
1

Anpassad motion 
 i tvåspråkiga kommuner

Slutrapport för projektet  
Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner 

2018–2021

Lotta Nylund



2

Sammanfattning
Projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner genomfördes åren 2018–2021. 
Syftet med projektet var att djupgående utveckla den anpassade motionen på fast-
landet i tvåspråkiga kommuner där invånarantalet ligger under 20 000. Sex tvåspråki-
ga kommuner deltog i projektet: Kimitoön, Kristinestad, Kronoby, Närpes, Pargas och 
Sjundeå. I verksamheten togs hänsyn till varje kommuns unika utgångsläge. Därefter 
strävade projektet efter att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion och 
främja samarbetet mellan aktörer inom anpassad motion i kommunerna.

Anpassad motion handlar om motion för personer som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning/variation eller sociala omständigheter har svårigheter att 
delta i allmänna motionstjänster. I sådana fall kräver motionen anpassning och 
specialkompetens.

Målgruppen för anpassad motion är fortfarande i någon mån i skymundan i motions-
kulturen i Finland. Läget är ännu besvärligare för dem som hör till den svensksprå-
kiga minoriteten: anpassad motion på finska har främjats med olika projekt, men 
svenskspråkiga människors behov av anpassad motion har inte fått tillräckligt med 
uppmärksamhet. 

I kommunerna gjordes tre olika inledande kartläggningar. Projektets innehåll slogs 
fast utifrån de önskemål och behov som framgick vid kartläggningen. Besluten om de 
objekt som skulle utvecklas i kommunerna fattades av kommunens ansvarsperson 
för motion och kommunens forum för anpassad motion.

Projektet hade bland annat följande resultat: 
• Två kommuner anställde en instruktör för anpassad motion.  

• Tre kommuner skaffade redskap för anpassad motion.  

• Fyra kommuner började använda broschyren om anpassad motion.  

• Fyra kommuner skapade en webbsida för anpassad motion.  

• Fyra kommuner gjorde en tillgänglighetskartläggning i idrottsanläggningar.

• Ett forum för anpassad motion fungerade i fem kommuner.  

Projektet utvecklade tvåspråkig anpassad motion också i nära samarbete med andra 
aktörer.

Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet.
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Tiivistelmä
Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeessa vuosina 2018–2020 oli tavoit-
teena kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä Manner-Suomen 
kunnissa, joiden asukasluku oli alle 20 000. Hankkeeseen osallistui kuusi kaksikielistä 
kuntaa: Kemiönsaari, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Närpiö, Parainen ja Siuntio. 
Toiminnassa otettiin huomioon jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja pyrittiin 
kehittämään kuntien soveltavaa liikuntaa sekä edistämään kunnissa tapahtuvaa eri 
toimijoiden yhteistyötä.

Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vam-
man, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea 
osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja 
erityisosaamista.

Suomalaisessa liikuntakulttuurissa soveltavan liikunnan kohderyhmä jää edelleen 
jossakin määrin syrjään. Ruotsinkieliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden 
tilanne on entistä hankalampi: suomenkielistä soveltavaa liikuntaa on edistetty eri 
hankkeiden avulla, mutta ruotsinkielisten ihmisten soveltavan liikunnan tarpeisiin ei 
ole kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Kunnissa tehtiin kolme eri alkukartoitusta. Hankkeen sisältö määrittyi kartoituksessa 
ilmenneiden toiveiden ja tarpeiden perusteella. Kehittämiskohteista kunnissa päät-
tivät liikuntavastaavat ja soveltavan liikunnan foorumit yhdessä.

Hankkeen tuloksia: 
• Soveltavan liikunnan ohjaaja aloitti työn kahdessa kunnassa.  

• Toimintavälineitä hankittiin kolmeen kuntaan.  

• Soveltavan liikunnan esite otettiin käyttöön neljässä kunnassa.  

• Soveltavalle liikunnalle perustettiin oma nettisivu neljässä kunnassa.  

• Liikuntapaikan esteettömyyskartoitus tehtiin neljässä kunnassa.  

• Soveltavan liikunnan foorumit toimivat viidessä kunnassa.  

Hanke kehitti kaksikielistä soveltavaa liikuntaa tiiviissä yhteistyössä myös muiden 
toimijoiden kanssa.

Hankkeen rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö.
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1. Förord
Anpassad motion har utvecklats genom projektarbete redan före det projekt som nu 
slutförts: Liikuntatieteellinen seura (LTS) samordnade ett antal projekt för anpassad 
motion åren 1997–2015. Tanken om ett nytt projekt vaknade när Åbo stads idrottsom-
bud Pertti Perko observerade att de tidigare finskspråkiga projekten haft väldigt få 
tvåspråkiga kommuner som deltagare. 

Specialplanerare Riitta Samstén från Finlands Neuroförbund och specialidrottspla-
nerare Päivi Mecklin från S:t Karins började kartlägga läget inom tvåspråkig anpassad 
motion. Kimitoöns ansvarsperson för motion Bo-Eric Ahlgren och Pargas kultursekre-
terare Fia Isaksson blev intresserade av projektet, då det fanns behov av tvåspråkig 
anpassad motion i deras kommuner. Eftersom målet var att göra projektet riksom-
fattande, fortsatte planeringsarbetet i ytterligare två år. Slutligen valdes SoveLi till 
projektets hembo. 

Folkhälsan inbjöds att delta i projektet, eftersom organisationen har goda kontakter 
till det lokala samhället i Svenskfinland, bland annat via de nästan 100 lokalförening-
arna som verkar runt om i de tvåspråkiga bygderna. Frågan att delta i projektet om 
anpassad motion i några tvåspråkiga kommuner kom mycket lägligt, då Folkhälsan i 
detta skede funderade på sina egna prioriteringar inom området fysisk aktivitet. Att 
vara med i projektet fick två dimensioner för Folkhälsan, dels att förstärka kommu-
ners arbete i frågan och dels att förtydliga Folkhälsans egna satsningar inom anpas-
sad motion i framtiden.

Våren 2018 utredde SoveLi intresset hos tvåspråkiga kommuner att delta i ett projekt 
för utveckling av anpassad motion. En enkät skickades till 18 kommuner som hade 
färre än 20 000 invånare. Sex kommuner ville vara med i projektet.  

Medlemmarna i projektkommunernas utvecklingsgrupper och projektkommunernas 
ansvarspersoner för motion och instruktörer som samordnade projektet i sina egna 
kommuner ska ha ett stort tack för projektets genomförande. De motionsansvariga 
och instruktörerna är riktiga hjältar i vardagen.  

Projektteamet bestod av glada och flitiga människor: 
• Hanna Aarnio, fritidskoordinator, Kronoby

• Ida Hautaoja, idrottssekreterare, Närpes

• Paula Kivekäs, välfärdskoordinator och Maarit Tuomisto, chef för biblioteks- och 
fritidstjänster, Sjundeå 

• Jesper Lehtinen, idrottsinstruktör och Mikael Enberg, fritidssekreterare, Pargas

• Lenita Lundström, idrottsinstruktör och Bosse Ahlgren, fritidschef, Kimitoön 

• Anders Wahlberg, verksamhetsledare för idrott och simhall, Kristinestad
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Projektkoordinatorn och kommunerna fick stöd av projektets stödgrupp, som bestod 
av följande uppmuntrande och sporrande experter: Eva-Lotta Backman – Finlands 
Svenska Idrott, Anna Holmberg/Virpi Mäkinen – SoveLi, Saila Hänninen – Äldreinsti-
tutet, Anu Oittinen – LiikU, Per Lindroos – Folkhälsan, Kirsi Naukkarinen – Skolan i 
rörelse, Tiina Siivonen/Aija Saari – Finlands Paralympiska Kommitté, Saku Rikala – 
Statens idrottsråd, Vilja Sipilä – Liikuntatieteellinen seura. 

Även alla samarbetspartner med vilka projektet utförde tvåspråkigt utvecklings-, 
utbildnings- och informationssamarbete ska ha ett varmt tack. Projektet fick dess-
utom stöd av den skickliga personalen på SoveLi. 

I genomförandet av projektet drog vi nytta av intryck och lärdomar av de projekt 
för specialidrott i kommunerna som Liikuntatieteellinen seura koordinerade åren 
1997–2015. 

Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet, som jag vill tacka för 
förtroendet.  

