
 

 

STEG FÖR STEG R.F. 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 

Förslag 

 

 



2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. FÖRENINGENS VERKSAMHET  

PÅVERKANSARBETE 6  

Intressepolitiska arbetsgruppen 6  

Skräddarsydd boendeservice 7  

KVANK - Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning  7  

KURSER, EVENEMANG, SEMINARIER OCH ÖVRIG VERKSAMHET 8  

Utbildning för den nya styrelsen 8 

Praktikant från Yrkeshögskolan Arcada 9 

Kurser i val och demokrati 9  

Besök till Kenya 10  

Vårjippo 10  

Föreningen Klippan på besök 11  

Världen i Byn 11  

Vi vet, vi kan! seminarium 11  

Radiokurs 12  

2. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION  

KAMPANJEN “ETT STEG FÖR HÄLSAN” 13  

MEDLEMSKOMMUNIKATION 13  

SYNLIGHET I MEDIA 14  

Hemsida och Facebook 14  

Tv, radio och tidningar 14  

3. ERFARENHETSTALARE I PROJEKTET VI VET, VI KAN! 

VAD GÖR EN ERFARENHETSTALARE? 16 
 



3 

OM PROJEKTET ÅR 2015 17    

Erfarenhetstalare i södra Finland 18 

Erfarenhetstalare i Österbotten 19  

Styrgrupp 20 

4. NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE  

NATIONELLT SAMARBETE 21 

FDUV, SAMS/4BT 21 

Kårkulla Samkommun 22 

Radio Valo 22 

Me Itse 23  

INTERNATIONELLT SAMARBETE 23 

Klippan 23 

Nordiskt samarbete - NSR 24  

Europeiskt samarbete – EPSA och Inclusion Europe 24  

5. ORGANISATION OCH FÖRENINGSARBETE  

STYRELSEN 2015 - 2017 25 

STYRELSE OCH MEDLEMMAR 26  

ÅRSMÖTE 27  

PERSONAL OCH ADMINISTRATION 27  

EKONOMI 28  

MEDLEMSKAP 29  

  
  



4 

 

Steg för Steg r.f. 

ADRESS: 

Nordenskiöldsgatan 18 A  

00250 HELSINGFORS  

TELEFON: 

040 50 43 755, (09) 43 42 36 18  

E-POST: 

stegforsteg@fduv.fi  

WEBBPLATS: 

www.stegforsteg.fi  

 

Steg för Stegs STYRELSE 2015–2017:  

ORDFÖRANDE 

Jon Tallberg  

VICE ORDFÖRANDE   ERSÄTTARE 

Niclas Jansson    Jonas Bergholm 

SEKRETERARE 

Ulrica Sund    Erik Weyand 

ORDINARIE MEDLEMMAR        

Anders Ranta-Aho   Ann-Christin Ullner 

Hanna Grandell   Kari Lautjärvi  



5 

Pia Tallgren    Maria Wallén 

Joakim Smeds    Jonas Jansson 

  

Steg för Stegs PERSONAL  

VERKSAMHETSKOORDINATOR  
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Steg för Stegs verksamhetsberättelse försöker 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 

Föreningen Steg för Steg har under verksamhetsåret 2015 haft mycket och 

varierande verksamhet. Den ordinarie verksamheten har till största delen 

genomförts i samarbete med projektet “Vi vet, vi kan! “. Tack vare 

projektet har föreningen också fått stor synlighet i media under året.   

 

PÅVERKANSARBETE 

Intressepolitiska arbetsgruppen 

Steg för Steg 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.  
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Föreningen representeras av Jon Tallberg. Verksamhetskoordinator Sofia 

Jernström har också deltagit i arbetsgruppens möten.  

Under 2015 har arbetsgruppen hållit möten 4 gånger. 

Steg för Stegs representanter har deltagit i höstens två möten.  

 

Skräddarsydd boendeservice 

Steg för Steg är med i styrgruppen för FDUV:s projekt Skräddarsydd 

boendeservice. Styrgruppen har arbetat med att planera projektets 

fortsatta verksamhet. Under 2015 höll styrgruppen två möten.  

