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Steg för Steg rf 

ADRESS: 

Nordenskiöldsgatan 18 A   Storalånggatan 60 

00250 HELSINGFORS    65100 VASA 

TELEFON: 

040 504 37 55 (Verksamhetskoordinator) 

040 845 33 68 (Regional koordinator i södra Finland) 

040 567 92 57 (Regional koordinator i Österbotten) 

E-POST:  

stegforsteg@fduv.fi  

WEBBPLATSER: 

www.stegforsteg.fi  

www.facebook.com/stegforsteginformerar 

@StegForSteg_rf (Twitter) 

 

 

  

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

utvecklingsstörning.  

Det betyder att vår styrelse består av personer med utvecklingsstörning  

och att våra medlemmar är med och bestämmer om vår verksamhet. 

Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning 

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

Grundtanken i vår förening är jämlikhet, delaktighet  

och mänskliga rättigheter för personer med utvecklingsstörning. 

 

 

1. FÖRENINGENS VERKSAMHET 

 

Steg för Steg har haft en mångsidig verksamhet under året och har på 

många olika sätt arbetat för att personer med utvecklingsstörning ska 

synas, höras och vara med och påverka i samhället. Vår verksamhet under 

året har bestått av bland annat erfarenhetstalarnas uppdrag, lokal 

verksamhet med ett flertal olika evenemang i Svenskfinland, representation 

och fortbildningar.  

År 2018 har varit ett aktivt år. En av föreningens främsta målsättningar 

under året var att starta lokala grupper och öka sin regionala närvaro i 

Svenskfinland.  
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ERFARENHETSTALARE  

 

Steg för Steg har fjorton erfarenhetstalare. För tillfället har vi sju 

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

erfarenhetstalare i Österbotten.   

Under år 2018 påbörjades en ny utbildning för medlemmar som använder 

alternativ och kompletterande kommunikation, AKK1.  

 

Erfarenhetstalaruppdrag 

Under år 2018 hade erfarenhetstalarna sammanlagt 21 uppdrag på olika 

orter i Svenskfinland. Erfarenhetstalaruppdragen har varit varierande.  De 

vanligaste beställarna har varit grundskolor och yrkeshögskolor, men vi har 

också haft uppdrag för scouterna och församlingar.  

Vi har fortsatt att marknadsföra våra erfarenhetstalare på olika sätt under 

året.  

 

Erfarenhetstalare i södra Finland 

Erfarenhetstalarna i södra Finland har haft 14 beställda talaruppdrag år 

2018.  Beställare har varit bland annat grundskolor, Prakticum, Axxell, 

Västra Nylands Psykosociala förening, församlingar, scouter och FDUV.  

Erfarenhetstalarna i södra Finland deltog, tillsammans med handledare,  

________________ 

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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på FDUV:s etikseminarium och på bokmässan i Helsingfors den 26–27 

oktober.  

Under bokmässan gjorde erfarenhetstalarna en intervju med författaren 

och standupkomikern Jonas Helgesson. Man gjorde också en gallup med 

besökare och utställare och tog fotografier. Intervjuerna sammanställdes  

till ett reportage som publicerades i FDUV:s medlemstidning Gemenskap & 

påverkan nr 4. Erfarenhetstalarna gjorde också livesändning på föreningens 

Facebooksida under dagen. 

 

Erfarenhetstalare i Österbotten 

Erfarenhetstalarna i Österbotten har haft 7 beställda talaruppdrag år 2018. 

Beställare har varit bland annat Närpes Yrkesakademi, SAMS och FDUV.  

Sex av våra sju erfarenhetstalare från Österbotten deltog i Jakobs dagar i 

Jakobstad den 22 juli, tillsammans med sina handledare. Där hade vi ett 

eget marknadsstånd och informerade besökare om vår verksamhet.  