Lotta Nylund 
Projektkoordinator 
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2. Inledning 

Med anpassad motion avses motion för personer 

som på grund av sjukdom, funktionsnedsätt-

ning/variation eller sociala omständigheter har 

svårigheter att delta i allmänna motionstjänster. 

I sådana fall kräver motionen anpassning och 

specialkompetens.

Traditionellt definieras anpassad motion så att den föranleds av funktionsnedsätt-
ning och sjukdom och av fysiska faktorer som anknyter till funktionsförmågan. På 
2000-talet gjordes definitionen bredare. Då togs även kognitiva, psykiska och sociala 
faktorer med, till exempel svårigheter med den interaktiva förmågan, lärandet, min-
net eller förmågan att bilda uppfattningar om en själv. De kan göra det svårare för en 
person att delta i motion på samma sätt som begränsningar i den fysiska funktions-
förmågan gör.1  

I det här perspektivet kan cirka 700 000–750 000 människor i Finland, dvs. cirka 13–14 
procent av befolkningen, räknas som personer med funktionsbegränsning. När även 
psykiska och sociala faktorer tas med, kan mängden personer med funktionsbe-
gränsning öka till hela en miljon, vilket är nästan 20 procent av befolkningen. Om 
dessutom multikulturalitet eller tillhörighet i sexuella minoriteter, könsminoriteter 
eller språkminoriteter beaktas, är procentandelen ännu större. Statens motions- och 
idrottsförvaltning har tills vidare inte varit villig att definiera de minoritetsgrupper 
vilkas motion och idrott borde stödas med specialåtgärder.2  

Var och en av oss har rätt att röra på sig. Alla har dock inte möjlighet till det, eftersom 
de inte har tillgänglig åtkomst till nödvändiga lokaler, tjänster och upplysningar. 

Målgruppen för anpassad motion är fortfarande i någon mån i skymundan i motions-
kulturen i Finland. Läget är ännu besvärligare för dem som hör till den svensksprå-
kiga minoriteten: anpassad motion på finska har främjats med olika projekt, men 
svenskspråkiga människors behov av anpassad motion har inte fått tillräckligt med 
uppmärksamhet.

1 Teijo Pyykkönen & Saku Rikala, Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä, 2018 sid. 15.
2 Teijo Pyykkönen & Saku Rikala, Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä, 2018 sid. 16.
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Vikten av anpassad motion och medborgarnas rätt till sådana tjänster kan motive-
ras bl.a. med Finlands grundlag3, enligt vilken Finlands nationalspråk är finska och 
svenska. Var och en har rätt att hos domstol och andra myndigheter använda sitt eget 
språk, antingen finska eller svenska, samt att få de nödvändiga handlingarna på detta 
språk.  

Finland har också undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, som bl.a. säkerställer det fulla och lika åtnjutandet av alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktions-
nedsättning. Enligt idrottslagen4 är det kommunernas uppgift att skapa allmänna 
förutsättningar för idrott på lokal nivå genom att:

1) ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välbefinnande med tanke 
på olika målgrupper,

2) stödja medborgarverksamhet, medräknat föreningsverksamhet, samt

3) bygga och driva idrottsanläggningar.

1.1 Kommunernas verksamhetsmiljö
Kommunernas ekonomiska situation har varit svår under hela projektets verksam-
hetsperiod. Som helhet var kommunernas ekonomi i ett besvärligt läge redan då 
projektet inleddes sommaren 2018, men situationen har blivit allt svårare för varje 
år som gått.5  Till exempel år 2019 minskade kommunernas sammanlagda verksam-
hetsbidrag med 1,2 miljarder euro från året innan. Coronapandemin, som började år 
2020, gjorde situationen ännu brydsammare, även om de coronastöd som kommu-
nerna beviljats har varit till hjälp.6  Det gäller dessutom att tänka på att situationen är 
betydligt mer problematisk i små kommuner än i stora. I ett ekonomiskt perspektiv 
har projektets verksamhetsmiljö varit ytterst komplicerad under hela projektets tid.7  

Coronaepidemin hade stor inverkan på projektet och kommunerna. Särskilt på 
sommaren 2020 började antalet smittade öka även i de mindre kommunerna, vilket 
gjorde att begränsningarna och arrangemangen sysselsatte kommunernas idrotts- 
och motionsansvariga. Bland dem kunde observeras utmattning och frustration 
med den osäkra situationen och med dess inverkan på planeringen av motions- och 
idrottsverksamheten. 

3 Finlands grundlag 1999/731, § 17.
4 Idrottslagen 390/2015, § 5.
5 Statistikcentralen – Kommunernas ekonomi visade tecken på försvagning år 2018 
6 Statistikcentralen – Fortsatt försvagning av ekonomin i kommunerna i Fasta Finland år 2019
7  Tilastokeskus - Tietoja kuntien taloudesta vuosina 2019–2020 kuntakokoluokittain.
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1.2 Tvåspråkiga kommuner
Totalt 1,75 miljoner finländare bor i tvåspråkiga kommuner. År 2017 utgav Kommun-
förbundet en rapport enligt vilken 49 av kommunerna i Finland är antingen tvåsprå-
kiga eller svenskspråkiga.  En kommun är tvåspråkig då minst 8 procent av invånarna 
eller sammanlagt minst 3 000 invånare har minoritetsspråket som modersmål. En 
kommun som inte uppfyller minimikraven för att vara tvåspråkig kan söka status som 
tvåspråkig kommun på förslag av kommunfullmäktige. Till exempel Närpes har gjort 
på detta sätt. 

1.3 Servicestrukturen för anpassad motion i små kommuner
en motionsansvariga i en liten kommun kan ha flera ansvarsområden. I större kom-
muner fördelas arbetet på flera personer. I små kommuner har den motionsansvariga 
inte alltid tid att både samordna idrotts- och motionsverksamheten och leda idrotts- 
och motionsgrupper, och därför främjas anpassad motion i små kommuner bl.a. med 
hjälp av bidrag och projekt. I diagrammet presenteras tjänster som den motions-
ansvariga också ska sköta inom ramen för sina uppgifter. 

Motions- och 
idrottstjänster

Museitjänster

Ungdomstjänster

Kulturtjänster

Bibliotekstjänster

Motions
ansvarig

Diagram 1. Motionsansvarigas ansvarsområden.
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I små kommuner kan ansvaret för anpassad motion vara fördelat på flera olika instan-
ser. Ala-Vähälä beskriver strukturerna för anpassad motion på ett belysande sätt i 
rapporten Läget inom anpassad motion 2017 (Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 
2017, på finska, svensk resumé) 8 – ”I kommuner med färre än 10 000 invånare finns 
många olika typer av lösningar för att ordna tjänster för anpassad motion, och det 
är inte alltid möjligt att peka ut den huvudansvariga arrangören: ansvaret kan vara 
fördelat på flera instanser, eller så tillhandahålls anpassad motion inte med en sådan 
volym att det vore meningsfullt att försöka bedöma vilken instans som är den huvud-
ansvariga arrangören”. Detta kan leda till att informationen om utbudet av anpassad 
motion kan vara till och med mycket bristfällig.  I diagrammet nedan presenteras 
aktörer som kan tillhandahålla anpassad motion.

8 Timo Ala-Vähälä, Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017, sid. 16

Social- och 
hälsovårdstjänster

Företagare

Motions- och 
idrottstjänster

Medborgarinstitut

Idrottsföreningar

Andra 
föreningar

Anpassad 
motion

Diagram 2. Aktörerna inom anpassad motion i kommunen.
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3.  Projektet Anpassad motion i 
tvåspråkiga kommuner 2018–2021

Syftet med projektet var att djupgående utveckla den anpassade motionen på fast-
landet i tvåspråkiga kommuner där invånarantalet ligger under 20 000. I verksam-
heten togs hänsyn till varje kommuns unika utgångsläge. Därefter strävade projektet 
efter att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion och främja samarbetet 
mellan aktörer inom anpassad motion i kommunerna. Under projektet främjades 
även möjligheterna till motion och idrott i naturen.

Sex kommuner deltog i projektet: Kimitoön, Kristinestad, Kronoby, Närpes, Pargas 
och Sjundeå.

3. 1 Projektets mål
• Utreda projektkommunernas utgångsläge och mest kritiska utvecklingsobjekt.

• Utveckla samarbetet mellan aktörer inom anpassad motion på lokal nivå i 
kommunerna. 

• Öka möjligheterna till motion och idrott för grupper inom anpassad motion eller 
andra motionsmöjligheter.

