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Steg för Steg rf 

ADRESS: 

Nordenskiöldsgatan 18 A   Storalånggatan 60 

00250 HELSINGFORS    65100 VASA 

TELEFON: 

040 504 37 55 (Sofia Jernström, verksamhetskoordinator) 

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

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

E-POST:  

stegforsteg@fduv.fi  

WEBBPLATSER: 

www.stegforsteg.fi  

www.facebook.com/stegforsteginformerar 

@StegForSteg_rf (Twitter) 
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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 påverka i samhället.  

Vår verksamhet under året har bestått av bland annat erfarenhetstalarnas 

uppdrag, lokal verksamhet med ett flertal träffar och evenemang i 

Svenskfinland, representation och fortbildningar.  

År 2019 var ett aktivt år. Föreningen har vuxit och verksamheten har varit 

större än tidigare. Vi har startar ännu fler lokala grupper och nått ut till 

betydligt fler medlemmar. Medlemmar och handledare har involverat sig 

allt mer i planeringen och genomförandet av verksamheten. 

Kampanjarbetet i samband med riksdagsvalet gav föreningen och 

målgruppen stor synlighet i samhället.  
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ERFARENHETSTALARE  

 

Steg för Steg har femton erfarenhetstalare. För tillfället har vi åtta 

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

erfarenhetstalare i Österbotten.   

År 2018 påbörjade vi en erfarenhetstalarutbildning för personer som 

använder alternativ och kompletterande kommunikation, AKK¹. 

Våren 2019 avslutade Ida Westerlund, vår första erfarenhetstalare som 

använder AKK, sin utbildning. Ida höll en presentation och fick ett diplom i 

samband med erfarenhetstalarnas fortbildningsdagar i Tammerfors. Vår 

andra erfarenhetstalare som använder AKK fortsätter sin utbildning under 

kommande verksamhetsår. 

 

Erfarenhetstalaruppdrag 

Under år 2019 hade erfarenhetstalarna sammanlagt 29 uppdrag på 

olika orter i Svenskfinland. Erfarenhetstalaruppdragen har varit varierande. 

Beställare har varit bland annat grundskolor, Åbo Akademi, yrkeshögskolor, 

Marthaförbundet och FDUV.  

Vi har fortsatt att marknadsföra våra erfarenhetstalare på olika sätt under 

året. Bland annat har vi spridit information om erfarenhetstalarna vid 

mässor och olika evenemang samt gjort tre videofilmer med 

erfarenhetstalare som spridits på sociala medier. 

________________ 
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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Erfarenhetstalare i södra Finland 

Erfarenhetstalarna i södra Finland har haft 22 beställda talaruppdrag år 

2019.  Beställare har varit bland annat Helsinge skola, Marthaförbundet, 

FDUV, Åbo Akademi, Axxell och Åbo församling.  

Våren 2019 avslutade vår första erfarenhetstalare som använder AKK sin 

utbildning och södra Finland fick sin åttonde erfarenhetstalare. 

 

Erfarenhetstalare i Österbotten 

Erfarenhetstalarna i Österbotten har haft 7 beställda talaruppdrag år 2019. 

Beställare har varit bland annat Vasa Yrkesakademi, FDUV och Fria Kristliga 

folkhögskolan i Vasa. 

År 2019 påbörjade en erfarenhetstalare som använder AKK sin utbildning i 

Österbotten. 

 

Fortbildning för erfarenhetstalare 

Under året har våra erfarenhetstalare, tillsammans med 

styrelsemedlemmar och handledare, fått fortbildning. En utbildningshelg 

ordnades den 8–9 juni i Tammerfors med temat att lära känna andra. 

Under fortbildningen hölls föreläsningar och workshops med inbjudna 

gäster och Steg för Stegs personal. Malin Gustavsson, expert på 

jämställdhetsfrågor och vd för Ekvalita, var inbjuden som föreläsare. I 

samband med utbildningen blev vår erfarenhetstalare Ida Westerlund 

färdig med sin utbildning och höll en presentation där hon berättade om 

sina erfarenheter av att kommunicera utan talat språk.  