 

Fortbildning för erfarenhetstalare 

Under året har våra erfarenhetstalare, tillsammans med 

styrelsemedlemmar och handledare, fått fortbildning. En utbildningshelg 

ordnades den 5–6 maj i Tammerfors med temat självmedvetenhet och 

jagbild. Som föreläsare under utbildningen fungerade samtalsterapeuten 

Susanne Hemming, coachen Monica Björkell-Ruhl och SAMS ordförande 

Anna Caldén. Under utbildningshelgen ordnades också en 

planeringsworkshop då man tillsammans funderade på föreningens 

verksamhet för följande verksamhetsår.  
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LOKAL VERKSAMHET 

 

Under de senaste åren har Steg för Steg satsat allt mer på lokal verksamhet 

och startat lokala grupper runt om i Svenskfinland. De lokala grupperna 

samlar medlemmar till träffar där man diskuterar självbestämmande, 

ordnar evenemang och engagerar sig i påverkansarbete lokalt. Syftet är att 

involvera våra medlemmar i planerandet och genomförandet av den lokala 

verksamheten. 

I slutet av år 2018 hade vi sex lokala grupper på följande orter i Finland: 

Helsingfors, Borgå, Pargas, Jakobstad, Korsholm och Åland. De lokala 

grupperna har samlats till 30 träffar under året och sammanlagt har 

ungefär 50 medlemmar deltagit. 

 

Helsingfors 

I Helsingfors fanns tidigare gruppen Drömhemsgruppen. Under 2018 

förnyades gruppen och bytte namn till Hesagänget, Steg för Stegs lokala 

grupp i Helsingfors. Gruppen har haft regelbundna planeringsmöten och 

workshops samt deltagit i och ordnat evenemang.  

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

(Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf) stödpersonsverksamhet  

4BT (Fyra Betydelsefulla Timmar) i Helsingfors den 14 maj. Aktiviteter 

ordnades både utomhus och inomhus och deltagarna fick bland annat delta 

i olympiad, pyssla, delta i frågesport, äta våfflor och sjunga allsång. 

Hesagänget ansvarade för våffelcafét och delar av olympiaden.  
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På vårjippot deltog 53 personer i ålder 30–60 år. 

Vi har flera år deltagit i festivalen Världen i Byn i Helsingfors tillsammans 

med 4BT. Detta år var det den lokala gruppen i Helsingfors som deltog i 

evenemanget den 26 maj. Vi hade eget bord tillsammans med 4BT, där vi 

sålde Kårkullas hantverk och gjorde reklam för föreningen. Hesagänget 

gjorde också intervjuer med besökare och ett reportage från festivalen. Tio 

personer deltog i evenemanget. 

Den 30 juni deltog Hesagänget på Helsingfors Pride, vi var medarrangörer 

av delen Svenska Hörnan och samarbetade med flera andra svenska 

organisationer. Vi deltog både i paraden och parkfesten efteråt. 

Som avslutning på året ordnade Helsingforsgruppen julglögg tillsammans 

med 4BT på Vegahuset den 8 december. Under kvällen kunde man ta del av 

olika programpunkter så som att dekorera pepparkakor och tomteluvor, 

delta i tävlingar och sjunga allsång.  Hesagänget ansvarade för en del av 

programpunkterna. Sammanlagt deltog 31 personer i julglöggen.   

 

Borgå 

Borgågruppen, Borgåschacket, hade sitt grundande möte den 16 oktober 

men redan på våren gjordes de första planerna på att starta en grupp när vi 

samlades inför DUV i Östra Nylands årsmöte. Inför årsmötet hade vi en 

diskussion om påverkansarbete och föreningar, efter diskussionen deltog vi 

på årsmötet tillsammans. 

Den 4 december, under temaveckan för personer med utvecklingsstörning, 

ordnade Borgåschacket en diskussionskväll på Folkakademin. Temat var 

arbete och pengar. 
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Pargas 

Steg för Stegs grupp i Pargas, Skärigänget, startade den 22 maj på initiativ 

av våra medlemmar där. Den 9 juni deltog Skärigänget på Pargasdagarna 

med eget bord där vi sålde Kårkullas hantverksprodukter och våra t-

skjortor. Samtidigt gjordes en video från Pargasdagarna där våra 

medlemmar intervjuade deltagare och andra föreningar vid sina bord.  

