

040 567 92 57 (Annika Martin, regional koordinator i Österbotten) 

 

stegforsteg@fduv.fi 

www.stegforsteg.fi 

mailto:stegforsteg@fduv.fi

