NYTT

från Steg för Steg 1/2019

Riksdagsval

Valkampanj

I detta nummer bland annat:

Vårjippo

Understöd för läger

Ordförandens ruta

Hejsan alla!
Hur har ni det? Bra hoppas jag.
Själv har jag det bra.
Nytt år och nya utmaningar. Låt komma, jag är färdig.
Det händer igen massor under våren som du kan läsa om
i medlemsbladet.
När du får detta medlemsblad i handen får du märka att det
har ett nytt utseende. Hoppas du gillar det.
Vad vill du att medlemsbladet ska heta?
Skicka ditt förslag till Steg för Steg. Kontaktuppgifter finns på
sista sidan.
Det är dags för riksdagsval i år.
Tillsammans med medlemsbladet får du en broschyr med
lättläst information om hur du ska rösta
och vad ett riksdagsval är.
Hoppas du vill delta på de utbildningar som vi ordnar.
Du kan läsa mer om dem i medlemsbladet.
Och kom ihåg att rösta.
Det var allt för denna gång.
Ha en skön fortsättning på våren.
Ha en skön påsk, den är riktigt nära redan.
Ha det bra och sköt om er!

Jonne Tallberg, ordförande

Aktuellt

Riksdagsval i april
Snart är det dags för riksdagsval i Finland.
Riksdagsval ordnas vart fjärde år.
Riksdagen beslutar bland annat om lagar
som styr vårt samhälle.
Riksdagsvalet ordnas den 14 april 2019.
Om du inte kan rösta på valdagen kan du rösta på förhand.
Förhandsröstningen pågår 3-9.4.2019.
Med detta medlemsblad får du en broschyr som berättar
lättläst om riksdagsvalet och hur du röstar.
Kom ihåg att din röst är viktig!

Valkampanj
Inför riksdagsvalet har Steg för Steg
en valkampanj.
Vi har två teman för kampanjen:
● Rätt till lättläst information.
● Rätt till arbete med lön.
Under vår kampanj ordnar vi
utbildningar om val och demokrati
på flera orter, träffar politiker och
deltar i valdebatter.
Vi har en webbplats för vår kampanj.
Läs mer på www.framsteg.fi.

Lokal verksamhet
Steg för Steg har sju lokala grupper på olika
orter i Svenskfinland.
Här kan du läsa om vad de lokala grupperna
ordnar för program under våren.
Inför riksdagsvalet ordnar vi bland annat
valutbildningar på flera orter.
Vi lär oss om vad ett riksdagsval är,
vad det är för skillnader mellan olika partier
och hur det går till när man röstar.
Välkommen med i den lokala gruppen nära dig!

Helsingfors
Hesagänget på
Världen i Byn 2018.

Rocka sockorna fest
tillsammans med FDUV, 4BT och
DUV i Mellersta Nyland.
När? Den 21 mars kl. 18-20
Var? Klubblokalen Tian, Tavastvägen 10

Helsingfors
Valutbildning och våffelkväll
med inbjudna riksdagsvalskandidater.
När? Den 28 mars kl.18-20
Var? Klubblokalen Tian, Tavastvägen 10

Valdebatt
Vi deltar på SAMS och FDUV:s valdebatt.
När? Den 4 april kl.16.30
Var? Social- och kommunalhögskolan,
Snellmansgatan 12
Vi träffas kl.16.15 vid tågstationens
Hesburger.

Vårjippo
tillsammans med 4BT.
När? Den 13 maj kl. 16-18
Var? Vegahuset,
Nordenskiöldsgatan 18 A

Vi besöker Me Itse i Kotka
När? Den 25 maj
Det blir en dagsutfärd tillsammans med
Borgåschacket.
Fortsätter

Pargas
Skärigänget trivs på
sina möten.

Valutbildning
med inbjudna riksdagsvalskandidater.
När? Den 25 mars kl. 15.00-17.45
Var? Mocca dagverksamhet,
Strandvägen 22

Vi besöker partiernas valstugor
Vi träffar politiker och berättar om
vår valkamanj.