Föreningens representant är Jon Tallberg. Flera av Steg för Stegs 

medlemmar har deltagit i projektet också som talare och kursdeltagare.  

 

KVANK - Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning  

Steg för Steg är med i delegationen för boende för personer med 

utvecklingsstörning, KVANK. Jonas Bergholm är föreningens representant. 

Projektkoordinator Carl Lindgren har varit Jonas handledare. Delegationen 

för boende har haft fyra möten under året, Jonas Bergholm har deltagit i 

höstens två möten.  

På mötena har man tagit upp mycket information om boendeservice för 

personer med utvecklingsstörning. Man har till exempel gjort upp mål för 

hurudan kvalitet boenden och service skall ha. Man har också diskuterat 

KEHAS programmet. Programmet går ut på att ingen person med 
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utvecklingsstörning längre ska bo på institution år 2020. På mötena gör 

man ofta grupparbeten.  

Det är många nya lagar på gång som man har diskuterat. Nu finns det två 

olika lagar för personer med funktionsnedsättning, specialomsorgslagen 

och handikappservicelagen. Två lagar ska bli en. Nu har personer med 

utvecklingsstörning hört till specialomsorgslagen.   

SOTE reformen är också på gång. Den går ut på att göra vårddistrikt så att 

det är staten som har hand om den sociala servicen mera än kommunerna. 

Till exempel Kårkullas funktion i reformen är inte helt klar.  

 

Under rubrikerna 3. Erfarenhetstalare i projektet Vi vet, vi kan! och 4. 

Nationellt och internationellt samarbete kan man läsa mer om föreningens 

engagemang inom olika former av påverkansarbete.  

 

KURSER, EVENEMANG,  

SEMINARIER OCH ÖVRIG VERKSAMHET 

Utbildning för den nya styrelsen 

Steg för Stegs nyvalda styrelse för åren 2015-2017 inledde sitt arbete 

verksamhetsåret 2015. I januari fick styrelsemedlemmar och handledare en 

utbildning i föreningsarbete och vad det innebär.  
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Praktikant från Yrkeshögskolan Arcada 

Steg för Steg hade en praktikant från Yrkeshögskolan Arcada under 

perioden 26 januari - 18 mars.  

Camilla Strand socionomstuderande från Arcada. Delad arbetstid mellan 

Steg för Stegs projekt och Fyra Betydelsefulla Timmar 4BT. 

 

Kurser i val och demokrati med valdebatter 

År 2015 var det riksdagsval i Finland.  

Steg för Steg höll två kurser i val och demokrati för sina medlemmar. Den 

ena kursen hölls i Vasa den 21 mars och den andra kursen i Helsingfors den 

28 mars. Vikarierande verksamhetskoordinator Elin Andersson höll båda 

kurserna.  

Föreningen bjöd in kandidater, som ställde upp i riksdagsvalet, till valdebatt 

under kurserna. Föreningsmedlemmar ställde många bra frågor till 

politikerna. I valdebatten i Helsingfors deltog kandidaterna Maria Vuorelma 

från De Gröna och Johan Ekman från SFP. I valdebatten i Vasa deltog 

kandidaterna Matias Mäkynen från SDP och Sandra Nestorova från De 

Gröna samt Anna Caldén, ordförande för Finlands Svenska 

Handikappförbund. 

En lättläst broschyr om riksdagsvalet skickades ut till alla medlemmar 

tillsammans med föreningens medlemsblad.  

Steg för Steg hade också tillsammans med LL-Center inspirerat partier att 

skriva sina partiprogram på lättläst. Kandidaterna som blev intresserade av 
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möjligheten att skriva på lättläst var Maria Vuorelma från de Gröna, 

Sebastian Weckman och Lotta Keskinen från SFP. Partiprogrammen på 

lättläst presenterades också i Gula Pressen i samband med ett reportage 

om Steg för Stegs valdebatter och på www.stegforsteg.fi. 

