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Steg för Stegs verksamhetsberättelse strävar efter att vara lättläst. 

Föreningen Steg för Steg r.f. är en intresseförening för och med personer 

med utvecklingsstörning. Föreningen arbetar för att personer med 

utvecklingsstörning, bosatta i Svenskfinland, ska få sin röst hörd i samhället, 

känna till sina rättigheter och tillfrågas om egna erfarenheter för att stärka 

självbestämmande.  

 

1. FÖRENINGENS VERKSAMHET 

Steg för Steg, Finlands första förening för och med personer med 

utvecklingsstörning, bildades år 1996. År 2016 hade vi 20- årsjubileum. En 

jubileumsfest ordnades i Käringsund på Åland i början av oktober. 

Under år 2016 har det skett flera förändringar inom föreningens struktur 

och organisation. Vårt projekt “Vi vet, vi kan!” tog slut i februari och är nu 

en del av vår ordinarie verksamhet. Under året har vi också haft 

personalförändringar, regional koordinator i södra Finland Carl Lindgren 

slutade och Frank Lundgren blev anställd som ny regional koordinator. 

Regional koordinator Tina Holms i Österbotten har varit moderskapsledig 

och vikarierades av Sofie Eriksson. 

Vi har haft en mångsidig verksamhet under året. Förutom vår fortlöpande 

verksamhet med erfarenhetstalaruppdrag, representation och års specifika 

evenemang har vi bland annat ökat vår lokala verksamhet genom att ordna 

diskussionsträffar runt om i Svenskfinland. 

År 2016 har varit ett år som gett föreningen Steg för Steg stor synlighet i 

media och vi har fått flera nya medlemmar under året. 
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KURSER, EVENEMANG, SEMINARIER OCH ÖVRIG 

VERKSAMHET 

 

DUV- dagar i Tammerfors 

Våra aktiva medlemmar samlades till DUV- dagar i Tammerfors 5–7 

februari. Under dagarna höll vi en presentation om föreningens 

erfarenhetstalare och hur de kan ses som en resurs för DUV- föreningarna. 

Vi höll också styrelsemöte och deltog i olika programpunkter som ordnades.  

 

Praktikant från Yrkeshögskolan Arcada 

Den 1 februari–18 mars hade vi en praktikant från Yrkeshögskolan Arcada. 

Socionomstuderande Rémo Berg delade arbetstid mellan Steg för Steg och 

FDUV. Som slutuppgift för praktiken gjorde Rémo en sammanställning av 

kursutvärderingarna från projektet “Vi vet, vi kan!”.  

 

SAMS utbildning om påverkansarbete 

Under våren 2016 ordnade SAMS - Samarbetsförbundet för 

funktionshinder, en utbildningsserie om påverkansarbete på flera orter i 

Svenskfinland. Våra medlemmar deltog bland annat i Borgå, där 

erfarenhetstalare Jonas Bergholm och John Pelkonen gick utbildningen. 

SAMS utbildningar om påverkansarbete har också varit inspiration till våra 

egna diskussionsträffar som ordnades under hösten. 
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Vårjippo 

Vi ordnade för tredje året i rad ett vårjippo tillsammans med SAMS 

stödpersonsverksamhet 4BT i Helsingfors den 11 maj. 

Aktiviteter ordnades både utomhus och inomhus och deltagarna fick ta del 

av en motorisk bana ”Hurtig stigen”, gå en orienteringsrunda, pyssla, låta 

sig bli fotograferad, äta våfflor och sjunga allsång. Steg för Stegs 

medlemmar ansvarade för våffelcafé. Evenemanget lockade 52 besökare, 

med åldersfördelningen 30–45 år, några äldre och några barn.   

 

Världen i Byn  

Festivalen Världen i Byn ordnades i Helsingfors den 28–29 maj. Vi 

samarbetade med både 4BT och Radio Valo under festivaldagarna. Fem av 

våra sju erfarenhetstalare från södra Finland, två styrelsemedlemmar och 

handledare deltog i evenemanget. Erfarenhetstalarna gjorde intervjuer 

med olika festivaldeltagare, de fick delta i redigeringen av inläggen i Radio 

Valos studio och höll en timme direktsändning på svenska i festivalradion i 

Radio Valos och Mieletöntä Valoas festivaltält. Inslagen kan ses på Steg för 

Stegs Radio Valo kanal www.radiovalo.fi. Under festivaldagarna hade vi ett 

bord tillsammans med 4BT där vi marknadsförde våra verksamheter. 

 

FN- konventionens ratificering 

Den 10 juni ratificerade Finland FN- konventionen om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning.  

