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Våra värden

Folkhälsan har arbetat med människor i alla 

åldrar i närmare ett sekel. I dag är Folkhälsan 

landets största svenskspråkiga social- och 

hälsovårdsorganisation med många upp-

gifter.

Folkhälsans ursprungliga verksamhetsidé 

finns formulerad i ändamålsparagrafen från 

år 1921. I den fastslås att:

”Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland har  

till uppgift att verka för folkhälsans befräm-

jande i Svenska Finland, dels genom allsidig 

vetenskaplig undersökning av befolkningens 

andliga och kroppsliga hälsa, dels genom 

praktiska åtgärder ägnade att gynnsamt 

inverka på denna.”

I verksamheten i dag betonas kompetens, 

engagemang och omsorg. De tre nyckelor-

den är ledstjärnor i Folkhälsans arbete.

Bli medlem!

Folkhälsan är också en medborgarorganisation med ett nätverk av frivilliga som är villiga 

att satsa av sin fritid och sina kunskaper. Vi har 98 lokalföreningar med sammanlagt drygt 

18 500 personmedlemmar. De lokala behoven bestämmer inriktningen på verksamheten.

Föreningarnas verksamhet varierar, bland annat ordnas verksamhet för barn och famil-

jer, simundervisning, barnsäkerhetskampanjer, eftermiddagsklubbar, familjecaféer, frisk-

vårdskampanjer, aktiviteter för äldre, föreläsningar och kurser.

Folkhälsan vill uppmuntra människor att bry sig om sin egen och andras hälsa med 

information och genom olika praktiska verksamhetsformer. På nätet finns omfattande 

information om verksamheten, de olika föreningarna och kontaktuppgifter till dem.

Läs mer på www.folkhalsan.fi/foreningar

Kompetens: Vår kompetens in- 

ger förtroende. Vi visar vår kompetens 

genom att arbeta målmedvetet och 

kostnadseffektivt. Vi är nyskapande 

och empatiska i vår vardag.

Engagemang: Vårt engagemang 

påverkar samhället. Vi bidrar alla till 

att Folkhälsan är en föregångare. Vi 

tar ansvar för människor och tror på 

framtiden.

Omsorg: Omsorg innebär att vi 

respekterar människovärdet. Vi ser 

människan som en helhet och bemöter 

alla individuellt. Vi samarbetar och 

uppmuntrar till aktiv växelverkan. När 

vi främjar hälsa innebär det inte enbart 

att uppmuntra vanliga människor till 

en hälsosammare livsstil. Det innebär 

också att påverka både beslutsfattare 

och den allmänna opinionen så att vi 

får ett hälsovänligare samhälle.

Läs mer på www.folkhalsan.fi

Folkhälsans kalender

Vår kalender har funnits sen 1957. Då hade Folkhälsan 35 medlems- 

föreningar och 6 148 medlemmar (mot 98 och drygt 18 500 i dag). I vår verksamhets- 

berättelse från år 1956 sägs det att så gott som alla föreningar genast ville sälja  

Folkhälsankalendern. 

Kalendern har förändrats under åren. Kalendern görs i två format, den traditionella fickka-

lendern och en större i storlek A5.

Om du vill använda en separat pärm, till exempel konstläderpärm, går det bra att sticka 

in kalendern också i en sådan. 

I början av kalendern berättar vi om vår verksamhet och i slutet av kalendern hittar du 

bland annat tips om träning och motion, recept, tankar kring hur du kan påverka stäm-

ningen på din arbetsplats och inspiration till minnesträning. 

Hoppas att du gillar din kalender och har glädje av den hela året!

Gott nytt år!
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Serviceproduktion

Inom barnservice finns: dagvård, barnskydd, anpassningskurser för familjer med barn 

med funktionsnedsättning, korttidsboende för barn med specialbehov, sim- och liv-

räddningskurser, sommarläger och habilitering för barn med funktionshinder.

Inom ungdomsservice finns: öppna mottagningar för unga.