 

Besök till Kenya 

FDUV har ett utvecklingsprojekt med Kenya Association of the Intellectually 

Handicapped (KAIH). Steg för Stegs medlem Erik Weyand och 

projektkoordinator Carl Lindgren fick möjligheten att tillsammans med 

FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård och informatör Laura Rahka 

besöka Kenya 28.2 - 8.3.2015. Erik träffade och inspirerade många personer 

med utvecklingsstörning och deras anhöriga, på sammanlagt tre olika orter 

i Kenya. Mera om detta kan också läsas i Gula Pressen.  

 

Vårjippo 

Steg för Steg ordnade ett vårjippo i Helsingfors den 4 maj tillsammans med 

SAMS stödpersonsverksamhet 4BT. 

Aktiviteter ordnades både utomhus och inomhus och deltagarna kunde 

bland annat välja mellan orientering, motoriska banor, att pyssla kort och 

låta sig bli fotograferad. Man kunde också njuta av capoeira. Steg för Steg 

ansvarade för våffelcafét.  

Evenemanget lockade 41 besökare, med åldersfördelningen 30-45 år, några 

äldre och några barn.   

http://www.stegforsteg.fi/
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Föreningen Klippan på besök 

Steg för Stegs motsvarighet i Sverige heter Klippan. Den 19 september 

besökte sex av Klippans styrelsemedlemmar Helsingfors, tillsammans med 

handledare. Från Steg för Steg deltog fyra personer i träffen på Vegahuset. 

Man utbytte erfarenheter och pratade om olika stöd i boende, om 

erfarenhetstalaruppdrag och jämförde mellan Finland och Sverige. Steg för 

Stegs erfarenhetstalare John Pelkonen och Jon Tallberg höll presentationer.  

 

Världen i Byn  

Steg för Steg samarbetade med både 4BT och Radio Valo vid evenemanget 

Världen i Byn i Helsingfors den 23-24 maj.  

Steg för Steg marknadsförde Radio Valos verksamhet under våren också 

genom att erbjuda möjligheten att prova på mediaverkstad på Världen i 

Byn. Steg för Stegs fem erfarenhetstalare från Södra Finland deltog, två 

personer via 4BT och tre andra intresserade.  

Deltagarna gjorde intervjuer samt höll två timmar direktsändning i 

festivalradion. Festivalradion gjordes av projektet Mieletöntä Valoa.  

Inslagen kan ses på Steg för Stegs Radio Valo kanal www.radiovalo.fi.  

 

Vi vet, vi kan! seminarium  

Steg för Stegs projekt Vi vet, vi kan! ordnade seminarium den 13 november 

i Vasa. Föreningens erfarenhetstalare från hela Svenskfinland samlades för 

http://www.radiovalo.f/
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att dela med sig av vad de lärt sig under utbildningen och hålla egna 

presentationer.  

Carola Lithén, ordförande för Korsholms kommunfullmäktige och Jessica 

Åhman, organisationsplanerare vid Vasanejdens föreningar var 

gästföreläsare under seminariet. Alla 14 erfarenhetstalare presenterades.  

Sammanlagt deltog 45 icke steg för stegare i seminariet. Bland annat från 

Kårkulla, socionomstuderanden från Novia och från Åbo Akademi. Från Steg 

för Steg deltog 26 personer.  

 

Radiokurs 

Tillsammans med Radio Valo ordnade Steg för Steg en radiokurs i Vasa den 

13 december. Janne Nordlin var lärare på kursen.  

Fem Steg för Steg medlemmar deltog i kursen där de fick bekanta sig med 

tekniken, lära sig grunderna i att göra radio och hur man planerar ett inslag. 

Alla deltagare fick också göra egna inslag. Inslagen kan höras på Steg för 

Stegs egen Radio Valo sida.  

Ett studiebesök till Radio X3M, där kursdeltagarna fick vara med i 

direktsändning, ingick också i kursen.  
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2. INFORMATION OCH KOMMUNIKATION 

KAMPANJEN “ETT STEG FÖR HÄLSAN” 

Kampanjen ”Ett steg för hälsan” ville uppmana medlemmarna i föreningen 

att röra på sig mera på fritiden och delta i olika idrottsevenemang.  

Kampanjen pågick under juni till augusti. Genom rörelse och motion kan 

man bidra till att uppnå en aktivare och hälsosammare livsstil. 