Under temaveckan för personer med utvecklingsstörning i december 

ordnade Skärigänget en tillgänglighetsrundvandring där vi gick runt i staden 

för att se hur tillgängligheten fungerade. Efter rundvandringen hade 

gruppen en träff med rådet för personer med funktionsnedsättning i 

Pargas. Under mötet diskuterade vi rådets roll och resultatet från vår 

tillgänglighetsrundvandring. 

 

Korsholm 

DUV- föreningen i Vasanejden ordnade självständighetsfest i Korsholm den 

1 december. Steg för Steg var medarrangör och några medlemmar deltog i 

festen och gjorde reklam för den lokala grupp som snart skulle starta i 

Korsholm. 

 

Jakobstad 

Vi startade med Steg för Steg-café i Jakobstad redan år 2017. Fortfarande 

samlas den lokala gruppen i Jakobstad till regelbundna caféträffar. Under år 

2018 hölls fem caféträffar. På en av caféträffarna var SAMS jurist Marica 

Nordman inbjuden gäst för att berätta vad ett juridiskt ombud jobbar med 

och om det nya funktionshinderkortet. 
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Under temaveckan för personer med utvecklingsstörning i december 

ordnade Jakobstadsgruppen ett marknadsföringsevenemang på Halpa-Halli 

i Jakobstad och delade ut flygblad och Steg för Steg-ballonger. 

 

Åland 

Den 26 mars ordnade vi en diskussionskväll om arbete och pengar 

tillsammans med DUV- föreningen på Åland. I samband med 

diskussionskvällen planerade man också starten för en egen Steg för Steg 

grupp på Åland.  

Den lokala gruppen, Ett steg i taget för Åland, hade sitt första möte den 21 

maj. Gruppen var mycket aktiv under sommarmånaderna. Gruppen deltog i 

Åland Pride paraden i Mariehamn den 18 augusti. Den 25 augusti deltog 

gruppen på Möjligheternas torg. Där hade Steg för Steg ett eget bord där vi 

sålde t-skjortor, hemlagade bakverk och ordnade lotteri. Gruppen filmade 

och gjorde intervjuer med besökare. 

 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 

 

Handledarfortbildning i Österbotten 

Den 20 januari ordnades en handledarfortbildning i Vasa för våra 

handledare i Österbotten.  

Som utomstående föreläsare fungerade arbetshandledare Ilona Salonen. 

Sex handledare deltog i handledarfortbildningen. 
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Praktikant från Yrkeshögskolan Arcada 

Den 19 mars–26 maj hade vi en praktikant från Yrkeshögskolan Arcada. 

Socionomstuderande Karolina Haanpää delade arbetstid mellan Steg för 

Steg och FDUV:s boendeverksamhet.  

Som slutuppgift för praktiken skapade Karolina ett elektroniskt 

utvärderingsbotten som kan användas vid olika evenemang.  

Hon sammanställde också nya enhetliga utvärderingsblanketter för olika 

verksamhetsformer inom föreningen. 

 

Presentation av Steg för Steg 

Under året fick föreningens ordförande och verksamhetskoordinator 

möjligheten att presentera Steg för Steg för en av våra understödsgivare, 

Familjen Lerches understödsfond.  

 

DUV-dagar och aftonskola 

Den 3–4 februari deltog vi på FDUV:s DUV-dagar i Åbo.  

För våra medlemmar ordnades parallellt program på lättläst  

om daglig verksamhet och påverkansarbete. Vi deltog också i det övriga 

programmet tillsammans med DUV-föreningarna.  

Kvällen innan samlades den nya styrelsen till aftonskola för att lära sig mer 

om hur en förening fungerar, om styrelsearbete och mötesteknik. 

 

Besök av Inre Ringen 

I samband med vårt styrelsemöte i mars bjöd vi in vår systerförening Inre 

Ringens styrelse på besök till Helsingfors. Vi hade en eftermiddag 
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tillsammans då vi diskuterade likheter och skillnader mellan våra länder.  