Under utbildningshelgen fick erfarenhetstalarna möjlighet att uppdatera 
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sina presentationer. Tillsammans funderade man också på föreningens 

verksamhet för följande verksamhetsår.  

 

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. 

År 2019 startade två nya lokala grupper, Raseborgsgruppen i Ekenäs och 

När-gruppen i Närpes.  I slutet av året hade vi åtta lokala grupper på 

följande orter i Finland: Helsingfors, Borgå, Ekenäs, Pargas, Jakobstad, 

Korsholm, Närpes och Åland. De lokala grupperna har samlats till 53 träffar, 

utbildningar och evenemang under året och sammanlagt har ungefär 135 

medlemmar deltagit. 

Inför riksdagsvalet i april ordnade Steg för Steg en valkampanj. Kampanjen 

hade två teman: rätt till lättläst information och rätt till arbete med lön. 

Under vår valkampanj spred vi information, ordnade utbildningar om val 

och demokrati på flera orter, träffade politiker och deltog i valdebatter. De 

lokala grupperna förde en aktiv kampanj.  

Under sommaren deltog lokala grupper i Prideparader på flera orter och 

hade sommarträffar. 
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Helsingfors 

Gruppen har haft regelbundna träffar och deltagit i och ordnat evenemang.  

På den internationella dagen för Down Syndrom den 21 mars ordnade vi en 

Rocka Sockorna fest tillsammans med 4BT, DUV i Mellersta Nyland och 

FDUV. Festen ordnades i DUV-föreningens klubblokal Tian. Sammanlagt 

deltog 44 personer. 

En valutbildning hölls på Tian den 28 mars då riksdagsvalskandidaterna 

Andreas Forsberg och Elina Sagne-Ollikainen var inbjudna gäster.  

Hesagänget deltog också i SAMS och FDUV:s valdebatt och gjorde 

valkampanj i Grankulla när finansministern var där på besök. 

Flera av Helsingforsgruppens medlemmar kommer från Grankulla och 

därför ordnade Hesagänget i november en tillgänglighetsrundvandring i 

Grankulla då man kollade på tillgängligheten i staden och bland annat 

besökte biblioteket. 

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

(Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf) vänverksamhet  

4BT (Fyra Betydelsefulla Timmar) i Helsingfors den 13 maj. Deltagarna fick 

bland annat delta i olympiad, måla ett stort gemensamt konstverk, äta 

våfflor och sjunga allsång. Hesagänget ansvarade för flera programpunkter 

bland annat våffelcaféet. På vårjippot deltog 45 personer i ålder 30–60 år. 

Den 29 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. 

Hesagänget åkte tillsammans med Borgåschacket på besök till Kotka den 31 

augusti, för att hälsa på Me Itses grupp där.  
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Som avslutning på året ordnade Helsingforsgruppen julfest tillsammans 

med 4BT på G18 den 3 december. Under kvällen fick deltagarna umgås, 

sjunga allsång, ta del av FDUV:s vernissage med konstverk målade av 

deltagare i deras sommarläger. Hesagänget ansvarade för en del av 

programpunkterna under julfesten. Sammanlagt deltog 57 personer i 

julfesten.   

Nan Björkskog-Lindborg har fungerat som handledare för Hesagänget. 

 

Borgå 

Under våren hade vi valkampanj inför riksdagsvalet. I Borgå besökte vi 

valtorget och träffade politiker från flera olika partier. Utöver våra vanliga 

träffar har gruppen deltagit i Prideparaden i Borgå den 17 augusti och åkt 

på besök till Kotka tillsammans med Hesagänget för att hälsa på Me Itses 

grupp där.  

Borgåschacket deltog också i julbasaren på Brandkårshuset i Borgå den 30 

november. Där vi hade ett eget bord var vi sålde föreningens t-skjortor och 

Kårkullas hantverksprodukter. 

Jennifer Smeds har fungerat som handledare för Borgåschacket.  