Föreningen gjorde ett motionshäfte som skickades till alla 

föreningsmedlemmar. I det personliga motionshäftet kunde man fylla i sina 

motionsvanor.  Motionshäftet hade på vissa orter uppmuntrat andra 

personer t.ex. på boenden att motionera.  

Medlemmar som skickade in sitt häfte efter att kampanjen var slut var med 

i en utlottning av tre presentkort till en sportaffär på den egna hemorten. 

Sammanlagt sju medlemmar var med i utlottningen.         

 

MEDLEMSKOMMUNIKATION 

Steg för Steg har aktivt informerat sina medlemmar och övriga om sin 

verksamhet i FDUV:s medlemstidning Gula Pressen (GP) och Steg för Stegs 

eget medlemsblad. 

I GP har det stått mycket om Steg för Stegs erfarenhetstalare. Steg för Steg 

har skickat ut två medlemsblad med aktuell information under år 2015.  
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SYNLIGHET I MEDIA 

Hemsida och Facebook 

Föreningen har informerat om aktuella händelser på sin hemsida 

www.stegforsteg.fi och aktivt uppdaterat Facebook sidan Steg för Steg 

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

och Facebook sidan fungerar som en plats där medlemmarna kan få aktuell 

information. De ger även god synlighet för föreningen. 

Under år 2015 har Steg för Steg skrivit 78 inlägg på Facebook sidan. Sidan 

hade i slutet av året 170 gillare (jämfört med 119 år 2014). Föreningen har 

också delat sin information på FDUV:s Facebook sida. Då ett inlägg delats 

på till exempel FDUV:s Facebook sida har man kunnat nå upp till 3 000 

personer.  

 

TV, radio och tidningar 

Steg för Steg har fått stor synlighet i TV, radio och tidningar under året. 

Synligheten har varit stor mycket tack vare projektet “Vi vet, vi kan!” och de 

fjorton erfarenhetstalarna.  

Media och samhället överlag har visat nyfikenhet och stort intresse för 

erfarenhetstalarna och föreningens verksamhet med dessa.  

Två av Steg för Stegs aktiva medlemmar var med i teveserien “Dom kallar 

oss handikappade”, en serie om personer med funktionsnedsättning. 

Erfarenhetstalare Ann-Christin Ullner från Åbo var med i det första avsnittet 

den 27 september. Erik Weyand från Åland var med i avsnittet den 25 

http://www.stegforsteg.fi/
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oktober. Teveserien visades i YLE 5. Föreningens erfarenhetstalare Hanna 

Grandell sommarpratade i Radio Vega den 21 juli och medverkade med en 

text i boken “Inblickar i vardagen” som SAMS gav ut. Boken är skriven av 

personer som alla lever med någon form av funktionsnedsättning.  

Steg för Steg har medverkat med artiklar i alla fyra nummer av FDUV:S 

medlemstidning Gula Pressen, i två nummer av Handikappförbundets 

tidning SOS Aktuellt. Utöver dessa tidningar har Steg för Steg synts även i 

följande tidningar under året: Vasabladet, Kyrkpressen, Tidningen 

Folkhälsan, Ålands tidning, Omslaget och HBL. 

Steg för Steg har under år 2015 fått mycket synlighet genom sitt goda 

samarbete med Radio Valo. Under rubrik 4. Nationellt och internationellt 

samarbete kan man läsa mer om detta samarbete.  

Steg för Steg har också samarbetat med SnigelTV. SnigelTV är Kårkullas 

mediaverkstad på Vasa Arbetscenter. SnigelTV gör program på måndagar 

och bland annat föreningens erfarenhetstalare Maria Wallén är med.  

 

 

  



16 

3. ERFARENHETSTALARE 

 I PROJEKTET VI VET, VI KAN! 

 

Steg för Steg startade på hösten år 2012 ett treårigt projekt “Vi vet, vi 

kan!”.  Projektet har utbildat 14 personer till erfarenhetstalare i hela 

Svenskfinland.  Största delen av Steg för Stegs verksamhet har genomförts 

inom ramen för projektet. Åren 2013, 2014 och 2015 har projektets 

ekonomi varit nästan dubbelt så stor som ordinarieverksamhetens.  