Vi diskuterade val och demokrati och hade grupparbeten då vi diskuterade 

boende, arbete, pengar och utbildning.  

 

Job Shadow Day 

Job Shadow Day eller jobbskuggardagen är ett evenemang då en person 

med funktionsnedsättning får möjlighet att besöka en arbetsplats för en 

dag. Flera av våra medlemmar jobbskuggade på olika arbetsplatser runt om 

i landet. På vårt kontor i Helsingfors var en jobbskuggare på besök och 

följde med hur en arbetsdag på Steg för Steg kan se ut.  

Jobbskuggardagen ordnas varje år. 

 

Föreläsning om vett och etikett på nätet 

Vi ordnade en tvådelad föreläsning om vett och etikett på nätet på lättläst 

för våra medlemmar. Föreläsningen hölls den 1 september i Helsingfors. 

Föreläsare var Carina Frondén, sakkunnig inom lättläst IKT på Lärum.  

Den andra delen hölls den 8 december. Då lärde vi oss också mer om hur 

man kan använda sociala medier som en kanal för påverkansarbete.  

 

Storträff 

Föreningens Storträff, som samlar föreningsmedlemmar från hela 

Svenskfinland till ett gemensamt veckoslut, ordnades på Norrvalla i Vörå 

den 6–7 oktober.  

Under Storträffen höll föreningen sitt årsmöte. Som kvällsprogram deltog vi 

i den årliga dansgalan som arrangeras av DUV- föreningen i Vasanejden. Vi 
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hade också konst-, drama- och filmworkshop kring temat framtidsdrömmar 

och erbjöd alternativ för mer lättsamt program såsom zumba, bowling och 

vattengymnastik.  

På Storträffen deltog 41 personer. Storträffen var mycket uppskattad av 

deltagarna. 

 

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning 

Mellan den 1–8 december hölls den årliga temaveckan för personer med 

utvecklingsstörning. Steg för Steg uppmärksammade veckan genom att 

publicera ett pressmeddelande och en video som handlade om rätten till 

ett självständigt liv. Under temaveckan ordnade vi också flera lokala 

evenemang. 

 

 

2. REPRESENTATION OCH SAMARBETE  

 

Samarbete med andra organisationer är viktigt när det gäller 

påverkansarbete kring frågor som berör personer med utvecklingsstörning. 

Våra medlemmar har under året deltagit som representanter i olika 

arbetsgrupper där man diskuterat frågor som berör personer med 

utvecklingsstörning.   
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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. 

 

En arbetsgrupp mellan Steg för Steg och FDUV bildades år 2017 då 

utbetalningen av föreningens STEA understöd överfördes till FDUV. 

Understödet används för vår verksamhet precis som tidigare. År 2018 

träffades arbetsgruppen två gånger. På arbetsgruppens möten har vi gett 

information om vår verksamhet och ekonomi. De personer som ingår i 

arbetsgruppen är FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård, FDUV:s 

ekonomichef Martin Bengtström, Steg för Stegs verksamhetskoordinator 

Sofia Jernström, ordförande Jon Tallberg och vice ordförande Niclas 

Jansson. 

Vi har deltagit på intressepolitiska arbetsgruppens möten. 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 2018 har bland 

annat varit den nya funktionshinderlagen (VALAS) och social- och 
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hälsovårdsreformen (SOTE). Steg för Stegs representant i arbetsgruppen är 

Jonas Jansson, som har deltagit i mötena tillsammans med handledare. 

Under året deltog föreningens representanter, tillsammans med 

handledare, i tre av FDUV:s fem styrelsemöten och i vårmöte och 

höstmöte. År 2018 har Anja Dennstedt representerat Steg för Steg i 

förbundsstyrelsen och Jonas Bergholm har representerat föreningen på 

förbundets vår- och höstmöte.  

Vi samarbetar också med LL- Center. Den information som Steg för Steg ger 

ut till sina medlemmar behöver vara lättläst. År 2018 samarbetade vi med 

LL- Center när det gällde text och layout för vårt målprogram.  