 

Ekenäs 

Den 5 februari år 2019 startade vi Raseborgsgruppen i Ekenäs. 

Vårt första evenemang var en valutbildning den 22 mars med politikerna 

Veronica Rehn-Kivi och Johan Kvarnström. 

Under sommaren ordnade vi en sommarträff med picknick och 

banderolltalko och den 7 september deltog vi på Raseborgs Pride. Den 7 
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december ordande Raseborgsgruppen en självständighetsfest i Ekenäs, 18 

personer deltog i festen.  

Sven Sjöberg har fungerat som handledare för Raseborgsgruppen 

 

Pargas 

Inför riksdagsvalet ordnade Skärigänget valutbildning den 25 mars med de 

inbjudna riksdagskandidaterna Folke Pahlman och Kyösti Kurvinen. 

Gruppen besökte också partiernas valstugor i Åbo och berättade om vår 

valkampanj för politiker. Enskilda medlemmar i Pargas har dessutom på 

egen hand varit aktiva med att berätta för kandidater om vår kampanj. 

Skärigänget träffade Me Itses lokala grupp i Åbo i april och hade sedan 

sommarträff tillsammans med dem i Pargas den 17 augusti.  

Under året bestod Skärigängets träffar delvis av planering inför Storträffen 

som ordnades i Pargas i slutet av oktober.  

I november ordnade gruppen ett infotillfälle om stadens 

stödpersonsverksamhet tillsammans med en tjänsteman från kommunen. 

Robert Helin och Anders Kjellman har fungerat som handledare för 

Skärigänget.  

 

Korsholm 

KoVa-gänget har medlemmar från både Korsholm och Vasa. 

I samband med riksdagsvalet hölls en diskussionskväll med temat val och 

demokrati. Medlemmar från KoVa-gänget deltog även i SAMS och FDUV:s 

valdebatt och ställde frågor till kandidaterna och berättade om vår 

kampanj. 
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Senare under våren hölls en diskussionskväll med temat vett och etikett på 

nätet. KoVa-gänget deltog i Prideparaden i Vasa i juni och hade också en 

workshop inför paraden under namnet Tillsammans för mångfald. 

Under höstens träffar har gruppen pratat om styrkor. Vi har funderat vilka 

styrkor vi har och vad de kan vara bra till. 

Karin Stara har fungerat som handledare för KoVa-gänget.  

  

Jakobstad 

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

samlas den lokala gruppen i Jakobstad till regelbundna caféträffar. I 

gruppen finns deltagare från Jakobstad, Larsmo, Karleby och Nykarleby. 

Under år 2019 har gruppen träffats fem gånger. Inför riksdagsvalet hölls en 

caféträff med temat val och demokrati. Medlemmar träffade också 

kandidater som ställde upp i riksdagsvalet.  

Gruppen har under året diskuterat ämnen som vett och etikett på nätet, 

styrkor samt självbestämmande och pengar. 

Helena Ahlstrand och Erica Sved har fungerat som handledare för 

caféträffarna. 

 

Närpes 

När-gruppen som har deltagare från Närpes och Kristinestad är vår nyaste 

lokala grupp. Gruppen hade sin första träff i augusti.  

Gruppen deltog på höstmarknaden i Kristinestad tillsammans med 4BT i 

slutet av september.  

Under hösten funderade vi över vilka styrkor vi har och vad de kan vara bra 
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till. I en artikel kring styrkor som publicerades i FDUV:s medlemstidning GP 

medverkade många av När-gruppens deltagare. 

När-gruppen är en av de större lokala grupperna med sina 10 deltagare. 

Magdalena Lindroos har fungerat som handledare för När-gruppen.  

 

Åland 

Vår lokala grupp på Åland är helt beroende av handledares insats och har 

därför inte varit lika aktiv som de andra grupperna. 

Gruppen deltog i en valskola och valdebatt inför Lagtingsvalet tillsammans 

med DUV-föreningen och ordnade en sommarträff den 18 juli. På hösten 

samlades gruppen för en pizzakväll då man diskuterade gruppens framtid. 