I mars 2015 blev erfarenhetstalarna i Österbotten klara med sin utbildning.  

Föreningen har sju erfarenhetstalare i södra Finland och sju i Österbotten.   

 

VAD GÖR EN ERFARENHETSTALARE?  

En erfarenhetstalare 

● kan hålla en presentation om sitt liv och om hur det är att leva med 

en utvecklingsstörning. 

● är en röst och expert för målgruppen och sin egen region. 

● är van att delta i möten, svara på frågor och bli intervjuad. 

● är Steg för Stegs länk till regionerna. 

Ett uppdrag för en erfarenhetstalare kan till exempel vara att hålla en 

presentation för studeranden från Novia eller till exempel för Kårkullas 

personal.  

FDUV har haft erfarenhetstalare med på kurser, möten, seminarium och 
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andra evenemang. Erfarenhetstalare har också representerat Steg för Steg 

på olika möten, seminarium, mässor, i media, och på andra evenemang.  

 

OM PROJEKTET ÅR 2015 

Projektet har presenterats och fått synlighet i flera sammanhang i södra 

Finland och i Österbotten. Som till exempel i tidningar, medlemsbrev, tv 

och radio, på möten, seminarium, sociala medier som Facebook och på 

internet. Alla 14 erfarenhetstalare har haft uppdrag. Några har haft fler än 

andra. Många av projektets medlemmar har blivit kända i media och via 

projektet har man kunnat både delta i och ordna egen verksamhet, som 

man kan läsa om i verksamhetsberättelsen. Under 2015 producerade 

föreningen personliga visitkort för erfarenhetstalarna. Man har under året 

utvärderat både erfarenhetstalarnas utbildning och uppdrag. Såväl 

erfarenhetstalare, handledare som beställare av uppdrag har utvärderat 

verksamheten. 

 

I Österbotten har Steg för Steg sju erfarenhetstalare: 

Jonas Jansson från Bennäs 

Joakim Smeds från Jakobstad 

Maria Wallén från Korsholm 

Henrik Ström från Närpes 

Carola Hägg från Karleby 
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Rex Hartman från Vasa 

Pia Tallgren från Nykarleby 

 

I södra Finland har Steg för Steg sju erfarenhetstalare:  

Jonas Bergholm från Sibbo  

John Pelkonen från Borgå  

Hanna Grandell från Raseborg 

Jon Tallberg från Grankulla  

Ann-Christin Ullner från Åbo  

Ulrica Sund från Mariehamn  

Kari Lautjärvi från Helsingfors 

 

Erfarenhetstalare i södra Finland 

Erfarenhetstalarna i södra Finland har haft 21 beställda talaruppdrag år 

2015.   

Flest besök har beställts av Prakticum, Kårkulla och FDUV. 

Mera om uppdragen kan läsas i den separata Projektdagboken.   

Den 23 januari hade man en projektträff tillsammans med 

erfarenhetstalare och Steg för Stegs styrelse.  Medlemmarna fick 

information om projektets verksamhet för år 2015, då man i december 

2014 fick veta att RAY beviljar 80 000 euro för projektet år 2015.  

Som gästföreläsare hade man Ilona Salonen från Förbundet SAMS. Ilona 
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berättade om sitt projekt och om att höra till en dubbelminoritet. Till 

exempel att ha utvecklingsstörning och vara finlandssvensk är en 

dubbelminoritet. FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård berättade 

om hur FDUV kan ha med erfarenhetstalare i deras verksamhet. Dagen 

slutade med en utbildning i hur man jobbar i en styrelse. Utbildningen hölls 

av vikarierande verksamhetskoordinator Elin Andersson.   

 

Erfarenhetstalarna var med om en kurs i val och demokrati och deltog i 

valdebatt i mars och om mediaverkstad med Radio Valo i maj.  

Mera om detta och om hela projektets seminarium kan läsas under rubrik 

1. Föreningens verksamhet. 

 

Erfarenhetstalare i Österbotten 

Erfarenhetstalarna i Österbotten har haft 14 beställda talaruppdrag år 

2015.  