Inom vuxenservice finns: närståendeomsorg, familjerådgivning, fortbildning, hemvård, 

hälsorådgivning, genetisk rådgivning, serviceboende för personer med funktionsned-

sättning, för äldre finns handikappanpassade bostäder för självständigt boende, gemen-

skapsboende, serviceboende och gruppboende för äldre med vårdbehov. 

FOLKHÄLSAN ÄR EN STOR ARBETSPLATS, mätt med finlandssvenska mått. Folkhälsan 

satsar på personalmotion och personalhälsa. Frukt finns dagligen för de anställda. Per-

sonalutbildningen är omfattande och regelbunden. Folkhälsan har cirka 1 500 anställda. 

Service, stöd och rådgivning finns för människor i alla åldrar i livets olika skeden.

Kontakta oss

Samfundet Folkhälsan

Topeliusgatan 20

00250 Helsingfors

Tfn 09 315 000 

Vd: Stefan Mutanen

Ordförande: Mats  Brommels

Samfundets ansvarsområde är för-

mögenhetsförvaltning, byggprojekt, 

utvecklingsarbete och personaladmi-

nistration, stabs- och stödfunktioner, 

fastighetsförvaltning samt samordning 

av it-funktioner. Folkhälsans forsknings-

centrum verkar inom Samfundet.

Folkhälsans Förbund

Topeliusgatan 20

00250 Helsingfors

Tfn 09 315 000 

Förbundsdirektör: Viveca Hagmark

Ordförande: Helena Ewalds

info@folkhalsan.fi

Förbundet leder och samordnar den 

hälsofrämjande medborgarverksam-

heten inom Folkhälsanrörelsen. Inom 

Förbundet bedrivs professionellt häl-

sofrämjande arbete och många frivilliga 

är engagerade i olika delar av verksam-

heten.

Folkhälsan i Nyland

Topeliusgatan 20

00250 Helsingfors

Tfn 09 315 000

E-post: nyland@folkhalsan.fi

Lokalföreningar i Nyland finns  

på följande platser:

Alberga, Borgå, Bromarf, Brändöregi-

onen, Degerby, Drumsö, Ekenäs, Esbo, 

Esboviken, Grankulla, Hagalund, Hangö, 

Hyvinge, Ingå, Karis, Kervo, Kyrkslätt, 

Lahtis, Lappträsk, Liljendal, Lovisa,  

Munksnejden, Pernå, Pojo, Sibbo, 

Sjundeå, Snappertuna, Stan, Svartå,  

Tenala, Träskända, Tusby, Västra  

Helsinge,  Östersundom, Östra Helsinge 

och  Östra Helsingfors.

Folkhälsan i Åboland

Henriksgatan 9

20500 Åbo

Tfn 09 315 000

E-post: aboland@folkhalsan.fi

Lokalföreningar i Åboland finns på 

följande platser:

Dalsbruk, Dragsfjärd, Hitis, Houtskär, Iniö, 

Kimito, Korpo, Nagu, Pargas, Reso, S:t 

Karins, Västanfjärd och Åbo.

Landskapsföreningen 

Folkhälsan på Åland r.f.

Styrmansgatan 10

22100 Mariehamn

Tfn 018 527 050

E-post: aland@folkhalsan.ax  

www.folkhalsan.ax

Lokalföreningar på Åland finns på 

följande platser:

Brändö, Eckerö, Finström, Föglö, Geta, 

Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, 

Lemland, Lumparland, Mariehamn,  

Saltvik, Sottunga, Sund och Vårdö.

Folkhälsan i Österbotten

Rådhusgatan 25

65100 Vasa

Tfn 09 315 000

E-post: osterbotten@folkhalsan.fi

Lokalföreningar i Österbotten finns på 

följande platser: Bergö, Björköby, Esse, 

Gamlakarleby, Jakobstad, Karleby, Kaskö, 

Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Krono-

by, Kvevlax, Lappfjärd, Larsmo, Malax, 

Maxmo, Nedervetil, Nykarleby, Närpes, 

Oravais, Pedersöre, Petalax, Purmo,  

Pörtom, Replot, Sideby, Solf-Sundom, 

Terjärv, Tjöck, Vasa, Vörå, Öja och  

Övermark.