Sara Wikström har fungerat som handledare för Ett steg i taget för Åland.  

 

ÖVRIG VERKSAMHET 

 

DUV-dagar  

Den 2–3 februari deltog vi på FDUV:s DUV-dagar i Tammerfors.  

För våra medlemmar ordnades parallellt program på lättläst. Johanna 

Lindholm, sakkunnig på Folktinget, höll en föreläsning för oss om hur vård- 

och landskapsreformen påverkar servicen för personer med 

utvecklingsstörning. FDUV:s styrelseordförande Mikaela Björklund höll en  

lättläst föreläsning om hur man kan påverka på det lokala planet.  

Vi deltog också i det övriga programmet tillsammans med DUV-

föreningarna.  
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Valkampanj 

Den 14 april 2019 ordnades riksdagsval i Finland. Riksdagsval ordnas vart 

fjärde år. Riksdagen beslutar bland annat om lagar som styr vårt samhälle.  

Inför riksdagsvalet genomförde Steg för Steg en valkampanj. Vi hade två 

teman för kampanjen: rätt till lättläst information och rätt till arbete med 

lön. Under vår kampanj ordnade vi utbildningar om val och demokrati på 

flera orter då medlemmarna fick lära sig mer om vad ett riksdagsval är, 

vad det är för skillnader mellan olika partier och hur det går till när man 

röstar. De lokala grupperna deltog aktivt i valkampanjen, träffade många 

politiker och deltog i valdebatter.  

Kampanjen hade en egen webbplats www.framsteg.fi.  

Under kampanjen samlade vi underskrifter från kandidater som ställde upp 

i valet. Kandidaterna förband sig att jobba för att rätten till lättläst 

information ska skrivas in i lagen. Kandidaterna som stödde vår kampanj 

fotograferades och bilderna publicerades på vår webbplats och på vår 

Facebook-sida. Sammanlagt stödde 59 kandidater vår kampanj om lättläst 

information. På kampanjens webbplats gavs också många tips på vad 

politiker kan göra för att skapa fler jobb för personer med 

utvecklingsstörning.  

 

Boendeutvärdering 

År 2019 inledde Steg för Steg en ny verksamhetsform. Boendeutvärdering 

är en verksamhetsform utvecklad av Aspa-stiftelsen för att utvärdera 

kvaliteten och servicen av de boendeformer som olika serviceproducenter 

erbjuder personer med funktionsnedsättning. År 2016 utbildade Aspa i 

http://www.framsteg.fi/
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samarbete med FDUV tio boendeutvärderare med svenska som 

modersmål. Boendeutvärderarna som genomför utvärderingarna har själva 

erfarenhet av boendeservice för personer med funktionsnedsättning. Syftet 

med boendeutvärderingarna är att få de boendes röst hörd, påverka 

serviceproducenten och genomföra förbättringar av kvaliteten. Till 

boendeutvärderingarnas genomförande hör planering, intervjuer med 

boende, sammanställandet av en utvärderingsrapport och uppföljning. 

Under hösten 2019 utfördes två boendeutvärderingar vid Kårkullas 

boendeenheter i Åbo och i Pargas. Sammanlagt intervjuades elva personer 

som bor på dessa boendeenheter. 

 

Handledarfortbildning  

Den 4 maj ordnades en handledarfortbildning i Helsingfors och Vasa.  

Arbetshandledare och speciallärare Sofia Kullberg var inbjuden föreläsare 

för att tala om handledarskapets möjligheter och utmaningar. 

Föreläsningen delades via Skype från Vasa så att alla handledare kunde ta 

del av föreläsningen. Sammanlagt deltog åtta handledare i 

fortbildningsdagen.  

Under fortbildningsdagen diskuterade man också innehållet i den handbok 

för handledare som föreningen sammanställde under året. I handboken 

finns information om föreningen, om varför handledare behövs i 

föreningens verksamhet, hur ett handledaruppdrag går till, om ersättningar 

och annan praktisk information.  
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Storträff 

Föreningens Storträff, som samlar föreningsmedlemmar från hela 

Svenskfinland till ett gemensamt veckoslut, ordnades på hotell Kalkstrand i 

Pargas den 26–27 oktober.  