• Utarbeta planer för utveckling av anpassad motion. Utverka att arbetet för att 
utveckla den anpassade motionen fortsätter med hjälp av planerna även efter 
projektet.

• Engagera olika aktörer för utvecklingen av anpassad motion.
Projektteamet: Anders Wahlberg,  
Ida Hautaoja, Lotta Nylund,  
Maarit Tuomisto, Hanna Aarnio, 
Lenita Lundström, Jesper Lehtinen.
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4. Kartläggningar som gjordes i projektet

Hösten 2018 inleddes kartläggningen av läget inom och behovet av anpassad 
motion i kommunerna med tre olika kartläggningar: 1) kartläggning av kommuner-
nas utgångsläge, 2) kartläggning av de lokala föreningarnas andel inom anpassad 
motion, och 3) kartläggningen Anpassad motion i din kommun.  

4.1. Kartläggning av kommunernas utgångsläge
Kommunernas utgångsläge kartlades utifrån existerande information och de 
motionsansvarigas och idrottsinstruktörernas kartläggningssvar. Kartläggningens 
resultat presenteras i tabellerna nedan. Av den första tabellen framgår även det upp-
skattade antalet personer som ägnar sig åt anpassad motion, då antagandet är att 15 
procent av kommunens invånare tillhör målgruppen för anpassad motion. 

Kommun Antalet 
invånare

Andelen 
svensk-
språkiga av 
befolkning-
en (%)

Andelen 
utländska 
medborg-
are av 
befolkning-
en (%)

Andelen 
personer 
över 64 år 
av befolk-
ningen (%)

Personer 
som ägnar 
sig åt 
anpassad 
motion 
(uppskatt-
ning) (15 %)

Kimitoön 6724 68,5 3,9 33,0 1008,60

Kristinestad 6596 54,4 4,3 35,0 989,40

Kronoby 6509 77,7 3,0 24,9 976,35

Närpes 9471 79,7 12,9 28,8 1420,65

Pargas 15 217 55,2 2,7 27,2 2282,55

Sjundeå 6134 28,2 4,1 18,6 920,10

Tabell 1.  Statistikcentralen – Kommunernas nyckeltal, 2018.

I en liten kommun kan den motionsansvariga ha en mycket annorlunda arbetsmängd 
och helhet av arbetsuppgifter än i stora kommuner. Kommunens motionsansvariga 
ansvarar till exempel för budgeteringen, samarbetet och utvecklingen av motions- 
och idrottstjänsterna. Idrottsinstruktören sköter i sin tur om att ge idrotts- och 
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Kommun Idrott och 
motion

Kultur Ungdom Bibliotek Museivä-
sendet

Alkohol-  
och 
drogarbete

Kimitoön x

Kristinestad x

Kronoby x x x

Närpes x (70 %) x (30 %)

Pargas x

Sjundeå x x x x x x

Tabell 2. Antalet motionsansvariga och idrottsinstruktörer i kommunerna.

Tabell 3. Ansvarsområden för de motionsansvariga i projektkommunerna.

Kommun Motionsansvarig Idrottsinstruktör
Kimitoön 1 3
Kristinestad 1
Kronoby 1
Närpes 1
Pargas 1 + 35 % 0,5
Sjundeå 1 (20 %) 1 (20 %)

Den motionsansvariga kan också ha ansvaret för annan verksamhet än för idrotts- 
och motionstjänster. Till exempel i Sjundeå använder den motionsansvariga endast 
cirka 20 procent av sin arbetstid för idrotts- och motionsplanering. Den övriga arbets-
tiden har fördelats på andra ansvarsområden (se tabellerna 2 och 3).  

motionsrådgivning, leda och planera grupper och kurser samt eventuellt även om att 
genomföra idrotts- och motionsevenemang och utföra det förberedande arbetet. Om 
kommunen inte har en idrottsinstruktör innebär detta i allmänhet att det är andra 
aktörer i kommunen som ansvarar för gruppverksamheten (tabell 2). Kommunens 
idrotts- och motionstjänster kan stödja andra aktörer bland annat genom att köpa 
verksamhet som köpt tjänst, vilket fungerar bra till exempel i Åbo. 
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Kommun Har ni kartlagt 
kommun-
invånarnas 
behov och 
önskemål 
angående spe-
cialmotions-
möjligheter?

Finns det ett 
behov att 
starta nya 
eller öka på 
mängden 
specialmo-
tionsgrupper i 
er kommun?

Finns det ett 
behov att 
skola kommu-
nens idrotts-
instruktörer i 
hur man leder 
specialmo-
tionsgrupper?

Har ni  en 
idrottsinstruk-
tör som leder 
specialmo-
tionsgrupper?

Ordnar ni 
anpassade 
motions-
grupper i er 
kommun?

Finns det 
ett handi-
kappsråd i er 
kommun?

Kimitoön nej ja ja ja ja ja

Kristinestad nej ja ja nej ja ja

Kronoby nej ja ja nej nej ja

Närpes nej ja ja nej nej ja

Pargas nej ja ja nej nej ja

Sjundeå nej ja vet inte nej nej ja

Tabell 4. Motionsansvarigas kartläggningsresultat 1.

Tabell 5. Motionsansvarigas kartläggningsresultat 2.

Kommun Ordnas det 
motionsrådgivning?

Specialidrottskort Följeslagarkort 

Kimitoön ja nej ja
Kristinestad nej nej ja

Kronoby nej nej nej

Närpes nej nej ja

Pargas ja nej nej

Sjundeå nej nej nej
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Diagram 3. De motionsansvarigas största upplevda hinder i fråga om ordnandet av specialidrott.

Diagram 4. Idrottsinstruktörernas behov 
av fortbildning.

Diagram 5. Ordnandet av anpassade 
motionsgrupper.

4. 2 Lokalföreningarnas andel av verksamheten inom anpassad motion
Hösten 2018 kartlades vilken andel av den anpassade motionen i kommunen de loka-
la föreningarna stod för. 

Kartläggningsenkäten skickade elektroniskt till lokala föreningar. Sammanlagt 38 
aktörer i sex kommuner skickade svar. I kartläggningen ställdes sammanlagt 18 
frågor.
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Diagram 7. Kommunens största hinder i fråga  
om ordnandet av verksamhet inom specialidrott.

Diagram 6. Kommunens behov att starta  
grupper för specialidrott.

4.2.1. Sammanfattning av resultaten av kartläggningen  
med de lokala föreningarna

Kartläggningsresultaten analyserades i forumet för anpassad motion i varje kommun 
(mer information sid. 19). Utifrån resultaten kan man konstatera följande:  

• Det rådde ett stort behov av utbildningar om anpassad motion.

• Kommunerna var inte alltid säkra på om den verksamhet som redan ordnades var 
anpassad motion.

• Över hälften av de svarande upplevde att det behövs fler grupper för anpassad 
motion.

• Cirka 40 procent upplevde att de största hindren för att ordna idrott och motion var 
bristen på transporter och pengar. 

• Cirka 20 procent upplevde att behovet av anpassad motion i kommunerna borde 
kartläggas.

4.3  Kartläggningen Anpassad motion i din kommun  
Målgruppen och andra intresserade invånare i kommunen svarade på kartläggnings-
enkäten Anpassad motion i din kommun. Enkäten gav information om vad kom-
munens invånare tyckte om utbudet av idrott och motion och vilka förändringar de 
önskade. Det var möjligt att delta i kartläggningen på kommunernas webbplatser 
eller genom att fylla i frågeformuläret till exempel på biblioteket eller i servicehuset. 
Kartläggningen genomfördes under perioden 4/2019–4/2020, och svaren kunde ges 
på finska eller svenska.

Från fyra projektkommuner erhölls sammanlagt 214 svar. Nedan presenteras ett sam-
mandrag över kartläggningsresultaten i alla kommuner. Kartläggningsmallen finns 
på sid. 35.
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Diagram 8. Den svarandes ålder.

Diagram 9. Önskade motionsgrupper.

Diagram 10. Motionsgruppens språk.

Diagram 12. Hinder för att röra på sig/motionera

Diagram 14. Användning av hjälpmedel när man 
rör sig/motionerar.

Diabram 15. Deltagande i 
utomhusmotionsgrupper.

Diagram 13. Rätt till färdtjänst i enlighet med 
handikapplagen.