 

SAMS/4BT 

Vi samarbetar aktivt med SAMS och deras stödpersonsverksamhet 4BT.  

I samarbete med 4BT ordnade vi vårjippo och julglögg i Helsingfors. 

På en av caféträffarna i Jakobstad var SAMS jurist Marica Nordström 

inbjuden för att berätta om bland annat det nya funktionshinderkortet.  

Vår representant Hanna Grandell deltog i SAMS höstmöte i Helsingfors.  

 

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.  

Under året ordnade vi en diskussionskväll om påverkansarbete och 

föreningar tillsammans med den lokala DUV- föreningen i Östra Nyland. Vi 
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deltog också på deras årsmöte.  

Tillsammans med DUV- föreningen på Åland hölls en diskussionskväll kring 

arbete och pengar. I samband med vår Storträff deltog vi på dansgalan som 

DUV- föreningen i Vasanejden arrangerade, och vi var medarrangörer vid 

självständighetsfesten i Korsholm tillsammans med DUV- föreningen i 

Vasanejden. 

 

Kårkulla samkommun 

Våra erfarenhetstalare är med i Kårkullas brukarråd på några orter i 

Svenskfinland. Vårt medlemsblad och även övrig information om vår 

verksamhet når Kårkullas boende-enheter, och en del av deras brukare har 

deltagit i vår verksamhet. 

 

Me Itse  

År 2018 har vi haft kontakt med vår finskspråkiga systerförening Me Itse ry. 

främst i samband med temaveckan för personer med utvecklingsstörning 

då vi publicerade ett pressmeddelande som baserade sig på en text av Me 

Itse. Steg för Stegs personal har även haft en träff med Me Itse för att 

diskutera vårt gemensamma samarbete. 

 

KVANK  

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

utvecklingsstörning. Jonas Bergholm har varit föreningens representant och 

deltog i tre möten under året tillsammans med handledare. På initiativ av 

Steg för Steg ordnade KVANK ett svenskspråkigt seminarium om boende. 
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Seminariet ordnades våren 2018 och som programvärd deltog Jonas 

Bergholm från Steg för Steg.  

 

Vi samarbetar också med Kehitysvammaisten Tukiliitto, Aspa, 

Kehitysvammaliitto och Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.  

 

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, 

vartannat år i Finland och vartannat år i Sverige. Att träffas, diskutera och 

utbyta erfarenheter om aktuella och gemensamma ärenden är viktigt.  

Våren 2018 bjöd vi in Inre Ringens styrelse till Helsingfors i samband med 

ett av våra styrelsemöten. 

 

Nordiska Samarbetsrådet - NSR 

Inom Nordiska Samarbetsrådet (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 våra systerföreningar från Norden 

träffas, diskuterar och utbyter erfarenheter om aktuella och gemensamma 

ärenden. Vår styrelsemedlem Joakim Smeds har under år 2018 
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representerat Steg för Steg i det Nordiska Samarbetsrådet. Tillsammans 

med föreningens regionala koordinator Frank Lundgren deltog han i mötet 

som ordnades på Färöarna den 18–19 april.  

På mötet hade man inom expertgruppen bland annat diskuterat artiklar i 

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Varje land höll ett inlägg utgående från någon av FN-konventionens artiklar. 

Steg för Stegs representanter lyfte upp artikel 27 som handlar om arbete. 

De hade olika förslag på hur samhället kan erbjuda jobb för fler personer 

med utvecklingsstörning. Föreningens representanter videobloggade från 

mötesdagarna och inslagen lades upp på föreningens Facebooksida. 

  

Inclusion Europe, EPSA och övrigt internationellt samarbete 

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

EPSA. År 2018 deltog vi inte i något europeiskt möte.  

 

 

3. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

 

MEDLEMSKOMMUNIKATION 

 

Vi har aktivt informerat våra medlemmar och andra intresserade om vår 

verksamhet i FDUV:s medlemstidning Gemenskap och påverkan (GP), i vårt 

eget medlemsblad och på sociala medier. Vi har skickat ut tre medlemsblad  
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med aktuell information under år 2018 och vi lät trycka upp vårt första 

målprogram för åren 2018–2020.  