Samma dag ordnades ett jippo i Helsingfors för att uppmärksamma detta. 

Våra erfarenhetstalare Hanna Grandell och Jonas Bergholm deltog och 

http://www.radiovalo.fi/
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berättade vad de tycker om att Finland nu ratificerat FN- konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hanna Grandell höll ett 

tal inför den samlade publiken på ca 70 personer medan Jonas Bergholm 

intervjuades för radio. 

 

Jakobs dagar 

Vi deltog i Jakobs dagar i Jakobstad den 23 juli. Där hade vi ett eget 

marknadsstånd och informerade besökare om vår verksamhet. Våra sju 

erfarenhetstalare från Österbotten intervjuade besökare och politiker om 

hur de bor. Genom att intervjua människor om hur de bor kan vi samtidigt 

informera om att alla inte har möjlighet att själva bestämma hur, var och 

med vem man bor. Vi anser att alla ska ha rätt till eget boende och det stöd 

man behöver. Ett sammandrag av intervjuerna kan ses på Steg för Stegs 

youtubekanal. 

 

Workshopar kring föreningens verksamhet 

Våra erfarenhetstalare i Österbotten samlades redan dagen innan Jakobs 

dagar på Strandis i Larsmo. Där hölls en workshop då vi funderade på 

föreningens verksamhet på lång sikt. I södra Finland hölls samma workshop 

under festivalen Världen i Byn. Vi funderade på vilka frågor som upplevs 

som de allra viktigaste som vi bör lyfta upp och jobba för i vår verksamhet 

under de kommande åren.  

Många olika frågor diskuterades men de flesta handlade om teman som 

boende, utbildning, daglig verksamhet, tillgänglighet och fram för allt 

arbete. Vår systerförening Me Itse har gjort ett målprogram där de lyfter 



 

10 

upp sina åsikter om olika frågor. Under workshoparna diskuterade vi ifall vi 

borde göra detsamma och kom fram till att ett målprogram för Steg för 

Steg ska göras upp under år 2017. 

På workshoparna diskuterade vi också vilka metoder vi bör använda för att 

uppnå våra mål. Metoder som nämndes var olika former av 

påverkansarbete som till exempel att sprida information, ordna evenemang 

och att göra olika studiebesök. De metoder som lyftes upp har vi använt oss 

av i vår verksamhet under året. 

 

Besök till föreningen Klippan 

Steg för Stegs motsvarighet i Sverige heter Klippan. Den 3 september 

besökte Steg för Stegs styrelse, tillsammans med handledare och personal, 

Klippan i Stockholm.  

Under besöket utbytte vi erfarenheter och pratade bland annat om FN- 

konventionen. Vi fick en inblick i hur samarbete mellan FUB och Klippan ser 

ut och vi fick höra om kampanjer som FUB genomfört som tar upp frågor 

som är viktiga för Klippan.  

 

”Ingen marknadsvara!” demonstration 

Demonstrationen ”Ingen marknadsvara!” ordnades på Medborgartorget i 

Helsingfors den 8 september. Budskapet som man ville gå ut med under 

demonstrationen var att boende inte får vara en marknadsvara. Personer 

med funktionsnedsättning har rätt till ett självständigt liv och ska själva få 

bestämma hur, var och med vem de bor. Några av våra medlemmar deltog i 

demonstrationen.   
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Ratificeringsfest på G18 

De finlandssvenska handikapporganisationerna ordnade en gemensam fest 

på G18 i Helsingfors den 19 september för att fira att Finland i juni 

ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Steg för Stegs ordförande Jon Tallberg höll tal under 

festen. I talet lyfte Jon fram att det är viktigt att Finland ratificerade 

konventionen. Det handlar om rättvisa och lika behandling för personer 

med funktionsnedsättning. Vi anser att delaktighet, demokrati och 

självbestämmande är viktigt för alla oberoende av funktionsnedsättning. 

Samma dag hade vi en insändare i Hufvudstadsbladet. 

 

Föreningens 20-årsjubileum 

Steg för Steg, intresseföreningen för och med personer med 

utvecklingsstörning, bildades den 27 oktober år 1996 under FDUV:s 

förbundskongress i Borgå.  

Under de tjugo år som gått har föreningen på många olika sätt engagerat 

sig i frågor som berör rättigheter för personer med utvecklingsstörning och 

arbetat för att personer med utvecklingsstörning ska höras och synas i 

samhället, ha samma rättigheter som alla andra och vara med och besluta 

om saker som berör dem. 