Diagram 11. Tillräckligheten av motionsgrupper 
inom anpassad motion.
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4.3.1 Sammandrag över resultaten av kartläggningen  
Anpassad motion i din kommun

• 50 procent av de svarande var över 65 år.

• Mest önskades naturmotionsgrupper. 

• Över hälften av de svarande önskade att motionsgrupperna leds på svenska. 

• De största hindren för motionsaktiviteter var lång väg och avsaknaden av lämpliga 
motionsgrupper. 

• 20 procent av de svarande använde hjälpmedel för att röra sig eller när de 
motionerade. 

• 25 procent av de svarande hade rätt till färdtjänst enligt handikapplagen. 

• 44 procent av de svarande skulle delta i motionsgrupper som ordnas utomhus. 

• 33 procent av de svarande upplevde att det finns tillräckligt med grupper för 
anpassad motion i kommunen.

5. Genomförandet 
I detta avsnitt presenteras de mest omfattande åtgärderna som genomfördes i pro-
jektkommunerna. De viktigaste av dem behandlas mer i detalj. I tabellen nedan 
räknas upp åtgärderna och deras längd.

Åtgärder Höst Vår Höst Vår  Höst Vår  

Kartläggning av nuläget x      

Gemensamt möte för kommunerna x      

Ett forum för anpassad motion bildas i kommunerna x      

Kartläggningsenkät med lokala föreningar x      

Kartläggningsenkäternas resultat presenteras i 
kommunerna 

 x     

Kommunernas utvecklingsplaner bearbetas  x x x x x 

Kommunerna bekantar sig med anpassad motion i 
andra kommuner 

 x     

Kartläggningen Anpassad motion i din kommun  x x x   

Drömmarnas motionsdag för anpassad motion  x     

Kommunens broschyr om anpassad motion   x x x x 

Tvåspråkigt seminarium om anpassad motion    x    

Motioner till kommunernas kommunfullmäktige    x   

Lokala utbildningar     x  

Turnén Vagnen på vift     x  

Kommunspecifika tillgänglighetskartläggningar      x 

Slutrapporten bereds     x x 

Slutseminarium och information på riksplanet      x 

2021202020192018

Tabell 6. Projektets tidschema.
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Forum för anpassad motion  
Hösten 2018 bildades forum för anpassad motion i projektkommunerna. Målet var 
att ge kommunens motionsansvariga stöd inom utvecklingen och genomförandet 
av anpassad motion. De medverkande i forumen var personer som arbetade med 
anpassad motion och dess målgrupp. Forumen bestod av 5–15 aktörer som represen-
terade följande instanser: förening, hälsovårdscentral, socialväsendet, skola, med-
borgarinstitut, handikapp- eller äldreråd, apotek, hemvård och servicehus. I forumen 
medverkade även en invandringskoordinator, flera företagare och en företrädare för 
Folkhälsan. Projektkoordinatorn deltog i mötena.  

Forumen gjorde upp en utvecklingsplan för anpassad motion i kommunen minst för 
projekttiden eller för en längre period. Forumen sammanträdde cirka två gånger om 
året. Avsikten är att de fortsätter verksamheten och utvecklar den anpassade motio-
nen i kommunerna även efter projektets slut.  

Presentation av kartläggningsenkäternas resultat
Projektets mål presenterades för medierna i Kronoby hösten 2018. Samtidigt hördes 
kommuninvånarnas tankar om projektet. På evenemanget anslöt sig nya aktörer till 
kommunens forum för anpassad motion. 

Kommunernas utvecklingsplaner 
I utvecklingsplanen antecknades de åtgärder som skulle genomföras under och efter 
projektet. Utvecklingsplanerna användes som forumets verktyg och vägvisare.  

Exempel på utvecklingsplaner:

• kartläggning av kommuninvånarnas åsikter om anpassad motion i kommunen 
(s.16)

• informationen om anpassad motion i kommunen samlas i en broschyr

• evenemang ordnas för anpassad motion, till exempel Drömmarnas motionsdag för 
anpassad motion i Kristinestad

• öka antalet grupper för anpassad motion.  

Kommunerna bekantar sig med anpassad motion i andra kommuner  
Kommunernas motionsansvariga efterlyste nya idéer och lösningar för arrangemang 
inom anpassad motion. Därför ordnade projektet studiedagar där deltagarna fick 
bekanta sig med anpassad motion i Vasa eller Åbo. Under studiedagarna fick de 
motionsansvariga delta i grupper för anpassad motion av olika slag och intervjua 
stadens motionsansvariga. Under studiedagarna observerade de motionsansvariga 
att samarbete med olika aktörer gjorde det möjligt att ordna heltäckande aktiviteter 
inom anpassad motion även i små kommuner. 
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Drömmarnas motionsdag för anpassad motion  
I Kristinestad ordnades Drömmarnas motionsdag för anpassad motion våren 2019. 
Den var en del av Finlands Olympiska Kommittés årliga Drömmarnas motionsdag. 
Syftet med dagen var att öka kommuninvånarnas kunskaper om anpassad motion 
och att erbjuda dem möjligheter att pröva på olika grenar. Dagen ordnades av Kris-
tinestads motionsansvariga i samarbete med kommunens idrotts-, motions- och 
hälsosektorer.  

Dagen hade cirka 120 deltagare, någon ända från Närpes. Även skolelever tillbringade 
gymnastiktimmar i olika motionsaktiviteter under temadagen. Avsikten är att evene-
manget ordnas vartannat år i Närpes och vartannat år i Kristinestad.   

Broschyr om anpassad motion 
I startenkäten framgick det att kommunerna inte visste exakt vem som ordnar grup-
per för anpassad motion i kommunen. I forumen för anpassad motion framgick det 
att bristen på information kan vara orsaken till att alltför många personer inte slutför 
sin rehabilitering. 

Forumen fattade beslut om att en broschyr om anpassad motion borde utarbe-
tas till kommunerna. Som stomme för broschyren fungerade Åbo stads broschyr 
om grupper för anpassad motion för vuxna (på finska) (https://www.turku.fi/sv/
kultur-och-motion/motion/motionera/tillampad-motion). Broschyrmallen gjordes 
tillgänglig. Den kan laddas ned från kommunernas webbplatser och den delas ut i 
kommunernas idrotts- och motionslokaler, hälsocentraler, servicehus, socialvård och 
hemtjänst.  

I broschyren har motionsgrupperna indelats i fyra olika grupper: styrka och balans, 
vatten, spel och dans samt natur.  I broschyren finns information om hjälpmedel för 
idrott och motion som kommunen hyr ut samt om idrotts- och motionsplatsernas 
tillgänglighet.  

Broschyrmallen kan också användas i andra kommuner. Mer information om bro-
schyren och dess användning finns på SoveLis webbplats (soveli.fi/meista/hankkeet/
kaksikieliset-kunnat/).   

Tvåspråkigt seminarium om anpassad motion 
Under projektet observerades att det finns väldigt lite svenskspråkig information om 
anpassad motion i Finland. Den finskspråkiga informationen nådde inte tvåspråkiga 
aktörer i kommunerna. Som ett svar på detta ordnade SoveLi och Folkhälsan semi-
nariet Anpassad motion ‑ verktyg och möjligheter för att inkludera alla i november 
2019. På seminariet presenterades tvåspråkigt material om anpassad motion, aktuell 
information och terminologi. Sammanlagt 80 personer deltog i seminariet. Utifrån 
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svaren på responsenkäterna finns det ett behov av tvåspråkiga seminarier, material 
och utbildning. En inspelning av seminariet finns i Soveltava Liikunta SoveLis Youtu-
bekanal (youtube.com > Soveltava Liikunta SoveLi). 

Motioner till kommunernas fullmäktige om behovet  
att anställa en idrottsinstruktör 
Redan i projektets startkartläggning observerades särskilt att kommuner som saknar 
en idrottsinstruktör inte har resurser att leda motionsgrupper. Då övergår ansvaret 
för motionstjänster till kommunens invånare till föreningar och medborgarinstitut. 
Anställning av en idrottsinstruktör till kommunen främjades inom ramen för projektet 
i Kristinestad, Kronoby och Närpes.

För Kristinestads fullmäktige bereddes ett utlåtande som bl.a. motiverade varför det 
är nödvändigt att rekrytera en idrottsinstruktör. I utlåtandet presenterades bl.a. det 
nuvarande läget inom idrott och motion i kommunen, de kostnader som avsaknaden 
av idrotts- och motionsverksamhet orsakar och en motiverad lösning på problemet. 
Coronapandemin slog dock hårt ut mot kommunerna, och det var inte möjligt att 
anställa en instruktör trots att kommunen var intresserad av förslaget.   

