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Hänt sedan senast 

•Erfarenhetstalarna deltog i Världen i Byn och Jakobs dagar under sommaren.     

Videofilmer från evenemangen kan ses på vår hemsida och på Facebook. 

• Steg för Stegs styrelse besökte föreningen Klippan i Stockholm i september.  

• Steg för Steg skrev en insändare i HBL 19.9. Vi skrev om hur viktigt det är att vi ska 

få vara med och bestämma om det som berör våra liv. Du kan läsa insändaren på vår 

hemsida. 

 

20-års jubileum på Åland 

Föreningen Steg för Steg r.f. bildades den 27 

oktober 1996. 20-års jubileum firades på 

Käringsund 30.9 - 2.10.2016.  

Över 50 personer deltog i jubileet och hade 

fina dagar tillsammans på Åland.  

 

Fler foton från jubileet kan du se på 

www.facebook.com/stegforsteginformerar 

 

 

Glada StegförStegare på jubileumsmiddag. 
FOTO: Sofia Jernström 

http://www.facebook.com/stegforsteginformerar
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Jubileumsblad 

Tillsammans med detta medlemsblad får du också 

föreningens jubileumsblad.  

I jubileumsbladet kan du läsa om vad som hänt i föreningen 

under de tjugo åren. I jubileumsbladet berättar också 

föreningsmedlemmar om minnen från åren som gått. 

 

Vill du köpa en Steg för Steg t- skjorta?  

”Se mig som jag är” står det på vår nya t-skjorta, med 

Steg för Stegs logo på baksidan.  

Den ser ut så här. → 

 

Hör av dig till oss på Steg för Steg ifall du vill köpa en 

egen t-skjorta. Den kostar 15,00 €. 

 

Radiokurs i Vasa  

Steg för Steg planerar att hålla en radiokurs i samarbete med Radio Valo, som pågår 

under hela våren 2017. Kursen är ännu under planering.  

Ta kontakt med Sofie Eriksson på sofie.eriksson@fduv.fi eller 040 6739695 om du är 

intresserad av att vara med!  

 

 

 

 

 

mailto:sofie.eriksson@fduv.fi
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Diskussionskvällar under hösten 

Steg för Steg ordnar flera diskussionskvällar på olika orter i Svenskfinland under 

hösten. Kvällarna ordnas tillsammans med DUV- föreningarna. Temat för alla 

diskussionskvällar är självbestämmande. Välkommen! 

 

I Österbotten: Kronoby 1.11 kl.18.00, Jakobstad 2.11 kl.18.00, Vasa 

7.11 kl.18.30 och Närpes 8.11 kl.18.00.  

Anmäl senast 26.10 till tina.holms@fduv.fi eller 040 5679257. 

 

I södra Finland: Pargas 24.10 kl.18.00, Kimito 25.10 kl.17.00, Borgå 1.11 kl.18.00, 

Ekenäs 2.11 kl.18.00 och Helsingfors 12.11 kl.14.00.  

Kontakta den lokala DUV-föreningen för att anmäla dig. 

 

Årsmöte den 19 november 

Steg för Steg inbjuder sina medlemmar till årsmöte  

lördagen den 19 november.  

Årsmötet hålls på Vegahuset,  

Nordenskiöldsgatan 18 A i Helsingfors kl.16.00 - 18.00.   

Kallelsen kommer med detta medlemsblad.  

 

Välkommen! 

 

Självständighetsfest i Vasa 5.12  

Kom med och fira Finlands självständighet och att Finland har ratificerat FN- 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Det blir självständighetsfest med mingelmat och dans den 5 december i Vasa.  

Pris 10 €. Anmäl dig senast 25.11 till sofie.eriksson@fduv.fi eller 040 6739695. 

 

mailto:tina.holms@fduv.fi
mailto:sofie.eriksson@fduv.fi
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Här kan du följa med vad som händer i föreningen: 

 

Hemsida www.stegforsteg.fi  

Facebook www.facebook.com/stegforsteginformerar  

 

 

 

 

Ha en skön höst!  

 

 

           

 

 

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna ringa eller e-posta. 

Steg för Steg r.f. 

Nordenskiöldsgatan 18 A         Sofia Jernström                  Frank Lundgren           Tina Holms 
00250 Helsingfors                      verksamhetskoordinator   regional koordinator         regional koordinator 
                        040 5043755                  040 8453368            040 567 92 57 
                        sofia@stegforsteg.fi           projektet@stegforsteg.fi   osterbotten@stegforsteg.fi

Det här medlemsbrevet har skickats till Steg för Stegs medlemmar, boende-enheter, DUV-föreningars 
ordförande/sekreterare/verksamhetssekreterare och fritidsledare. 
 

 

http://www.stegforsteg.fi/
http://www.facebook.com/stegforsteginformerar
mailto:sofia@stegforsteg.fi
mailto:projektet@stegforsteg.fi
mailto:osterbotten@stegforsteg.fi


 