Beställare har varit till exempel Yrkesträningsskolan Optima, Åbo akademi, 

arbetscentralen i Karleby, Vasa yrkesakademi och Kvevlax lågstadieskola. 

Den 9 mars hade man Kamratträff i Vasa. Presentationsvideo av 

erfarenhetstalare gjordes av SnigelTV. Dagen avslutades med pizza och 

bowling tillsammans med SnigelTV. SnigelTV:s video kan ses på deras och 

Steg för Stegs hemsida.  

Tina Holms ordnade kamratträffen.  

Sju erfarenhetstalare i Österbotten blev klara med sin utbildning den 21 

mars i Vasa. På det sista utbildningsveckoslutet hade man en kurs i val och 
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demokrati samt valdebatt som man kan läsa mer om under rubrik 1. 

Föreningens verksamhet. Man gick också på Dramaduvornas föreställning 

Cirkus Musikul. Man gick igenom hela utbildningen och repeterade vad man 

hade lärt sig. 

Alla erfarenhetstalare hade gjort ett erfarenhetstal innan utbildningen var 

slut.  

 

Styrgrupp 

Till styrguppen hör Carl Lindgren, projektkoordinator, Sofia Jernström, 

verksamhetskoordinator, Mailen Murmann, pensionerad expert som jobbat 

med Steg för Steg och FDUV, Tina Holms/Sofie Eriksson från Steg för 

Steg/FDUV i Österbotten och Michaela Kokkola från Kårkulla.  

Niclas Jansson och Erik Weyand representerar Steg för Stegs medlemmar i 

styrgruppen. Niclas Janssons handledare Lea Rieppo och Eric Weyands 

handledare Ann-Britt Alén hör också till styrgruppen. 

Man har haft tre styrgruppsmöten under år 2015. Stygruppen 

sammankallades också den 23 januari under projektträffen samt under 

slutseminariet och årsmötet.   
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4. NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT 

SAMARBETE  

NATIONELLT SAMARBETE 

FDUV, SAMS/4BT 

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

Föreningen delar kontorsutrymmen med FDUV och samarbetet är därför 

naturligt och aktivt.  

Föreningen samarbetar också med LL-Center, främst när det gäller 

samarbete kring lättläst information.  

I samma kontorsutrymmen finns även Samarbetsförbundet för 

funktionshinder (SAMS) och deras stödpersonsverksamhet 4BT, med vilka 

Steg för Steg också samarbetar aktivt.  

Steg för Steg har representanter som deltagit på de här samarbetsparternas 

möten och seminarier under året.  

År 2015 deltog föreningens representanter sammanlagt i fyra av FDUV:s 

fem styrelsemöten och ett fullmäktigemöte. Steg för Steg var 

representerad i den arbetsgrupp som FDUV tillsatte hösten 2015, där man 

funderade kring ett eventuellt namnbyte för FDUV. Föreningen 

representerades i denna arbetsgrupp av Jonas Bergholm.  
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Steg för Stegs representant deltog i SAMS höstmöte. I november ordnade 

SAMS en “temadag om funktionshinder - vägar till förändring” på 

Kommunernas hus i Helsingfors där erfarenhetstalare John Pelkonen var 

med i paneldiskussionen kring stöd i jobbsökande för personer med 

funktionshinder. I samarbete med SAMS/4BT har Steg för Steg ordnat 

vårjippo och medverkat i evenemanget Världen i Byn.   

Steg för Steg har medverkat på olika sätt i flera av FDUVS: sammanhang 

under året.  

 

Kårkulla Samkommun 

Steg för Stegs erfarenhetstalare på några orter i Svenskfinland är aktivt med 

i Kårkullas brukarråd. En representant för Kårkulla har även varit med i 

styrgruppen för projektet “Vi vet, vi kan!”. 