 

Webbplats, Facebook och Twitter 

Vi har informerat om aktuella händelser 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. Under år 2018 skrev vi elva inlägg på vår webbplats. På vår 

Facebooksida publicerade vi 50 inlägg under året. Sidans följare var vid 

utgången av året 379 till antalet. Vi har också delat information på vårt 

Twitter konto @StegForSteg_rf och på FDUV:s Facebooksida.  

 

SYNLIGHET I MEDIA 

 

Teve, radio och tidningar 

Steg för Steg deltar i samhällsdebatten genom att medverka i media.  

Under året har vi medverkat sju gånger i tidningar och teve.  

• Ålands handikappförbund ger ut tidningen Handikapp Bulletinen.  

I nummer 1/2018 skrevs en artikel om Steg för Stegs diskussionskväll 

om självbestämmande som hölls i Mariehamn i slutet av år 2017.  

• Vår erfarenhetstalare Hanna Grandell uppmärksammades av Svenska 

Yle (3.2) kring temat från utvecklingsstörd till funkis och vilka 

http://www.stegforsteg.fi/
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begrepp som används för personer med funktionsnedsättning.  

• Våra medlemmar har pratat om bemötande, att bli accepterad som 

man är och om viljan att påverka attityder i samhället. På den 

internationella dagen för Downs syndrom (21.3) medverkade vår 

erfarenhetstalare Rex Hartman i Vasabladet.  

• Scoutposten (nummer 2) skrev en artikel om vår erfarenhetstalare 

Jonas Bergholm om delaktighet inom fritidsverksamhet. 

• I samband med temaveckan för personer med utvecklingsstörning 

uttalade sig Jon Tallberg i en artikel om delaktighet och att 

information i samhället behöver vara tillgänglig för alla. Artikeln 

publicerades i HBL, Vasabladet och Österbottens Tidning (27.11).  Vi 

publicerade också ett pressmeddelande och en video tillsammans 

med FDUV om rätten till ett självständigt liv.  

• Vår lokala grupp i Pargas, Skärigänget, gjorde en 

tillgänglighetsrundvandring i Pargas och träffade Handikapprådet i 

staden. En journalist var på plats och skrev om detta i tidningen 

Pargas Kungörelser (5.12).  

• Vår erfarenhetstalare Jonas Bergholm medverkade i Tv-nytt (17.12) 

då man lyfte upp problemen med upphandling av tjänster för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

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 2018–2020  

 

Ordförande        

Jon Tallberg  

Styrelsemedlemmar  Ersättare       

Niclas Jansson, vice ordf. Jonas Bergholm   

Tero Määttä   Ander Ranta-Aho     

John Pelkonen   Andrea Westerlund 

Jonas Jansson   Joakim Smeds 

Rex Hartman   Maria Wallén       

Anja Dennstedt   Erik Weyand    

 

STYRELSE OCH MEDLEMMAR 

 

År 2018 inledde den nya styrelsen sin treårsperiod för åren 2018–2020. 

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

Jon Tallberg har fungerat som styrelsens ordförande, Niclas Jansson som 

vice ordförande. Föreningens verksamhetskoordinator har fungerat som 

sekreterare.  

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft fyra styrelsemöten,  

varav tre i Helsingfors och ett i Åbo, samt årsmöte under Storträffen i Vörå. 

Inför varje styrelsemöte har ordförande, vice ordförande och 
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verksamhetskoordinatorn träffats för att tillsammans planera 

föredragningslistan.  

Våra styrelsemedlemmar har personliga handledare  

som stöder dem i styrelsearbetet. 

Anja Dennstedt har varit representant i FDUV:s förbundsstyrelse och 

Joakim Smeds har varit ersättare.  

Jonas Bergholm har varit representant på FDUV:s vår- och höstmöte och 

Tero Määttä har varit ersättare.  