Nedan presenteras källor som användes vid beredningen av utlåtandet:   

• Kelasto - Mottagare av handikappförmåner 

• Kelasto - Hälsobarometerns folksjukdomar 

• Kelasto - Sjuklighetsindex 

• Sotkanet - 1) Psykisk hälsa 2) Välfärd, hälsa och funktionsförmåga 3) Åldrande  

• TEAviisari – Liikunta. 

Lokala utbildningar 
För att öka de kommunala aktörernas kunskaper om anpassad motion ordnades 
en distansutbildning om anpassad motion. Syftet med utbildningen, som hade fyra 
delar, var att uppmuntra kommunala aktörer att berätta om sin verksamhet också 
för målgruppen för anpassad motion. Utbildningarna ordnades på nätet i samarbete 
med de följande organisationerna: Folkhälsan, Finlands Paralympiska Kommitté, 
Finlands Svenska Idrotti (FSI), Finlands Svenska Scouter (FiSSc) och SAMS - Samar-
betsförbundet kring funktionshinder.  

Turnén Vagnen på vift 
Under turnén stannade en vagn som transporterade Malikes och SOLIAs hjälpme-
del för en vecka i varje kommun, och kommunens invånare fick testa hjälpmedlen 
avgiftsfritt. Trots coronaläget deltog sammanlagt cirka 500 personer i turnén. 
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Deltagarna fick pröva hjälpmedel på evenemang som var öppna för alla, till exempel 
på gården till simhallen, butiken eller hälsocentralen, och på privata evenemang, till 
exempel i servicehus och seniorboenden och på skolgårdar. 

Syftet med turnén var att öka kommuninvånarnas kunskaper om hjälpmedel för 
motion i naturen och utveckla deras attityder. Ett av målen med arbetet för ökade 
kunskaper var att öka anskaffningen av hjälpmedel. 

Till följd av turnén köptes sammanlagt fyra hjälpmedel till Kimitoön och Kronoby. 
Kristinestad tjuvstartade genom att köpa ett hjälpmedel redan året innan. Avsikten är 
att hjälpmedel kan lånas till exempel med bibliotekskort även över kommungränser-
na. Kommunernas motionsansvariga upplevde att det finns ett behov för en turné av 
detta slag vartannat år.

Tillgänglighetskartläggningar 
Det lönar sig inte att erbjuda grupper för anpassad motion i lokaler som inte är till-
gängliga eller om vilka det inte finns tillgänglighetsinformation för kommunens 
invånare. Under projektet kartlade tillgänglighetskartläggaren sammanlagt fyra 
idrotts- och motionslokaler i fyra kommuner. Kartläggaren, som jobbar vid Finlands 
Paralympiska Kommitté, samlade in de nödvändiga uppgifterna om varje objekt och 
utarbetade en rapport. I rapporten beskrivs nuläget och bristerna inom tillgänglighet 
och lämnas åtgärdsförslag för utveckling av tillgängligheten. Kartläggaren gav också 
tillgänglighetsinformation som kunde läggas ut på kommunens webbplats. Projektet 
ansvarade för kartläggningens kostnader, medan kommunen tar hand om de repara-
tionsarbeten som kommer att göras.   

Kartläggning av naturledernas tillgänglighet 
Under inspiration av Finlands Paralympiska Kommittés projekt LUKA ville även pro-
jektkommunerna främja möjligheterna för alla att röra sig i naturen. Kimitoön, som 
planerade en tillgänglig naturstig, fick konsulthjälp av Finlands Paralympiska Kom-
mitté i fråga om hur det lönar sig att bygga en tillgänglig naturstig. 

Slutseminarium 
Ett tvåspråkigt slutseminarium ordnades på nätet. Hälften av inläggen videofilmades 
på förhand i Folkhälsans lokaler i Helsingfors, två inlägg strömmades i direktsänd-
ning från Segermarketings studio i Vasa och tre inlägg strömmades på distans. Semi-
nariets deltagare satt hemma hos sig. Slutseminariet hade 114 deltagare.

Inspelningen av slutseminariet med finsk och svensk textning finns i Soveltava Liik-
unta SoveLis YouTube-kanal (youtube.com > Soveltava Liikunta SoveLi). 

Träffar i medierna
Projektet har fått publicitet i alla SoveLis kommunikationskanaler och i tidningen 
Soveli. Kommunala lokaltidningar har också rapporterat om projektets resultat med 
jämna mellanrum. Projektkoordinatorn medverkade två gånger i radio på kanalen Yle 
Vega, där hon berättade om projektet och om anpassad motion.  
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Medium Artikelns rubrik 
Folkhälsan 5/2018 Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner

Liikunnan ammattilaiset 50/2018 Soveltavaa liikuntaa kaksikielisesti (Anpassad 
motion på två språk) 

Tidningen Avain, Finlands Neuroförbund: Neuro-
loginen aikakausilehti Avain 2/2019

Tvåspråkiga kommuner utvecklar sitt utbud – 
mera möjligheter för anpassad motion

Reumaförbundets tidning (tidningen Reuma 
våren 2019)

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin 
-hanke (Projektet Anpassad motion i tvåspråkiga 
kommuner)

Yle-uutiset 17.5.2019 Stafettkarnevalens stora solskenshistoria: Sebas-
tian Sjödahl är tillbaka fyra år efter den svåra 
olyckan

Hufvudstadsbladet 17.5.2019 Den nya stafetten en succé: ”Både eleverna och 
lärarna blev rörda”

GP – Gemenskap och påverkan (FDUV) nr 1/2020 Anpassad motion = motion för alla 

Omslaget 1/2020 Motion är viktigt för alla

Vasabladet 4.6.2020 Ge alla möjlighet att vara ute i naturen

Åbo Underrättelser 4.6.2020 Kommuner kan främja lika möjligheter till 
motion i naturen

Turun Sanomat 5.6.2020 Kunnat, järjestäkää yhdenvertaista luontoliikun-
taa (Kommuner, ordna jämlik naturmotion)

Hufvudstadsbladet 11.6.2020 Kommunala hjälpmedel kan hjälpa fler ut i 
naturen

Västra Nyland 16.6.2020 Kommunala hjälpmedel kan hjälpa fler ut i 
naturen

Satakunnan kansa 5.7.2020 Kunta voi auttaa kaikkia liikkumaan hankkimalla 
välineitä – ja lisätä siten yhdenvertaisuutta sekä 
ymmärrystä kuntalaisten kesken (Kommunen 
kan hjälpa alla att röra på sig genom att skaffa 
redskap – och därigenom öka jämlikheten och 
förståelsen mellan kommunens invånare)

Folkhälsan 1/2021 Funktionsförmågan är inte ett hinder – om kom-
munen satsar på hjälpmedel 

Liikunta & Tiede 2/21 Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin 
-hanke (Projektet Anpassad motion i tvåspråkiga 
kommuner)

Tabell 7. Medieträffar.
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6. Det övriga utvecklingsarbetet 

Facebookgruppen Anpassad motion i Svenskfinland  
Projektkoordinatorn grundade gruppen Anpassad motion i Svenskfinland på Face-
book. Syftet var att dela information om anpassad motion särskilt till det tvåsprå-
kiga fältet. Gruppen var avsedd för personer som arbetade inom anpassad motion. 
Avsikten var att gruppen skulle informera om evenemang och utbildningar samt att 
ge kommunernas motionsansvariga, föreningar möjlighet att dela information om 
och lärdomar från deras egen verksamhet på finska och svenska. I oktober 2020 hade 
gruppen cirka 60 medlemmar.

I november 2020 fick gruppen namnet Soveltavan liikunnan foorumi/Anpassad 
motionsforum,  som samordnades av Folkhälsan, Idrottsvetenskapliga sällskapet 
LTS, SoveLi och Finlands Paralympiska Kommitté. I mars 2021 hade gruppen 153 
medlemmar.  

Tillsammans-stafetten på Stafettkarnevalen 
Projektet och Finlands Paralympiska Kommitté inbjöds att planera en ny stafettetapp 
till Stafettkarnevalen. Stafettkarnevalen är ett löpevenemang för svenskspråkiga sko-
lor. Evenemanget ordnas varje år.  