Vi ville uppmärksamma 20-årsjubileet med en jubileumsfest för våra 

medlemmar. Över femtio personer samlades i Käringsund på Åland den 30 

september–2 oktober för att fira Steg för Stegs 20-årsjubileum. Deltagarna 

kom från olika orter i Svenskfinland. Under de två dagarna i Käringsund 

hann vi uppleva mycket roligt, bland annat korvgrillning, zumba dans, 
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frågesport och spårning i naturen, improvisationsteater, besök på viltsafari 

och lotteri. Vi fick också ta del av en föreläsning om självbestämmande 

tillsammans med Annette Tallberg, sakkunnig i intressepolitiskt arbete, från 

FDUV. På lördag kväll samlades alla jubileumsdeltagare och några inbjudna 

gäster till festmiddag. Under middagen hölls många tal och föreningen blev 

uppvaktad. Kvällen avslutades med dans till musik av Backagårdens 

husband och trubadur Lasse Fredriksson. 

 

Drömhemsgruppen 

Drömhemsgruppen är en diskussionsgrupp för personer med 

utvecklingsstörning bosatta i huvudstadsregionen. Tidigare har gruppen 

varit en del av FDUV:s boendeprojekt, som slutade vid årsskiftet 2016–

2017.  

Steg för Steg kommer att ta över gruppens verksamhet från år 2017. Denna 

grupp kommer att bli vår första lokala grupp som träffas regelbundet. För 

att underlätta övergången av gruppens verksamhet deltog regional 

koordinator Frank Lundgren i Drömhemsgruppen under hösten 2016 och 

FDUV har ordnat träffarna tillsammans med oss. På Drömhemsgruppens 

höstträffar, som hållits en gång i månaden, har deltagarna bland annat fått 

sammanfatta vad de lärt sig och öva på att berätta det vidare för andra. Sju 

personer har regelbundet deltagit i träffarna. 

 

Självständighetsfest 

Finlands självständighetsdag och ratificeringen av FN- konventionen för 

personer med funktionsnedsättning firades den 5 december i Vasa. Steg för 
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Stegs medlemmar deltog på självständighetsfesten som FDUV ordnade. 

Erfarenhetstalare Maria Wallén var festtalare och erfarenhetstalare Rex 

Hartman höll välkomsthälsning. Ungefär 85 personer deltog i 

självständighetsfesten. 

 

Julfest  

Den 12 december ordnade Steg för Steg och 4BT en julfest tillsammans för 

sina medlemmar i huvudstadsregionen. Från Steg för Steg deltog 10 

medlemmar.  

 

ERFARENHETSTALARE OCH LOKAL VERKSAMHET 

 

Projektet “Vi vet, vi kan!” 

Steg för Stegs treåriga projekt “Vi vet, vi kan!” avslutades sista februari 

2016. Under projektets tre år utbildade vi fjorton medlemmar till 

erfarenhetstalare på olika orter i Svenskfinland. För tillfället har vi sju 

erfarenhetstalare i södra Finland, varav en på Åland, och sju 

erfarenhetstalare i Österbotten.   

Föreningens regionala koordinatorer utvärderade projektet tillsammans 

med socionompraktikant Rémo Berg, som fick fungera som extern 

utvärderare. Rémos utvärdering var ett omfattande arbete och han kunde 

konstatera att utbildningarna ibland varit för intensiva men att 

upplevelserna av beställare, erfarenhetstalare och handledare varit väldigt 

positiva, fina och meningsfulla. Styrgruppen för projektet höll sitt sista 
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möte den 28 april. 

 

Erfarenhetstalaruppdrag 

Under år 2016 hade erfarenhetstalarna många uppdrag runt om i Finland. 

Erfarenhetstalaruppdragen har varit varierande.  De vanligaste beställarna 

har varit gymnasier och olika yrkeshögskolor, men det har också handlat 

om uppdrag på till exempel seminarier, personalskolningar och 

föreningsverksamhet. Ibland har uppdragen berört något specifikt tema, till 

exempel bemötande, studier eller arbete. 

Under år 2016 gjorde vi en ny broschyr om erfarenhetstalarna. Vi har under 

året satsat mycket på marknadsföring av erfarenhetstalarna och skickat 

broschyren till våra medlemmar, samarbetspartner, skolor och olika 

utbildningsenheter. Broschyren har också delats ut vid olika evenemang 

som vi ordnat eller deltagit i. 

 

Erfarenhetstalare i södra Finland 

Erfarenhetstalarna i södra Finland har haft sexton beställda talaruppdrag år 

2016.  Beställare har varit bland annat Prakticum, Axxell, Kårkulla, FDUV 

och Marthaförbundet. 