Jonas Bergholm har varit representant i KVANK och John Pelkonen har varit 

ersättare.  

Joakim Smeds har varit representant i NSR och Rex Hartman har varit 

ersättare.  

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

Weyand har varit ersättare.  

Hanna Grandell har varit representant i SAMS och Rex Hartman har varit 

ersättare. 

Sju av styrelsemedlemmarna (ordinarie och ersättare) är också utbildade 

erfarenhetstalare, i södra Finland och i Österbotten.  

Vårt medlemsantal har fortsatt att öka. Vid slutet av år 2018 hade Steg för 

Steg 186 medlemmar. Medlemsavgiften för år 2018 var 8 euro för ordinarie 

medlemmar och 13 euro för understödjande medlemmar.  

 

ÅRSMÖTE 

 

Årsmötet hölls den 6–7 oktober på Folkhälsan Norrvalla, i Vörå.  
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På årsmötet behandlade man stadgeenliga ärenden. Sammanlagt deltog 41 

personer i årsmötet.  

 

PERSONAL OCH ADMINISTRATION 

 

Steg för Steg har under år 2018 haft tre personer som på deltid jobbat med 

föreningens verksamhet.  

Sofia Jernström fungerade som verksamhetskoordinator och jobbade 60 % 

1.1–31.12. Verksamhetskoordinatorn har skött föreningens administration2, 

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 40 % 

1.1–31.1 och 48% 1.2–31.12. Regionala koordinatorerna i södra Finland och 

Österbotten har koordinerat verksamheten med erfarenhetstalarna och 

ansvarat för den lokala verksamheten. 

Under året har vi dokumenterat och utvärderat vår verksamhet. Våra 

styrelsemedlemmar och erfarenhetstalare har skrivit rapporter från möten, 

evenemang och uppdrag. Föreningsmedlemmar har utvärderat evenemang 

och träffar på utvärderingsblanketter. Även handledare och uppdragsgivare 

har utvärderat verksamheten. 

Steg för Steg har kontorsutrymme på Nordenskiöldsgatan i Helsingfors och 

på Storalånggatan i Vasa. 

  ___________________ 

2. Administration 

Administration handlar om att sköta de uppgifter som krävs för att föreningen ska fungera. 
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En viktig resurs i föreningen är våra handledare. År 2018 hade föreningen 

24 handledare som var engagerade i verksamheten på olika sätt. 

Under år 2018 funderade förening mycket på dataskyddsfrågor. EU:s 

dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj och Steg för Steg måste 

uppdatera sin personuppgiftshantering, det betyder att vi har gjort en 

beskrivning på vilka uppgifter vi samlar in, hur man använder, sparar och 

raderar dem.  

 

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.  

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 2018 har vi fått understöd från följande stiftelser och fonder:  

•  SAMS/Kulturfonden 

• Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 
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• Stiftelsen Tre Smeder 

• Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond 

• Finlands Svenska Omsorgsstiftelse 

• Stiftelsen 7:nde Mars fonden  

• Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse 

• Aktiastiftelsen i Vörå 

• Stiftelsen Familjen Lerches understödsfond  

• William Thurings stiftelse 

• Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse  

• Letterstedtska föreningen  

• FDUV verksamhetsbidrag 

Utan dessa understöd skulle verksamheten inte ha varit möjlig.  

 

MEDLEMSKAP 

 

Steg för Steg är medlemsförening i förbundet för personer med 

utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning (FDUV), 

Nordiska Samarbetsrådet (NSR), Inclusion Europe och European Platform 

for Self Advocates (EPSA). 
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STEG FÖR STEG RF 

 

Nordenskiöldsgatan 18 A 

02500 Helsingfors 

  

Storalånggatan 60 

65100 Vasa 

 

040 50 43 755 (verksamhetskoordinator) 

040 845 33 68 (regional koordinator i södra Finland) 

040 567 92 57 (regional koordinator i Österbotten) 

 

stegforsteg@fduv.fi 

www.stegforsteg.fi 

mailto:stegforsteg@fduv.fi