I samarbete planerades en s.k. unified-stafettetapp, som fick namnet Tillsam-
mans-stafetten, Yhdessä-viesti. En stafett av detta slag har inte ordnats tidigare i Fin-
land. Stafettlaget består av personer som behöver anpassning för sitt idrottande till 
exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning/variation, samt av personer 
som inte behöver anpassning.   

I varje stafettlag fanns fem barn av vilka minst två var barn som behöver särskilt stöd. 
I stafettlaget skulle minst ett barn röra sig på rullstol, och två barn skulle röra sig med 
lapp för ögat, varvid en kompis ledde tävlaren.  De två övriga tävlarna fick röra sig 
fritt.

Sträckan var 5 x 50 meter. Stafettävlingen ordnades 17.5.2019.  

Syftet med stafetten var att göra det möjligt för barn och unga att tävla tillsammans 
oberoende av deras funktionsförmåga. Stafettetappen fungerade även som attityd-
fostran. Denna stafett är i fortsättningen en permanent del av Stafettkarnevalen. En 
videonspelning av stafettetappen finns att se på Yle Arenan  (arenan.yle.fi/1‑50157082)
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Infograf om rekommenderad fysisk aktivitet  
Rekommendationerna om fysisk aktivitet för vuxna med funktionsnedsättning publ-
icerades år 2019. De uppmuntrar människor att motionera varje dag. Syftet med 
motionsrekommendationerna (fysisk aktivitet) är att förbättra livskvaliteten och 
jämlikheten för personer med funktionsnedsättning. Den ursprungliga infografen har 
utarbetats i samarbete av forskare och handikapporganisationer i Storbritannien. 
Den utgavs i oktober 2018 på webbplatsen Start Active, Stay Active. 

Rekommendationerna i infografen är i linje med UKK-institutets motionskaka. 
UKK-diagrammet används ofta som verktyg inom professionell idrotts- och motions-
instruktion i Finland. Infografen och motionskakan för anpassad motion kan använ-
das parallellt. 

För infografens finsk- och svenskspråkiga utförande ansvarade projektet, Folkhälsan 
och Finlands Paralympiska Kommitté. Utifrån infografen utarbetades lättanvända 
utbildningsmaterial som till exempel föreningarna, motionsansvariga och kamrat-
instruktörer kan använda. Infografen och utbildningsmaterialet finns på SoveLis 
webbplats (soveli.fi/soveltava‑liikunta/infograafi/). 

Valtti-samarbete 
Syftet med programmet Valtti, som Finlands Paralympiska Kommitté koordinerar, är 
att hitta en motionshobby för barn och unga som behöver särskilt stöd. Ett barn eller 
en ung person som antagits till programmet får en personlig Valtti. 

Projektet stödde Valttiverksamheten för att öka kunskaperna om programmet i 
det tvåspråkiga fältet och för att göra det möjligt också för tvåspråkiga barn att 
delta i verksamheten. Mer information om Valtti-verksamheten finns på webb-
platsen för Finlands Paralympiska Kommitté (https://www.paralympia.fi/liikunta/
lapset‑ja‑nuoret/valtti/pa‑svenska).

Steg för att skaffa hjälpmedel-videor 
Malike visste redan före projektet att det behövs en lättfattlig och tydlig video som 
stödjer anskaffningen av hjälpmedel. Detta behov framhävdes ytterligare efter turnén 
Vagnen på vift. Malike, Finlands Paralympiska Kommitté och projektet utarbetade 
finsk- och svenskspråkiga hjälpmedelsvideor i samarbete med Tussitaiturit.  

Videoklippen finns i Soveltava Liikunta SoveLis Youtube-kanal (youtube.com > Sovel‑
tava Liikunta SoveLi). 
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Verktyg för projektarbetet 

Lära känna projektkommunerna 

Det var viktigt i projektet att lära känna projektkommunerna, de motionsansvariga 
och instruktörerna. Projektkoordinatorn önskade att projektteamet skulle bli ett 
piggt och avstressat team som fick saker gjorda, vilket enligt teamet också blev fallet. 
Samarbetet bedrevs på så sätt att projektkoordinatorn reste till kommunernas plane-
ringsmöten och forum för anpassad motion cirka två gånger om året.   

Projektbroschyren  

Efter att projektet inletts utarbetades en broschyr som delades ut till invånare i kom-
munerna och på evenemang runt om i Finland. Broschyren finns på SoveLis webb-
plats (https://www.soveli.fi/meista/hankkeet/anpassad-motion/).

Informationsbrev och distansmöten 

I början av varje månad skickade projektkoordinatorn information till kommunerna 
om händelser i projektkommunerna, om de åtgärder som skulle genomföras nästa 
månad och aktuell information om anpassad motion, till exempel om utbildningar, 
evenemang och möjligheter att få stöd.  

Under coronatiden erbjöds stöd och information på distansmöten som kommunerna 
och projektkoordinatorn höll varannan vecka. 

Projektdag 

Minst en gång om året ordnades en projektdag, då alla motionsansvariga och pro-
jektkoordinatorn möttes ansikte mot ansikte. Under dagen diskuterades händelserna 
under det gångna året och planerades det nästa året. 

Deltagande i seminarier och utbildningar 

Kommunerna har sällan reserverat stora anslag i sina budgetar för de motionsansva-
rigas utbildningar och deltagande i seminarier. Med hjälp av projektet blev det möj-
ligt att betala för motionsansvarigas deltagande i seminarier och övernattningar, så 
att de fick möjlighet att lära sig nytt och bygga nätverk med andra som arbetar inom 
anpassad motion.  

Hela projektteamet deltog i konferensen Adapted Physical Activity, som ordnades i 
Danmark. På evenemanget fick projektet hålla ett inlägg för att presentera de åtgär-
der som vidtagits inom projektet. fResan gjordes möjlig av ett Ahos-stipendium. Mer 
information om stipendiet finns på webbplatsen för Finlands Paralympiska Kommitté 
(paralympia.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha, på finska). 
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7. Utvärdering av projektets resultat  

Projektets resultat utvärderades med hjälp av en enkät som skickades till kommuner-
nas motionsansvariga och idrottsinstruktörer. En del av frågorna var desamma som 
projektkoordinator Saku Rikala använde i projektet Mot jämlika kommunala idrotts-
tjänster åren 2013–2015.

Diagram 16. Genom projektet. 
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En del av svaren i tabellen ovan förklaras av att kommunernas forum för anpassad 
motion samlade olika aktörer i kommunen kring samma bord, vilket bland annat 
ökade aktörernas samarbete.  

Coronaepidemin påverkade starten av gruppernas verksamhet. Avsikten var att de 
nya grupperna för anpassad motion skulle inleda sin verksamhet samma år som epi-
demin började. Grupperna inledde sin verksamhet när coronaläget blivit lugnare. 

Ja Nej Annan

Har kommunen rekryterat en idrottsinstruktör för 
anpassad motion under projektet?

2 4 0

Har kommunen planerat att rekrytera en idrotts-
instruktör för anpassad motion inom de två komman-
de åren?

4 2

Har mängden grupper för anpassad motion ökat? 3 1 2

Tabell 8. Framstegen inom anpassad motion i kommunerna. 

Annat: ”Fler instruktörer har tagits med så att de som tillhör målgruppen för anpassad 
motion har fått plats i grupperna” och ”Fler grupper har delvis införts, men coronan 
minskade på antalet träffar”.

Diagram 17. Ökningen av samarbetet inom anpassad motion.
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8. Kommunernas resultat

Alla kommuner utvecklade verksamheten inom anpassad motion efter kommunens 
behov och resurser. Coronaepidemin har bromsat upp utvecklingen, och de största 
förändringarna framträder först när coronaläget har lättat. Till exempel alla nya grup-
per inom anpassad motion börjar först när det är tryggt att ordna grupper.   

Kimitoön  
• Ett avsnitt om anpassad motion utarbetades för kommunens webbplats.   

• Idrottsinstruktören och Kårkulla serviceenhet deltog i innebandyturnén Kiikku 
för anpassad motion, som ordnades i Åbo år 2018. För invånarna ordnades 
innebandyträningar.  

• Vintern 2020 skaffade kommunen en terrängrullstol av modell Hippocampe och en 
terrängrullator för invånarnas bruk.  

• En tillgänglighetskartläggning av Amosparkens idrottsplan gjordes våren 2021.  

• Den nya broschyren om anpassad motion togs i användning.

• Ett forum för anpassad motion med 22 aktiva medlemmar inledde sin verksamhet i 
kommunen.  