Under Storträffen höll föreningen sitt årsmöte.  

Vår lokala grupp i Pargas, Skärigänget, var aktivt med i planeringen av 

Storträffen. På programmet stod bland annat guidad busstur då vi fick se 

bland annat Gruvan och lära oss mer om Pargas. Vi besökte också Kårkullas 

centraladministration där vi träffade samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt 

och fick ställa frågor till henne. På lördag kväll fick deltagarna dansa till 

livemusik med BandeX och under söndagen var det valfria aktiviteter så 

som äventyrsyoga, museibesök, besök till idrottscenter och guidad 

promenad i gamla stan som stod på programmet.   

På Storträffen deltog 54 personer. Storträffen var mycket uppskattad av 

deltagarna. 

 

Temaveckan för personer med utvecklingsstörning 

Mellan den 1–7 december hölls den årliga temaveckan för personer med 

utvecklingsstörning. Årets tema var rätten till bra stöd och service. Stöd 

som känns tryggt och som man kan lita på, stöd som motsvarar ens behov 

och som man själv kan bestämma om. Steg för Steg uppmärksammade 

temaveckan genom att publicera ett uttalande och ett pressmeddelande, 

baserat på Me Itses uttalande. En video med uttalandet publicerades på 

sociala medier under temaveckan. Styrelsen skrev en lättläst insändare som 

publicerades i Hufvudstadsbladet den 3 december. Under temaveckan 
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ordnade vi också flera lokala evenemang bland annat julfest och 

självständighetsfest och på sociala medier presenterade KoVA-gänget och 

den lokala gruppen i Jakobstad vad de på höstens träffar diskuterat kring 

temat styrkor, att vi alla har styrkor och är bra på olika saker.  

 

 

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, styrelser och på möten där man diskuterat frågor som berör 

personer med utvecklingsstörning.   

 

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. 

Vi har deltagit på intressepolitiska arbetsgruppens möten. I arbetsgruppen 
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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 2019 har bland 

annat varit den nya funktionshinderlagen (VALAS) och Kårkullas roll i 

framtiden när den nya social- och hälsovårdsreformen är genomförd. 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 fyra av FDUV:s fem 

styrelsemöten och i vårmöte och höstmöte. År 2019 har Joakim Smeds 

representerat Steg för Steg i förbundsstyrelsen och Jonas Bergholm har 

representerat föreningen på förbundets vår- och höstmöte. Jonas Bergholm 

har också representerat föreningen i styrgruppen för projektet Familjen i 

centrum.  

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

ut till sina medlemmar behöver vara lättläst. År 2019 samarbetade vi med 

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

I samband med riksdagsvalet i april skickade vi i samarbete med LL-Center 

ut en lättläst broschyr om valet och hur man röstar till alla våra 

medlemmar.  

 

SAMS/4BT 

Vi samarbetar aktivt med SAMS och deras vänverksamhet 4BT. Under år 

2019 hade vi ett aktivt samarbete. Vi ordnade Rocka Sockor fest, vårjippo 

och julfest tillsammans i Helsingfors och deltog i höstmarknaden i 

Kristinestad. Vår representant Hanna Grandell deltog i SAMS höstmöte.  
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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 har vi marknadsfört vår verksamhet till DUV- föreningarna,  

Den lokala gruppen på Åland deltog i valskola tillsammans med DUV- 

föreningen på Åland och i Helsingfors ordnade den lokala gruppen 

valutbildning och Rocka Sockor fest tillsammans med DUV i Mellersta 

Nyland i deras klubblokal Tian. På Tian hölls även valutbildning i samband 

med riksdagsvalet. 

 

Kårkulla samkommun 

Våra erfarenhetstalare är med i Kårkullas brukarråd vid några regioner i 

Svenskfinland. Vårt medlemsblad och även övrig information om vår 

verksamhet når Kårkullas boendeenheter, och en del av deras brukare har 

deltagit i vår verksamhet. 