När? Den 6 april. Start kl.11 från Pargas.
Var? Gågatan i Åbo
Vi träffar också Me Itses förening i Åbo.

Ekenäs
Ekenäsgruppens
första möte.

Valutbildning
med inbjudna riksdagsvalskandidater.
När? Den 22 mars kl.16.30-18.00
Var? Flemingsgatans boende, Flemingsgatan 1

Borgå
Borgåschacket
hade möte på café.

Vi träffar politiker på stan
Vi träffar politiker och berättar om
vår valkampanj.
När? Den 30 mars kl.11
Var? Torget i Borgå
Vi träffas vid busstationen.

Fortsätter

Korsholm
KoVa-gänget har
medlemmar från
Korsholm och Vasa.

Diskussionskväll
om val och demokrati
När? Den 27 mars kl.18-20
Var? Folkhälsanhuset i Korsholm,
Niklasvägen 1

Valdebatt
Vi deltar på SAMS och FDUV:s
valdebatt.
När? Den 28 mars kl.18-20
Var? Folkhälsanhuset Wasa,
Rådhusgatan 25

Diskussionskväll
om vett och etikett på nätet
När? Den 29 maj kl.18-20
Var? Folkhälsanhuset i Korsholm,
Niklasvägen 1

Jakobstad
Caféträffarna i
Jakobstad är
populära.

Caféträff med temat
val och demokrati
När? Den 20 mars kl.18-20
Var? Tobaksmagasinet, Jakobsgatan 9

Caféträff med temat
vett och etikett på nätet
När? Den 22 maj kl.18-20
Var? Tobaksmagasinet, Jakobsgatan 9

Fortsätter

Åland
Ett steg i taget för Åland
är vår största lokala
grupp.

Åland har lagtingsval på hösten.
Därför handlar vår lokala verksamhet på Åland
om lagtingsvalet istället för riksdagsvalet.
Anmäl dig till Susan Enberg
ifall du är intresserad av att delta i något av evenemangen.
Telefon: 527 371 / 527 372
E-post: susan.enberg@handicampen.ax

Valskola
Vi besöker Ålands lagting.
När? Den 20 mars kl. 18-19
Var? Strandgatan 37

Valdebatt med inbjudna politiker
tillsammans med DUV på Åland.
När? Den 29 april kl. 18.30-20
Var? Ålands hotell- och restaurangskola

Infosidan

Ansök om lägerunderstöd
Är du på väg på FDUV:s sommarläger?
Som medlem i Steg för Steg har du möjlighet att
ansöka om ekonomiskt understöd för att delta i
lägret. Understöden beviljas till personer som på
grund av ekonomiska orsaker inte annars kan
delta.
Fyll i ansökningsformuläret som du hittar på FDUV:s webbsida
www.fduv.fi/lager.
Skicka in ansökningsblanketten senast 30.4
tillsammans med kopia av ditt beskattningsintyg från år 2017
och ett eventuellt nekande besked från din hemkommun.

Storträff
Årets Storträff ordnas i Pargas.
Pricka redan nu in datumet 26-27 oktober.
Mer information kommer i nästa medlemsblad.

Nytt namn för medlemsbladet?
Vårt medlemsblad har nytt utseende.
Borde vi också byta namn på medlemsbladet?
Nu står det NYTT från Steg för Steg på pärmen.
Vad tycker du att medlemsbladet ska heta?
Skicka ditt förslag till sofia.jernstrom@stegforsteg.fi.

Kom ihåg ått betålå
medlemsåvgiften!
Råkningen får du med
dettå medlemsblåd.

Kom ihåg!
Steg för Steg rf
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Adress:

Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 Helsingfors

Telefon:

040 504 37 55 (Helsingfors)
040 567 92 57 (Vasa)

E-post:

stegforsteg@fduv.fi

www:

stegforsteg.fi

Facebook:

/stegforsteginformerar

Storalånggatan 60
65100 Vasa