Den 28–29 maj samlades erfarenhetstalarna i södra Finland på festivalen 

Världen i Byn i Helsingfors. Utöver det har flera av våra erfarenhetstalare 

deltagit på möten, seminarier, utbildningar och andra evenemang under 

året. Erfarenhetstalarna har också uttalat sig i media. 
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Under hösten 2016 deltog tre av våra erfarenhetstalare i södra Finland i en 

utbildning för att bli boendeutvärderare. Utbildningen ordnades av Aspa-

stiftelsen och FDUV och hölls den 7–8 oktober i Helsingfors. Våra 

erfarenhetstalare Jon Tallberg, Hanna Grandell och Jonas Bergholm gick 

utbildningen och har nu breddat sina kunskaper om boendeservice för 

personer med utvecklingsstörning. Denna utbildning kan ses som en form 

av specialiserad vidareutbildning av erfarenhetstalarna. 

 

Erfarenhetstalare i Österbotten 

Erfarenhetstalarna i Österbotten har haft nio beställda talaruppdrag år 

2016. Beställare har varit bland annat Novia, Yrkesakademin i Österbotten 

och FDUV.  

Erfarenhetstalarna i Österbotten samlades under en sommarträff i Larsmo 

och Jakobstad den 22–23 juli. Våra erfarenhetstalare har också 

representerat föreningen som festkonferencierer, deltagit på temadagar 

och uttalat sig i media. 

 

Lokal verksamhet 

Vi har under en längre tid haft som målsättning att öka vår lokala 

verksamhet på olika orter i Svenskfinland. Under år 2016 tog vi därför 

kontakt med FDUV:s lokala DUV- föreningar för att tillsammans med dem 

ordna gemensamma evenemang på olika orter i Svenskfinland. Detta 

samarbete resulterade i ett flertal diskussionsträffar under hösten 2016. 

Målsättningen med den lokala verksamheten är att öka vår synlighet i de 

olika regionerna i Svenskfinland och att ordna flera evenemang på lokal 
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nivå i framtiden. På längre sikt hoppas vi kunna skapa lokala Steg för Steg 

grupper som träffas regelbundet. 

 

Diskussionsträffar i Svenskfinland 

Under hösten 2016 var vi på turné och besökte alla orter i Svenskfinland 

där det finns en DUV- förening.  På alla orter ordnades diskussionsträffar 

kring temat självbestämmande. I Österbotten deltog även Annette Tallberg, 

sakkunnig i intressepolitiskt arbete, från FDUV med föreläsningar för 

anhöriga och personal. I södra Finland ordnades träffarna endast för 

personer med utvecklingsstörning. På Åland ordnades diskussionsträffen 

tillsammans med Annette Tallberg under Steg för Stegs jubileumsfest. 

Antalet personer som deltog i diskussionsträffarna varierade på orterna. 

Sammanlagt deltog över 180 personer varav lite mer än hälften var 

personer med utvecklingsstörning och hälften personal och anhöriga. 

Diskussionsträffarna ordnades på följande orter: Åland 1.10, Pargas 24.10, 

Kimito 25.10, Borgå 1.11, Kronoby 1.11, Jakobstad 2.11, Ekenäs 2.11, Vasa 

7.11, Närpes 8.11 och Helsingfors 12.11. 

Diskussionsträffarna var ett bra sätt för oss att nå ut till våra medlemmar på 

lokalt plan. Resultatet av diskussionerna om självbestämmande och 

önskemålen om förbättringar inom kommunen kommer att vara till stor 

nytta för planeringen av vår verksamhet under de kommande åren. Vi fick 

också många nya medlemmar under höstens turné i Svenskfinland. 
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2. PÅVERKANSARBETE OCH SAMARBETE  

 

NATIONELLT  

 

FDUV  

Steg för Steg är medlem i Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV).  

Föreningen delar kontorsutrymmen med FDUV både i Helsingfors och i 

Vasa och samarbetet är därför naturligt och aktivt.  

Vi är sedan sommaren 2015 med i FDUV:s intressepolitiska arbetsgrupp. I 

arbetsgruppen har man diskuterat frågor som har med påverkansarbete 

och lagstiftning att göra och funderat på hur man kan göra situationen för 

personer med utvecklingsstörning bättre. Det som varit aktuellt under år 

2016 har bland annat varit Finlands ratificering av FN- konventionen, 

justeringar i specialomsorgslagen och den stora social- och 

hälsovårdsreformen (SOTE) som är under planering i Finland.  Reformen går 

ut på att bilda landskap och vårddistrikt. Det är meningen att den sociala 

servicen i framtiden ska skötas av landskapen och inte av kommunerna.  