 

Radio Valo  

Steg för Steg har fortsatt sitt goda samarbete med Radio Valo. Steg för Steg 

är med i Radio Valos nätverk med andra föreningar. Radio Valo är en 

mediaverkstad som gör material som hittas på deras hemsida 

www.radiovalo.fi. Material som Steg för Steg producerat tillsammans med 

Radio Valo hittas på internetadressen 

http://www.radiovalo.fi/fi/ohjelmat/steg-steg. 

http://www.radiovalo.fi/
http://www.radiovalo.fi/fi/ohjelmat/steg-steg
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Steg för Stegs projektkoordinator Carl Lindgren var under året aktivt med i 

planerandet av att starta upp en svenskspråkig dagverksamhet på Radio 

Valo. 

 

Me Itse  

År 2015 har Steg för Steg haft kontakt med systerföreningen på finskt håll i 

Finland, Me Itse r.y. Steg för Steg har ett samarbetsavtal med Me Itse. 

Föreningarna önskar utbyta erfarenheter. Me Itse har också uttryckt sin 

önskan att Steg för Steg för fram deras ärenden på NSR- möten, ifall deras 

egna representanter inte kan delta i möten.  

 

Steg för Steg samarbetar också med Kehitysvammaisten Tukiliitto, 

Kehitysvammaliitto och Kehitysvammaisten Palvelusäätiö. Det är viktigt att 

Steg för Steg samarbetar med andra liknande föreningar för personer med 

utvecklingsstörning. 

 

INTERNATIONELLT SAMARBETE 

Klippan 

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

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

Finland och vartannat år i Sverige. År 2015 besökte Klippans styrelse Steg 

för Steg i Helsingfors.  
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Nordiskt samarbete - NSR 

Steg för Stegs styrelsemedlem Ulrica Sund har under år 2015 representerat 

föreningen i det Nordiska Samarbetsrådet (NSR). Tillsammans med sin 

handledare Ann-Britt Alén deltog hon i de två möten som ordnades under 

året, det första mötet på Åland den 24-26 april och det andra mötet i 

Rovaniemi den 20-22 november.  

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, hur fler personer 

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

framtiden. 

 

Europeiskt samarbete – EPSA och Inclusion Europe 

Steg för Steg är medlem i Inclusion Europe och European platform of self-

advocates, EPSA. År 2015 ordnades kongressen ”Hear our voices” i Madrid, 

Spanien den 2-4 oktober.  
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Styrelseordförande Jon Tallberg och projektkoordinator Carl Lindgren 

representerade Finland på denna kongress.  

På kongressen talade många erfarenhetstalare från hela Europa. De talade 

om möjligheter att höras och få bestämma själv i livet. Erfarenhetstalare 

höll också många små grupper för deltagarna. Över 300 personer från 27 

länder deltog i kongressen.  

 

 

 

5. ORGANISATION OCH FÖRENINGSARBETE 

 

STYRELSEN 2015 - 2017  

Den nyvalda styrelsen (2015-2017) inledde sitt arbete verksamhetsåret 

2015.   

Ordförande       Handledare: 

Jon Tallberg Elin Andersson/ 

Nan Björkskog-Lindborg 

Styrelsemedlemmar: Ersättare:   Handledare:    

Niclas Jansson  Jonas Bergholm  Lea Rieppo 

Anders Ranta-Aho  Ann-Christin Ullner Robert Helin 

Hanna Grandell  Kari Lautjärvi  Andrea Lindholm 
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Pia Tallgren   Maria Wallén  Jenny Sund   

Joakim Smeds  Jonas Jansson  Helena Ahlstrand 

Ulrica Sund   Erik Weyand  Ann-Britt Alén 

 

STYRELSE OCH MEDLEMMAR 

Styrelsen har under 2015 aktivt varit delaktiga i alla beslut som fattats i 

föreningen. Jon Tallberg har fungerat som styrelsens ordförande och Niclas 

Jansson som viceordförande. Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 

haft fyra styrelsemöten, tre i Helsingfors och ett i Vasa. Inför varje 

styrelsemöte har ordföranden, viceordföranden och 

verksamhetskoordinatorn träffats för att tillsammans planera 

föredragningslistan. 

Jon Tallberg har varit representant i FDUV:s styrelse 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.  

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

ersättare.  

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

Weyand har varit ersättare.  
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Hanna Grandell har varit representant i SAMS och Joakim Smeds har varit 

ersättare. 

