
 

 
 
 
 

Soveltava Liikunta SoveLi ry • Valimotie 10, 00380 Helsinki • www.soveli.fi 

Handbok för broschyren - anpassad motion i din kommun 
Dessa instruktioner hjälper dig att fylla i word-filen för anpassad motion broschyren. Broschyren är gjord i sam-
band med projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner.   
 
Syftet med broschyren är samla all information om kommunens anpassade motion på ett och samma ställe. 
Broschyren kan användas t.ex. under motionsrådgivning, i hemtjänst och primärvården.  

Allmän information om hur du använder broschyren 

• I den här handboken beskrivs dom delarna som går att redigera i broschyren.   
• Broschyren innehåller också permanenta avsnitt som inte kan redigeras. Bilder och text med grå font går 

inte att ändra på. Anpassad motion SoveLi äger rättigheterna till bilderna. 
• Broschyrens innehåll är bra att ha på både finska och svenska. 
• I broschyren används fonten TheSansOf. Fonten är automatiskt i Worden.  
• Du får mera utrymme för t.ex. motionsgrupper, genom att trycka på enter-knappen, så du är i högra 

kanten av sidan.  
• Fontstorlek: för tema texterna (t.ex. styrka och balans osv.) är fontstorleken 14. Fontstorleken för mot-

ionsgruppernas namn är 11 och fontstorleken för information om motionsgruppen 9.  
 

Första sidan 

Markera tidsperioden högst upp i vänstra hörnet.  Längre ner kan du markera vem man kan kontakta gällande 
frågor om kommunens anpassade motion.  (Till exempel kommunens motionsansvarige). Tillägg kommunens 
logo längst ner.  

Om motionsgrupper 

Motionsgrupperna är indelade i fyra kategorier: styrka och balans, vatten, spel och dans och natur. Kategorierna 
kan redigeras enligt behov.   

Motionsgruppens namn och beskrivning 

Motionsgrupperna bör ordnas i alfabetisk ordning. Namnet på motionsgruppen skall vara lätt att förstå så att 
kunderna enkelt kan hitta det de söker efter, t.ex. Gymkurs 65+ eller Badminton för nybörjare.    
Beskrivningen av motionsgruppen bör vara tydlig och beskrivande, så att kunden lätt kan förstå ifall gruppen 
passar hens funktionsförmåga. Informationen om motionsgrupper bör vara tillgänglig. Därför är motionsgrup-
pernas namn, plats och tid skrivna med fetstil. 
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I beskrivningen av motionsgruppen är det bra att föra fram ifall gruppen tillämpar hjälpmedels användare, om 
timmen innehåller mycket hopp osv. Man kan även sänka på tröskeln att delta genom att informera ifall tidigare 
kunskap om grenen behövs. Kom ihåg att nämna vilket/vilka språk som gruppen instrueras på.   
I slutet av beskrivningen av motionsgruppen skall gruppledarens kontaktuppgifter finnas så att kunden kan ställa 
möjliga tillgänglighets/anpassnings frågor.  

Information 

Tillägg information om handikapprådet och om kommunens möjliga senior samt anpassat kort.  

Om motionsgrupper 

Gemensamma spelregler, till exempel att personlig assistent har gratis tillträde till alla motionsgrupper som 
presenteras i broschyren.  

Lån av hjälpmedel 

Mer information om var och hur man kan hyra eller låna ut kommunens hjälpmedel.    

Idrottsplatser 

Här kan du föra fram idrottsplatsens namn, adress, telefonnummer och tillgänglighetsinformation.  Alla idrotts-
platser där de ordnas anpassad motionsverksamhet bör nämnas här. Ifall det inte finns tillgänglighetsinformat-
ion om idrottsplatsen så kan kunden ringa själv till idrottsplatsen för att fråga. Så numret bör vara till en person 
som kan svara på mer detaljerade frågor.  

Information om broschyrens användning 

Bifoga text till broschyren 

Kopiera texten du vill föra till broschyr-dokumentet, genom att samtidigt trycka på Ctrl + C. Tryck med datormu-
sen där du vill att den kopierade texten skall läggas. Tryck på Ctrl + V för att lägga texten där.  
Då kommer det fram en låda där det står: CTRL, tryck på den och sedan på bilden på ett ritblock med ett A.  Nu 
borde den bifogade texten också vara fonten: TheSansOf.  

Broschyr till webbplatsen 

Spara Word-dokumentet i pdf-format och ladda sedan upp den på kommunens hemsida.   

Printa broschyren 

Printa broschyren själv eller i ett tryckeri. Du kan göra en färg eller svartvit kopia. Broschyren kan stansas i det 
övre högra hörnet. 
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