Föreningen har utsett Jon Tallberg till representant för arbetsgruppen. De 

ärenden som behandlas under arbetsgruppens möten är ofta svåra och Jon 

Tallberg har därför valt att inte delta i mötena under året. 

Verksamhetskoordinator Sofia Jernström och regional koordinator Frank 

Lundgren har deltagit i arbetsgruppens samtliga fyra möten.  

Vi har haft en representant i styrgruppen för FDUV:s projekt Skräddarsydd 
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boendeservice, som 2016 var inne på sitt femte och sista år. Styrgruppen 

har arbetat med att planera projektets fortsatta verksamhet. Jon Tallberg 

har fungerat som vår representant i styrgruppen.  

Vi samarbetar också med LL- Center, främst när det gäller samarbete kring 

lättläst information.  

År 2016 deltog föreningens representanter sammanlagt i tre av FDUV:s fem 

styrelsemöten och ett fullmäktigemöte. Steg för Steg representeras i 

förbundsstyrelsen av Jon Tallberg och i förbundsfullmäktige av Erik 

Weyand.  

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

 

SAMS/4BT 

Vi samarbetar även aktivt med Samarbetsförbundet för funktionshinder 

(SAMS) och deras stödpersonsverksamhet 4BT.  

Vår representant Hanna Grandell deltog i SAMS vår- och höstmöte. I 

samarbete med SAMS/4BT har vi bland annat ordnat vårjippo, julfest och 

medverkat i evenemanget Världen i Byn. 

 

DUV- föreningar 

FDUV har elva lokala DUV- föreningar som har verksamhet i följande 

regioner i Svenskfinland: Östra Nyland, Mellersta Nyland, Västnyland, 

Kimitonejden, Västra Åboland, Åland, Sydösterbotten, Vasanejden, 

Nykarleby, Jakobstadsnejden och Karlebynejden. Tillsammans med de 

lokala DUV- föreningarna ordnade vi diskussionsträffar på sammanlagt tio 

orter under hösten 2016.  
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Kårkulla Samkommun 

Våra erfarenhetstalare är med i Kårkullas brukarråd på några orter i 

Svenskfinland. En representant för Kårkulla har även varit med i 

styrgruppen för projektet “Vi vet, vi kan!”. Våra erfarenhetstalare har också 

haft uppdrag och hållit presentationer för Kårkullas personal. 

 

Radio Valo  

Vi har fortsatt vårt goda samarbete med Radio Valo, en mediaverkstad för 

personer med utvecklingsstörning. Vi är med i Radio Valos nätverk med 

andra föreningar.  

Under evenemanget Världen i Byn samarbetade vi med Radio Valo.  Våra 

erfarenhetstalare gjorde intervjuer med olika festivaldeltagare och fick 

möjligheten att delta i redigeringen av inläggen i Radio Valos studio. 

Erfarenhetstalarna ansvarade också för en timmes direktsändning på 

svenska i festivalradion i Radio Valos och Mieletöntä Valoas festivaltält.  

Inför Steg för Stegs 20-årsjubileum gjorde Radio Valo en intervju med Ulrica 

Sund och Joakim Smeds. 

Material som Radio Valo producerar hittas på deras hemsida 

www.radiovalo.fi. Material som vi producerar tillsammans med Radio Valo 

hittas på internetadressen http://www.radiovalo.fi/fi/ohjelmat/steg-steg. 

 

Me Itse  

År 2016 har vi haft kontakt med vår finskspråkiga systerförening Me Itse r.y. 

Vi har ett samarbetsavtal med Me Itse. Föreningarna önskar utbyta 

erfarenheter och Me Itse har också uttryckt sin önskan att vi för fram deras 

http://www.radiovalo.fi/
http://www.radiovalo.fi/fi/ohjelmat/steg-steg
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ärenden på NSR- möten, ifall deras egna representanter inte kan delta.  

På Steg för Stegs 20- årsjubileum deltog Me Itses ordförande med 

handledare. Att få utbyta erfarenheter med dem under dessa dagar var 

värdefullt. Många planer för ett fortsatt samarbete uppstod, inte minst när 

det gäller lokal verksamhet. 

 

KVANK  

Vi är med i KVANK - delegationen för boende för personer med 

utvecklingsstörning. Jonas Bergholm är föreningens representant. Regional 

koordinator Carl Lindgren fungerade som Jonas handledare under årets 

första möte. Under de två senare mötena under året fungerade regional 

koordinator Frank Lundgren som handledare. 