En del av de lokala grupperna har träffats i Kårkullas utrymmen, en av våra 

erfarenhetstalare har hållit utbildning för Kårkullas personal och föreningen 

har varit på besök hos Kårkullas så kallade utejobbar-grupp i Borgå. 

På vår Storträff i Pargas den 26 oktober besökte vi Kårkullas 

centraladministration och medlemmar fick ställa frågor av 

samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt. 

Vi har också sålt Kårkullas hantverksprodukter då vi deltagit i olika 

marknader.  
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Under hösten 2019 utfördes två boendeutvärderingar vid Kårkullas 

boendeenheter i Åbo och i Pargas. 

 

Me Itse  

Vår finskspråkiga systerförening Me Itse ry firade 20 års jubileum 2019. 

Föreningen firade med seminarium och fest i Tammerfors den 16 mars. Vår 

ordförande höll tal under jubileumsseminariet.  

Steg för Stegs lokala grupper i Helsingfors, Borgå och Pargas har under året 

haft träffar med Me Itses lokala grupper i Kotka och Åbo. 

Vi har också haft kontakt med Me Itse i samband med temaveckan för 

personer med utvecklingsstörning då vi publicerade ett pressmeddelande 

som baserade sig på en uttalande av Me Itse. I slutet av året träffade några 

medlemmar, handledare och personal Me Itses ledningsgrupp 

(motsvarande vår styrelse) och personal i Tammerfors. På mötet hade man 

diskuterat bland annat vad som är lika och vad som är olika i våra 

föreningar och styrelser. Man hade också funderat på hurudant samarbete 

föreningarna kan ha i framtiden.  

 

KVANK  

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

utvecklingsstörning. Jonas Bergholm har varit föreningens representant och 

deltog i två möten under året tillsammans med handledare.  

Vi samarbetar också med Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto 

och Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.  
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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. 

Att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter om aktuella och 

gemensamma ärenden är viktigt.  

År 2019 träffades föreningarna inte. 

 

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 2019 

representerat Steg för Steg i det Nordiska Samarbetsrådet. Tillsammans 

med föreningens regionala koordinator Frank Lundgren deltog han i mötet 

som ordnades i Århus den 8−10 maj.  

På mötet hade man inom expertgruppen bland annat diskuterat vad som 

hänt i de olika länderna sedan senaste NSR-möte. På stora mötet hade man 

besök av Inclusion Europes verksamhetsledare Milan Sverepa, som 

berättade om deras verksamhet. Föreningens representanter 
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videobloggade från mötesdagarna och inslagen lades upp på föreningens 

Facebook-sida.  

 

Paraplyen 

Paraplyen är ett helt nytt nordiskt samarbete. Initiativet togs av 

rådgivningsgruppen i Bærums kommun i Norge i samarbete med 

Riksföreningen Grunden i Sverige.  

Vår styrelsemedlem Joakim Smeds representerade Steg för Steg 

tillsammans med föreningens regionala koordinator Frank Lundgren på 

Paraplyen-mötet i Danmark den 28−30 augusti. På mötet hade man 

diskuterat möjligheten att grunda en paraplyförening för föreningar för 

personer med utvecklingsstörning från alla nordiska länder. I Paraplyen 

skulle endast föreningar för personer med utvecklingsstörning vara med, till 

skillnad från hur det är på NSR-mötena där också förbunden är med. Det 

bildades en arbetsgrupp som planerar vidare. Från Steg för Steg valdes 

Joakim Smeds in i arbetsgruppen och Jon Tallberg valdes till ersättare. 

 

Inclusion Europe, EPSA och övrigt internationellt samarbete 

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

EPSA. År 2019 deltog vår representant i Inclusion Europe/EPSA Jon Tallberg 

tillsammans med handledare Nonni Mäkikärki i EPSA- konferensen i Graz i 

Österrike den 18−20 september. Föreningens representanter 

videobloggade från konferensdagarna och inslagen lades upp på 

föreningens Facebook-sida. 
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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 Gemenskap och påverkan (GP), i vårt 

eget medlemsblad och på sociala medier. Medlemsbladet förnyades under 

året och bytte namn till INFO från Steg för Steg. Vi skickade ut två 

medlemsblad med aktuell information under år 2019.  