• Kimitoön ansökte om renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas 
rekreationsområden hos NTM-centralen. Avsikten är att göra en av naturlederna 
i Norrbacka mer tillgänglig, så att den också betjänar personer som använder 
rullstol. Leden är cirka 800 meter lång. Kimitoön beviljades stöd våren 2021.  

• Efter projektet avser Kimitoön att fortsätta med kommunens forum för anpassad 
motion, inleda balansgrupper och utbilda motionskompisar som kan leda eller 
övervaka små motionsgrupper till exempel vid promenader eller i badminton. 
Dessutom samarbetade kommunens idrotts- och motionsväsende och 
motionsapoteket i Kimito. I framtiden ordnar motionsapoteket motionsgrupper för 
personer med typ 2 diabetes, astma eller sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.  

• Idrottsinstruktören presenterar varje år verksamheten inom anpassad motion för 
hälsocentralens personal med hjälp av en broschyr. 

• På Kimitoön ska byggas en tillgänglig naturled på 2,7 km i Kulla. Finansiären är 
Koneen Säätiö. Enligt planerna ska leden bli färdig sommaren 2022. 
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Kristinestad  
• Ett avsnitt om anpassad motion utarbetades för kommunens webbplats.   

• Vintern 2019 skaffade kommunen en terrängrullstol av modell Hippocampe för 
invånarnas bruk.  

• Vintern 2020 ordnades en träff med föreningarna i kommunen. På träffen 
diskuterades anpassad motion och jämlik motion med projektkoordinatorn och 
Folkhälsans projekt På samma linje.  

• Hösten 2021 startade den motionsansvariga och kommunens socialväsende en 
motionsgrupp som samlades för första gången i januari.  I gruppens verksamhet 
deltog t.ex. personer som varit länge arbetslösa.  

• En tillgänglighetskartläggning av Kristinehallen gjordes våren 2021.  

• Regionförvaltningsverket beviljade Kristinestad 10 000 euro för att anställa en 
idrottsinstruktör. Instruktören arbetar 30 h/vecka i februari–september 2021.  
Instruktören arbetar tväradministrativt. Avsikten är att instruktören leder till 
exempel grupper inom anpassad motion och ansvarar för kommunens idrotts- 
och motionsrådgivning. Förhoppningen är att idrottsinstruktören samlar in 
kompletterande information till medlemmarna i fullmäktige, så att kommunen 
anställer en ordinarie idrottsinstruktör.  

• Den nya broschyren om anpassad motion togs i användning. 

• Kristinestad ansökte om renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas 
rekreationsområden hos NTM-centralen. Avsikten är att förbättra tillgängligheten 
på vandringsleden på utsiktsplatsen på Kanonudden. Kristinestad beviljades stöd 
våren 2021.  

• Ett forum för anpassad motion med åtta aktiva medlemmar inledde sin verksamhet 
i kommunen.  

• Efter projektet avser Kristinestad att fortsätta samarbetet med ESKOO och Kårkulla.
Uthyrningen av terrängrullstolen Hippocampe till kommunens invånare fortsätter. 
Det finns också planer på att utveckla Bötombergets område till ett mer tillgängligt 
naturmål och att ordna drömmarnas motionsdag för anpassad motion varje år. 
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Kronoby 
• Ett avsnitt om anpassad motion utarbetades för kommunens webbplats.   

• Vintern 2020 skaffade kommunen en terrängrullstol av modell Hippocampe och 
en kälke av modell SnowComfort för invånarnas bruk. Dessutom har videor för 
marknadsföring av utrustningen utarbetats.  

• Kommunen ställde två instruktörer till förfogande vid sommarsimskolorna 
som ordnades av Folkhälsan, så att också barn som behöver särskilt stöd hade 
möjlighet att delta. Kommunen erbjuder extra instruktörer även i fortsättningen. 

• Orienteringsklubben OK Botnias instruktör ledde en grupp för deltagare som 
behöver mer stöd eller anpassning.  

• I kommunen byggdes en frisbeegolfbana, där en del av banavsnitten lämpar sig till 
exempel för personer som använder rullstol.

• Det årliga föreningsbidraget till anpassad motion höjdes från 800 euro till 2 800 
euro. 

• Till kommunhuset byggdes en ramp. Där planeras också en dörröppnarknapp. 

• En tillgänglighetskartläggning gjordes i Kronoby idrottshall våren 2021.  

• Den nya broschyren om anpassad motion togs i användning.

• Ett forum för anpassad motion med åtta aktiva medlemmar inledde sin verksamhet 
i kommunen. 

• Regionförvaltningsverket beviljade Kronoby 8 000 euro för att anställa en 
person som samordnar idrottsinstruktionen och grupper för anpassad motion. 
Instruktören börjar hösten 2021, och avsikten är att söka finansiering även i 
fortsättningen.  

• Kronoby ansökte om renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas 
rekreationsområden hos NTM-centralen. Avsikten är att anlägga tre 
”bänkmotionsrundor” på olika håll i kommunen. Vid bänkarna planeras bilder 
och instruktioner för styrketräningsövningar som man kan göra med hjälp av 
bänken.  I skyltarna presenteras instruktioner för personer som har svag balans och 
muskelkondition. Motionärer med bättre kondition får instruktioner med hjälp av 
QR-kod. Kronoby beviljades stöd våren 2021. 

• Efter projektet avser Kronoby att fortsätta med kommunens forum för 
anpassad motion på föreningsmötena eller i handikapprådet. Dessutom 
ordnas en cyklingskurs för invandrarkvinnor och en utbildning för motions eller 
promenadkompisar, och evenemanget Krombirundan ordnas mer tillgängligt i 
fortsättningen.



32

Närpes 
• Ett avsnitt om anpassad motion utarbetades för kommunens webbplats.   

• Vintern 2020 ordnades en föreningsträff i kommunen. På träffen diskuterades 
anpassad motion och jämlik motion med Folkhälsans projekt På samma linje. 

• Den nya broschyren om anpassad motion togs i användning.

• Ett forum för anpassad motion med 13 aktiva medlemmar inledde sin verksamhet i 
kommunen. 

• Närpes stad ansökte om renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas 
rekreationsområden hos NTM-centralen. Avsikten är att förbättra tillgängligheten 
på motionsbanan i Öjskogsparken. Närpes beviljades stöd våren 2021. 

• Efter projektet avser Närpes att fortsätta med kommunens forum för anpassad 
motion. Samarbetet med FDUV, Kårkulla och medborgarinstitutet fortsätter bl.a. 
genom att institutet tillhandahåller handledd motion för målgruppen för anpassad 
motion.

 

Pargas 
• År 2019 lät kommunen bygga en padelplan som också är tillgänglig för personer 

som använder rullstol.  

• Pargas ansökte om renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas 
rekreationsområden hos NTM-centralen. Avsikten är att tillsammans med 
Forststyrelsen göra Lenholmens naturskyddsområde tillgänglig för personer som 
använder rullstol; på grillplatsen byggs ett bord som lämpar sig för dem och en 
tillgänglig toalett. Pargas beviljades stöd våren 2021.  

• En tillgänglighetskartläggning av Pargas idrotts- och ungdomshus gjordes våren 
2021.  

• Ett forum för anpassad motion med 13 aktiva medlemmar inledde sin verksamhet i 
kommunen, och samarbete med handikapprådet inleddes.  

• Pargas ansökte om undervisnings- och kulturministeriets stöd för genomförande av 
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Om stödet beviljas, inleds verksamheten 
hösten 2021. 

• Efter projektet planerar Pargas ett tillgängligt gym och en mer tillgänglig form av 
tävlingen SaaristoTrail. 
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Sjundeå  
• Läget inom anpassad motion i Sjundeå kartlades tillsammans med 

välfärdskoordinatorn.  

• År 2020 utgav Sjundeå den omfattande handlingen Förhållanden för idrott och 
motion i Sjundeå – Dokument om riktning 2020–2024. I dokumentet presenteras 
kommuninvånarnas åsikter, önskemål och behov, information om förhållandena i 
kommunen och planer för de kommande åren. I den omfattande enkäten ställdes 
också frågor om tillgänglighet och anpassad motion. 