På mötena under året har boendeservice för personer med 

utvecklingsstörning fortsättningsvis diskuterats flitigt. Man har också 

diskuterat målet att alla institutioner ska stängas år 2020.  

 

Kettuki 

År 2016 blev vi tillfrågade att ha en representant i styrelsen för Kettuki- 

Kehitysvammaisten taiteilijoiden Tuki r.y. Hanna Grandell valdes till 

representant i Kettukis styrelse. Hanna deltog i tre av Kettukis 

styrelsemöten under hösten.  
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Aspa-stiftelsen 

Under hösten 2016 deltog några av våra medlemmar i en utbildning som 

ordnades av Aspa-stiftelsen och FDUV. Syftet med utbildningen som hölls i 

Helsingfors den 7–8 oktober var att utbilda boendeutvärderare, som 

fungerar som experter när det gäller att utvärdera olika boenden. 

Våra erfarenhetstalare Jon Tallberg, Hanna Grandell och Jonas Bergholm 

gick utbildningen och har nu breddat sina kunskaper om boendeservice för 

personer med utvecklingsstörning. Denna utbildning kan ses som en 

specialiserad utbildning, alternativt en vidareutbildning av 

erfarenhetstalarna. 

Vi samarbetar också med Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto 

och Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.  

 

INTERNATIONELLT  

 

Klippan 

Steg för Stegs motsvarande förening i Sverige heter Klippan. Vår styrelse 

och Klippans styrelse har som mål att träffas en gång per år, vartannat år i 

Finland och vartannat år i Sverige. År 2016 besökte vår styrelse, 

tillsammans med handledare och personal, Klippan i Stockholm. Att träffas, 

diskutera och utbyta erfarenheter om aktuella och gemensamma ärenden 

är viktigt.  

 

Nordiska Samarbetsrådet - NSR 

Vår styrelsemedlem Joakim Smeds har under år 2016 representerat Steg för 
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Steg i det Nordiska Samarbetsrådet (NSR). Tillsammans med sin handledare 

Helena Ahlstrand deltog han i de två möten som ordnades under året, det 

första mötet i Lillehammer i Norge den 13–15 april och det andra mötet i 

Reykjavik på Island den 12–14 oktober.  

Inom NSR sker ett viktigt samarbete mellan olika förbund och föreningar i 

Norden, som arbetar för personer med utvecklingsstörning och deras 

anhöriga.  På NSR- möten hålls alltid ett separat möte för expertgruppen, 

gruppen som består av personer med utvecklingsstörning. Steg för Steg och 

dess systerföreningar från Norden träffas, diskuterar och utbyter 

erfarenheter om aktuella och gemensamma ärenden. Expertgruppen har 

sin egen mötesagenda. Under året har man på NSR- möten diskuterat bland 

annat artiklar i FN- konventionen, om arbete och tillgänglighet. Man har 

också funderat på hur expertgruppen ska arbeta i framtiden och hur fler 

personer med utvecklingsstörning skulle kunna ha möjlighet att delta i NSR- 

möten. På mötet i Reykjavik höll Joakim Smeds en presentation för 

expertgruppen om hur utbildningen för våra erfarenhetstalare varit 

uppbyggd. Presentationen var mycket uppskattad. Under höstens möte 

förde vi en videoblogg och publicerade flera videoinlägg på vår 

Facebooksida under mötesdagarna. 

 

Inclusion Europe och EPSA 

Vi är medlem i Inclusion Europe och European platform of self-advocates, 

EPSA. År 2016 deltog vi inte i något europeiskt möte.  
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3. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

 

MEDLEMSKOMMUNIKATION 

 

Vi har aktivt informerat våra medlemmar och andra intresserade om vår 

verksamhet i FDUV:s medlemstidning Gula Pressen (GP) och vårt eget 

medlemsblad. Vi har skickat ut två medlemsblad med aktuell information 

under år 2016. I samband med vårt 20-årsjubileum sammanställdes ett 

jubileumsblad med historisk fakta och berättelser om hur allting började, 

när föreningen bildades för tjugo år sedan.  

Vi lät också trycka upp en broschyr om verksamheten kring 

erfarenhetstalarna. Broschyren spreds flitigt under året till medlemmar, 

samarbetsparter, skolor, utbildningsenheter, Kårkulla med flera. 

 

SYNLIGHET I MEDIA 

 

Hemsida och Facebook 

Vi har informerat om aktuella händelser på vår hemsida 

www.stegforsteg.fi och aktivt uppdaterat Facebooksidan Steg för Steg 

informerar med det som varit på gång i föreningen under året. Hemsidan 

och Facebooksidan fungerar som en plats där medlemmarna kan få aktuell 

information. De ger även god synlighet för föreningen. 