 

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 2019 skrev vi åtta inlägg på vår webbplats och 60 på 

vår kampanjwebbplats www.framsteg.fi. Under året påbörjades förnyandet 

av vår webbplats, som får ny design och blir mer tillgänglig. Bland annat 

kommer webbplatsen att få funktionen talande webb. Talande webb är ett 

lässtöd för de som har svårt att läsa. 

På vår Facebooksida publicerade vi 101 inlägg under året. Sidans följare var 

vid utgången av året 467 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 sex gånger i tidningar. 

• Artikel på Svenska Yle 2.4 angående att personer med 

utvecklingsstörning sällan använder sin rösträtt i val.  

• Artikel om Steg för Stegs deltagande i Pride, Vasabladet 15.6. 

• Artikel om att arbete utan lön är vardag för många personer med 

utvecklingsstörning, Svenska Yle 20.9. 

• Artikel om Steg för Stegs Storträff, Pargas Kungörelser 24.10. 

• Intervju med erfarenhetstalare och styrelsemedlem Jonas Jansson, 

Kyrkpressen nr 23−24.  

• Styrelsen skrev en lättläst insändare om rätten till bra stöd som man 

själv får bestämma om, Hufvudstadsbladet 3.12. 

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   Anders Ranta-Aho     

John Pelkonen   Andrea Westerlund 

Jonas Jansson   Joakim Smeds 

Rex Hartman   Maria Wallén       

Anja Dennstedt   Erik Weyand    

 

STYRELSE OCH MEDLEMMAR 

 

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 2019 haft fyra styrelsemöten,  

varav två i Helsingfors, ett i Tammerfors och ett i Pargas, samt årsmöte 

under Storträffen i Pargas. Inför varje styrelsemöte har ordförande, vice 

ordförande och verksamhetskoordinatorn träffats för att tillsammans 
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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 2019 hade Steg för 

Steg 213 medlemmar. Medlemsavgiften för år 2019 var 8 euro för ordinarie 

medlemmar och 13 euro för understödjande medlemmar.  

 

ÅRSMÖTE 

 

Årsmötet hölls den 26–27 oktober på hotell Kalkstrand, i Pargas.  



 

28 

På årsmötet behandlade man stadgeenliga ärenden. Sammanlagt deltog 50 

personer i årsmötet varav 31 var ordinarie medlemmar.  

 

PERSONAL OCH ADMINISTRATION 

 

Steg för Steg har under år 2019 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 % 1.1–31.3 och 70 % 

1.4–31.12. Från och med april jobbade Frank Lundgren 10 % med att 

koordinera boendeutvärderingar i Svenskfinland. Annika Martin fungerade 

som regional koordinator i Österbotten och jobbade 48 % 1.1–31.12. 

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. 

 

  ___________________ 
2. Administration 
Administration handlar om att sköta de uppgifter som krävs för att föreningen ska fungera. 
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Steg för Steg har kontorsutrymme på Nordenskiöldsgatan i Helsingfors och 

på Storalånggatan i Vasa. 

En viktig resurs i föreningen är våra handledare. År 2019 hade föreningen 

29 handledare som var engagerade i verksamheten på olika sätt. 

 

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 2019 har vi fått understöd från följande stiftelser och fonder:  

•  SAMS/Kulturfonden 

• Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla 

• Stiftelsen Tre Smeder 

• Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond 

• Finlands Svenska Omsorgsstiftelse 
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• Stiftelsen 7:nde Mars fonden  

• Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse 

• Stiftelsen Familjen Lerches understödsfond  

• William Thurings stiftelse 

• Letterstedtska föreningen  

• Elfvings Stiftelse 

• Kulturfondens resestipendium 

• 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 (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 
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