• Principerna för tilldelning av användarturerna i kommunens lokaler och för 
avgifterna för användarturerna samt reglerna för bidrag uppdaterades under 
projektet. Numera jämställs grupper för anpassad motion till exempel när 
användarturer tilldelas med grupper för personer under 18 år och över 65 år, som 
har förtur och som får användarturerna till halva priset.
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9. Framtiden för tvåspråkig  
anpassad motion 

 

Det är lämpligt att avsluta projektets slutrapport med en uppskattning av läget för 
anpassad motion som helhet och särskilt med tanke på projektkommunerna. För när-
varande är den starkaste megatrenden i anslutning till anpassad motion att befolk-
ningen åldras. När befolkningen åldras ökar också behovet av anpassad motion. 
Befolkningen åldras starkast i de små kommunerna, som samtidigt har de minsta 
resurserna att ordna och stödja anpassad motion. Det finns således en risk för att 
den geografiska ojämlikheten bland personer som tillhör målgruppen för anpassad 
motion ökar i framtiden. Läget är särskilt knepigt för personer som tillhör minoriteter 
inom målgruppen för anpassad motion, till exempel personer som tillhör språkliga 
minoriteter.   

Coronaepidemin har redan förstärkt den existerande polariseringen av fysisk aktivi-
tet. De som rör sig mycket har fortsatt med sina idrotts- och motionsaktiviteter, och 
samtidigt har de fysiskt mindre aktiva åkt allt längre ut i den motions- och idrotts-
inriktade livsstilens marginal. När coronaläget blir lättare gäller det för aktörerna i 
idrotts- och motionssektorn att tillsammans fokusera på att häva coronaepidemins 
negativa konsekvenser. Detta gäller både föreningsfältet och de kommunala aktörer-
na inom idrott och motion.  

Kommunernas ekonomiska problem tillsammans med befolkningens åldrande och 
polariseringen av motions- och idrottsaktiviteten tjänar inte till att skapa bästa möj-
liga utgångspunkter för nya utvecklingsåtgärder. När denna ekvation kompletteras 
med den framtida social- och hälsovårdsreformens inverkan på kommunernas moti-
vation att lägga ut pengar på att främja idrott och motion, är det befogat att bedöma 
att läget är rätt besvärligt. Resultaten av det projekt som nu slutförs visar dock att det 
är möjligt att åstadkomma bra utvecklingssteg även i svåra lägen.  

Genom projektet har det varit möjligt att förbättra den tvåspråkiga målgruppens och 
de tvåspråkiga experternas möjligheter att få service och stödmaterial på det andra 
inhemska språket. Det gäller att fortsätta detta utvecklingsarbete, och det är önskvärt 
att allt fler organisationer inser att de tvåspråkiga tjänsterna behöver utvecklas. Om 
en organisation inte har egen tvåspråkig kompetens kan saken lösas på ett annat 
sätt, till exempel med hjälp av köpta tjänster.   

Projektteamet uppmuntrar kommunala beslutsfattare och idrotts- och motionstjäns-
ter att rekrytera tvåspråkiga idrottsinstruktörer eftersom detta gör det möjligt för 
kommunens invånare att njuta av idrott och motion över språkgränserna.  

Det är fråga om prioritering av resurser och om värderingar. Låt oss göra mer tillsam-
mans än på egen hand, och skapa mer jämlika motions- och idrottsmöjligheter än i 
dag.  

Var och en av oss har rätt att röra på sig – oberoende av funktionsförmåga eller 
modersmål.  
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Bilagor: 

Kartläggningen Anpassad motion i din kommun  
Kommuninvånarna svarade på frågorna elektroniskt eller i pappersformat. Kartlägg-
ningsfrågorna får även användas i andra kommuner. Vi rekommenderar att kartlägg-
ningen genomförs på finska och svenska.  

1.  Kotikuntasi? / Din hemkommun? 

2.  Ikäsi? / Din ålder? 

3.  Kuinka usein liikut niin, että hengästyt ainakin lievästi? / Hur ofta rör du på dig/
motionerar du på fritiden, så att du åtminstone blir lite andfådd? 

 a) jokainen päivä / varje dag 

 b) 3 kertaa viikossa / 3 gånger i veckan 

 c) kerran viikossa / 1 gång i veckan 

 d) 2 kertaa viikossa / 2 gånger i månaden 

 e) harvemmin / mer sällan 

 f) muu / annat 

4.  Onko kunnassasi tarpeeksi soveltavan liikunnan ryhmiä? / Anser du att det finns 
tillräckligt med anpassade motionsgrupper i din kommun? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) en tiedä / vet inte 

5.  Osallistutko johonkin liikuntaryhmään tällä hetkellä? / Deltar du i någon 
motionsgrupp för tillfället? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

6.  Mihin liikuntaryhmään? / Vilken motionsgrupp? Vapaa vastaus/ Får svara fritt 
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7.  Haluaisitko harrastaa liikuntaa useammin kuin nyt? / Skulle du vilja röra på dig/
motionera oftare? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) jos saan henkilökohtaista apua / ifall jag får personlig hjälp 

 d) ehkä / kanske 

8.  Minkälaisia liikuntaryhmiä haluaisit, että kunta järjestäisi? / Hurudana 
motionsgrupper skulle du vilja att kommunen skulle erbjuda? 

 a) kuntosali/gym 

 b) tasapainoryhmä/balansgrupp 

 c) vesijumppa/vattenjumpa 

 d) kuntopiiri / konditionscirkel 

 e) pallopelit/ bollspel 

 f) luontoliikunta / motion i naturen 

 g) muu / annat 

9.  Millä kielellä toivoisit, että kunnan liikuntaryhmiä ohjattaisiin? / På vilket språk 
skulle du önska att kommunens grupper skulle ledas? 

 a) ruotsiksi/svenska 

 b) kahdella kielellä/tvåspråkigt 

 c) suomeksi /finska 

 d) muu / annat 

10. Tarvitsetko kyydin, jotta pääset harrastamaan liikuntaa? / Behöver du skjuts för 
att kunna röra på dig? 

 a) kyllä, kunnan julkista liikennettä käyttäen (bussi, juna, taksi tai kuljetuspalvelu) 
/ ja, kommunens kollektiva färdmedel (buss, tåg, taxi och färdtjänst) 

 b) kyllä, saan kyydin tutulta / ja, får skjuts av en bekant 

 c) en /nej d) muu / annat 



37

11. Estääkö jokin liikkumisen tai liikunnan harrastamisesi, mikä? / Hindrar någonting 
dig så att du inte kan röra på dig så mycket som du skulle vilja? 

 a) sopivaa liikuntapaikkaa ei löydy / hittar inga passande motionsutrymmen 

 b) liian pitkä etäisyys / för långt avstånd 

 c) liian kallista / liian kallista 

 d) sopivia liikuntaryhmiä ei löydy / hittar inga passande motionsgrupper 

 e) tarvitsisin henkilökohtaista apua / jag behöver personlig hjälp 

 f) kieli / språket 

 g) liikuntaryhmien aika / tidpunkten på gruppen 

 h) muu /annat 

12. Tarvitsetko henkilökohtaista apua liikkuessasi tai liikuntaharrastuksesi aikana)? / 
Behöver du en personlig assistent då du rör på dig(motionerar)? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) välillä / ibland 

13. Käytätkö liikkuessasi tai liikuntaa harrastaessasi apuvälinettä (pyörätuoli, 
rollaattori jne.)? / Använder du ett hjälpmedel (rullstol, rollator e.d.) när du rör på 
dig/motionerar? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) välillä / ibland 

14. Oletko oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun? / Är du 
berättigad till färdtjänst i enlighet med handikapplagen? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 
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15. Ovatko kuntasi liikuntapaikat esteettömät? / Anser du att din kommuns 
motionsplatser är tillgängliga? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) en tiedä / vet inte 

16. Osallistuisitko liikuntaryhmiin, jotka järjestettäisiin ulkona? / Skulle du delta i 
utomhus motionsgrupper? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) ehkä / kanske 

 d) muu / annat 

17. Miten haluaisit jatkossa tietoa kuntasi soveltavan liikunnan mahdollisuuksista? / 
På vilket sätt vill du i fortsättningen få information om din kommuns anpassade 
motion möjligheter? 

 a) postitse / per post 

 b) sähköpostitse / e-post 

 c) lehdestä / läser i tidningen 

 d) muu / annat 

18. Voisitko toimia ”liikuntaystävänä” pienelle ryhmälle? / Kan du tänka dig att 
fungera som ”motions vän” i en liten grupp? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) ehkä / kanske





#oikeusliikkua

#soveltavaliikunta

#anpassadmotion

soveli.fi