Under år 2016 har vi publicerat 74 inlägg på Facebooksidan. Sidans följare 

var vid utgången av året 241 till antalet. Vi har också delat vår information 

http://www.stegforsteg.fi/
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på FDUV:s Facebooksida. Då ett inlägg delats på till exempel FDUV:s 

Facebooksida har vi kunnat nå upp till 3 000 personer.  

 

Teve, radio och tidningar 

Vi har fått stor synlighet i såväl tidningar, radio som teve. Media och 

samhället överlag har fortsatt visa allt större intresse för vår verksamhet.  

I samband med att Finland ratificerade FN- konventionen skrev vi en 

insändare i Hufvudstadsbladet. I insändaren lyfte vi fram hur viktigt det är 

att Finland ratificerat FN- konventionen som handlar om lika rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. Vi vill vara med och bestämma om det 

som berör våra liv.  

När Steg för Steg fyllde 20 år i oktober uppmärksammades vi i fem 

finlandssvenska lokaltidningar runt om i landet.  

Tre av våra erfarenhetstalare har medverkat i teve under året: Maria 

Wallén berättade om erfarenhetstalare i TV- nytt (22.2), Rex Hartman blev 

intervjuad för teveprogrammet ”Närbild” (29.2) kring temat arbete och 

Hanna Grandell medverkade i teveprogrammet ”Efter nio”(12.9). Jon 

Tallberg medverkade i Yle Vegas program ”I love Vega” (6.9). 

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

medlemstidning Gula Pressen, i tre nummer av Handikappförbundets 

tidning SOS Aktuellt. Utöver dessa tidningar har vi också synts i följande 

tidningar under året: Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Åbo 

Underrättelser, Österbottningen, Vasabladet, Syd-Österbotten och Ålands 

Handikappbulletinen.  

Vi har under år 2016 också fått synlighet genom vårt goda samarbete med 
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Radio Valo, som bland annat gjorde en intervju med Joakim Smeds och 

Ulrica Sund med anledning av att föreningen fyllde 20 år i oktober.  Under 

rubrik 4. “Påverkansarbete och samarbete” kan man läsa mer om detta 

samarbete.  

 

4. ORGANISATION OCH FÖRENINGSARBETE 

 

STYRELSEN 2015 - 2017  

 

Ordförande       Handledare: 

Jon Tallberg Nan Björkskog-Lindborg 

Styrelsemedlemmar: Ersättare:   Handledare:    

Niclas Jansson vice ordf. Jonas Bergholm  Lea Rieppo 

Anders Ranta-Aho  Merja Ullner   Robert Helin 

Hanna Grandell  Kari Lautjärvi  Andrea Lindholm 

Pia Tallgren   Maria Wallén  Lina Lindgren   

Joakim Smeds  Jonas Jansson  Helena Ahlstrand 

Ulrica Sund, sekreterare Erik Weyand   Ann-Britt Alén 

 

STYRELSE OCH MEDLEMMAR 

 

Styrelsen har under år 2016 varit delaktig i alla beslut som fattats i 

föreningen. Jon Tallberg har fungerat som styrelsens ordförande, Niclas 

Jansson som vice ordförande och Ulrica Sund som sekreterare. Styrelsen 
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har under verksamhetsåret 2016 haft fyra styrelsemöten, tre i Helsingfors 

och ett i Tammerfors. Inför varje styrelsemöte har ordförande, vice 

ordförande och verksamhetskoordinatorn träffats för att tillsammans 

planera föredragningslistan. 

Jon Tallberg har varit representant i FDUV:s förbundsstyrelse och Ulrica 

Sund har varit ersättare.  

Erik Weyand har varit representant i FDUV:s fullmäktige och Jonas 

Bergholm har varit ersättare.  

Jonas Bergholm har varit representant i KVANK och Joakim Smeds har varit 

ersättare.  

Joakim Smeds har varit representant i NSR och Ulrica Sund har varit 

ersättare.  

Jon Tallberg har varit representant i Inclusion Eurpoe/EPSA och Erik 

Weyand har varit ersättare.  

Hanna Grandell har varit representant i SAMS och Joakim Smeds har varit 

ersättare. 

Hanna Grandell har varit representant i Kettukis styrelse. 

Tio av styrelsemedlemmarna (ordinarie och suppleanter) är också utbildade 

erfarenhetstalare, i södra Finland och i Österbotten.  