Tio av styrelsemedlemmarna (ordinarie och suppleanter) är också utbildade 

erfarenhetstalare, i södra Finland och i Österbotten.  

I slutet av året hade föreningen 135 medlemmar. Medlemsavgiften för år 

2015 var 8 euro för medlemmar och 13 euro för understödjande 

medlemmar.  

 

ÅRSMÖTE 

Årsmötet hölls den 13 november på Folkhälsan Wasa, i Vasa.  

Sammanlagt deltog 22 personer i årsmötet.  

 

PERSONAL OCH ADMINISTRATION 

Elin Andersson fungerade som Steg för Stegs vikarierande 

verksamhetskoordinator 10.12.2013 - 9.2.2015. Sofia Jernström har varit 

moderskapsledig och kom tillbaka till tjänsten (50 %) som 

verksamhetskoordinator 4.2.2015. Verksamhetskoordinatorn har 

koordinerat verksamheten, skött föreningens ekonomi och information, 

ansvarat för styrelsearbetet och skött praktiska och löpande ärenden.  

Carl Lindgren började arbeta för projektet den 1 mars år 2013.  Han 

arbetade för projektet 80 % från 1 januari till 28 februari och 50 % från 1 

mars -.  
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Carl Lindgren har koordinerat verksamheten med projektet ”Vi vet, vi kan!” 

och erfarenhetstalarna i både södra Finland och i Österbotten.  

Tina Holms arbetade för projektet delvis redan under år 2014 i Österbotten. 

År 2015 arbetade hon 5 % under januari till februari och 50 % under mars 

till juni. Tina blev moderskapsledig i slutet av juni.  

Den 17 augusti började Sofie Eriksson som Tina Holms vikarie i Vasa. 

Projektkoordinatorn i Österbotten har främst koordinerat verksamheten 

med projektet “Vi vet, vi kan!” och erfarenhetstalarna i Österbotten.  

 

Steg för Steg har under året aktivt dokumenterat föreningens verksamhet. 

Föreningens styrelsemedlemmar och erfarenhetstalare har skrivit rapporter 

från möten, seminarier, evenemang och uppdrag.  

 

Föreningen har sitt huvudkontor i Vegahuset på Nordenskiöldsgatan i 

Helsingfors. Föreningens projektkoordinator i Österbotten har 

kontorsutrymme i FDUV:s kontor på Storalånggatan 60 i Vasa (fram till 21.9 

fanns kontoret på Handelsesplanaden 20 i Vasa). 

 

EKONOMI 

Steg för Steg har utomstående bokförare och revisor. Föreningens 

bokföring har under år 2015 skötts av bokföringsfirman IQbf och bokförare 

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

Young (till och med september 2015) och av Eva Bruun på Bruun Audit Oy 

(från och med oktober 2015). 
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Resultatet för hela föreningens verksamhet år 2015 är 1 109,00 €. 

Föreningens likviditet är fortsättningsvis på minus. Det oanvända 

understödet från 2014 på 15 765 € flyttades över till år 2015. År 2015 blev 

2 614,20 € i understöd oanvänt och flyttas över till år 2016.  

Den huvudsakliga bidragsgivaren för Steg för Steg är RAY. Projektet ”Vi vet, 

Vi kan!” har till största delen finansierats av RAY. Föreningens övriga 

understöd har kommit från olika finlandssvenska stiftelser och fonder. 

Föreningen har under 2015 fått understöd av: Helsingfors Svenska 

Bostadsstiftelse, Vanda Sparbanksstiftelse, Päivikki och Sakari Sohlbergs 

stiftelse, Stiftelsen 7: nde Mars fonden, Stiftelsen Tre Smeder, 

Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla, SAMS, Aktiastiftelsen i Vasa, Aktiastiftelsen 

i Korsholm, Brita Maria Rehnlunds stiftelse, Stiftelsen Familjen Lerches 

understödsfond, Stiftelsen Emelie och Rudolf Gesellius fond, William 

Thurings stiftelse, Finlands Svenska Omsorgsstiftelse och FDUV.  

Steg för Steg 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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