Efter många år av relativt stabilt medlemsantal har vi under år 2016 ökat 

vårt medlemsantal och också nått ut till yngre medlemmar. Vid slutet av 

året hade Steg för Steg 152 medlemmar. Medlemsavgiften för år 2016 var 8 

euro för ordinarie medlemmar och 13 euro för understödjande 

medlemmar.  
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ÅRSMÖTE 

 

Årsmötet hölls den 19 november på Vegahuset, i Helsingfors.  

Sammanlagt deltog 16 personer i årsmötet.  

 

PERSONAL OCH ADMINISTRATION 

 

Sofia Jernström fungerade som Steg för Stegs verksamhetskoordinator. 

Verksamhetskoordinatorn har koordinerat verksamheten, skött 

föreningens ekonomi och information, ansvarat för styrelsearbetet och 

skött praktiska och löpande ärenden. Verksamhetskoordinatorn jobbade 50 

% 1–31.1 och 60 % 1.2–31.12. 

Carl Lindgren fungerade som regional koordinator i södra Finland fram till 

31.3. Han jobbade 50 % för projektet och den regionala verksamheten 1–

31.1 och 60 % 1.2–31.3. Frank Lundgren började sitt arbete som regional 

koordinator i södra Finland den 2 maj och jobbade 60 % 2.5–31.12. 

Regionala koordinatorn i södra Finland har koordinerat verksamheten med 

erfarenhetstalarna i södra Finland.  

Sofie Eriksson vikarierade Tina Holms i Österbotten. Hon jobbade 50 % med 

projektet och den regionala verksamheten i Österbotten 1.1–31.5.  

Tina Holms kom tillbaka från moderskapsledighet den 25 april. Tina 

jobbade 50 % för den regionala verksamheten 25.4–14.8 och 30 % 15.8–

31.12.  

Sofie Eriksson jobbade 20 % för den regionala verksamheten 1.8–31.12. 
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Regionala koordinatorn i Österbotten har koordinerat verksamheten med 

erfarenhetstalarna i Österbotten. 

Under året har vi aktivt dokumenterat vår verksamhet. Våra 

styrelsemedlemmar och erfarenhetstalare har skrivit rapporter från möten, 

seminarier, evenemang och uppdrag. Även handledare och uppdragsgivare 

har utvärderat verksamheten. 

Steg för Steg har sitt huvudkontor i Vegahuset på Nordenskiöldsgatan i 

Helsingfors. Föreningens regionala koordinator i Österbotten har 

kontorsutrymme i FDUV:s kontor på Storalånggatan 60 i Vasa.   

 

EKONOMI 

 

Steg för Steg har utomstående bokförare och revisor. Föreningens 

bokföring har under år 2016 skötts av bokföringsfirman IQbf och bokförare 

Jenny Skoglund. Föreningens revision har skötts av Eva Bruun på Bruun 

Audit Oy. 

Resultatet för föreningens Ak- verksamhet år 2016 var 2 228,77 €, varav 

1 316,77 € av STEA understöd överförs till nästa år. Föreningens likviditet är 

fortsättningsvis på minus. Resultatet för projektet ”Vi vet, vi kan!” var vid 

projektets avslutande i februari -169,90 €. 

Den huvudsakliga bidragsgivaren för Steg för Steg är 

Penningautomatföreningen RAY, från vilken vi får ett fortlöpande riktat 

understöd. Även projektet ”Vi vet, Vi kan!” fick finansiering av RAY under 

projektets två sista månader januari och februari 2016.  

Föreningens övriga understöd har kommit från finlandssvenska stiftelser 
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och fonder. Vi har under 2016 fått understöd från följande stiftelser och 

fonder: SAMS/Kulturfonden, Aktia Stiftelsen Esbo-Grankulla, Stiftelsen Tre 

Smeder, Stiftelsen Emelie & Rudolf Gesellius fond, Finlands Svenska 

Omsorgsstiftelse, FDUV verksamhetsbidrag, Stiftelsen Familjen Lerches 

understödsfond, Stiftelsen 7:nde Mars fonden, Helsingfors Svenska 

Bostadsstiftelse, Aktiastiftelsen i Vasa, Aktiastiftelsen i Korsholm, William 

Thurings stiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse, Letterstedtska 

föreningen. Vi tackar alla bidragsgivare för det stöd föreningen fått under 

året. Utan dessa understöd skulle verksamheten inte ha varit möjlig.  

 

MEDLEMSKAP 

 

Steg för Steg är medlem i Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV), 

Nordiska Samarbetsrådet (NSR), Inclusion Europe och European Platform 

for Self Advocates (EPSA). 
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