I regionerna

Folkhälsan har 98 medlemsföreningar med drygt 18 000 medlemmar.
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Serviceproducerande bolag

Folkhälsan Välfärd Ab  

Den första april 2016 fusionerades de 

serviceproducerande bolagen Folkhäl-

san Botnia Ab och Folkhälsan Syd Ab 

och bytte samtidigt namn till Folkhälsan 

Välfärd Ab. Samfundet Folkhälsan äger 

bolaget till hundra procent.

Genom namnet Folkhälsan Välfärd Ab 

vill vi betona välfärdens många dimensio-

ner och individens rätt till välbefinnande 

och livstillfredsställelse på egna villkor. 

Det förmedlar också att vi verkar i ett 

samhälle som bygger på rätten till social 

trygghet enligt vår nordiska välfärdsmo-

dell. Namnet stärker vår vision om ”Det 

goda livet  - i livets alla skeden”. 

Folkhälsan Välfärd Ab verkar i alla 

regioner i Svenskfinland förutom på 

Åland. Bolaget har verksamhet inom 

barnomsorg, boende och social service 

för äldre och för personer med funktions-

nedsättning samt medicinsk verksamhet. 

Dessutom hyr bolaget ut konferensloka-

liteter, har fastighetsförvaltning, kosthåll 

och städservice. 

HELSINGFORS 

Mannerheimvägen 97 

00280 Helsingfors 

RASEBORG

Raseborgsvägen 10 

10600 Ekenäs 

VASA

Wasaborgsgränd 4

65100 Vasa

Tfn 09 315 000

Folkhälsans  

Allaktivitetshus på Åland 

Skeppargatan 11

22100 Mariehamn

Tfn 018 527 050

www.folkhalsan.ax

Allaktivitetshuset har handikappvänliga 

bostäder för seniorer, grupphem för per-

soner med minnessjukdom, dagvård och 

hälsofrämjande aktiviteter samt terapi- 

bassäng.

Folkhälsan Utbildning Ab

www.folkhalsan.fi/idrott 

Folkhälsan Utbildning Ab ansvarar för 

Folkhälsans idrottsutbildning på Norrval-

la i Vörå och Solvalla i Esbo.

SOLVALLA 

Nouxvägen 82 

02820 Esbo 

Tfn 09 8678 430 

NORRVALLA

Vöråvägen 307

66600 Vörå

Tfn 06 383 1011

Folkhälsans  

forskningscentrum 

www.folkhalsan.fi/forskning

Biomedicum Helsinki

Haartmansgatan 8 (PB 63)

00014 Helsingfors universitet

Tfn 02941 25462 

Mötesrum, auditorier  och mat på Folkhälsan 

Ska du ordna ett möte eller

ett seminarium? På Folkhälsan har 

vi mötesrum i olika storlekar på olika håll. Vi 

har också ett auditorium i Helsingfors och 

ett i Norrvalla i Vörå. 

Läs mer: www.folkhalsan.fi/mote

God mat i vardagen

Folkhälsans kök gör god och hälsosam  

mat. Våra restauranger finns i Ekenäs, Esbo,  

Helsingfors, Korsholm, Mariehamn, Vörå,  

Pargas, Vanda, Vasa och Jakobstad. 

Läs mer: www.folkhalsan.fi/restaurang 

EKENÄS

JAKOBSTAD

VÖRÅ
VASA

KORSHOLM

MARIEHAMN

PARGAS VANDA

ESBO

HELSINGFORS
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Språkarenan  Språkarenan är något för dig som saknar kunskaper i svenska. Utbildningen 

är jämförbar med ett år heltidsstudier eller 25 timmar per vecka. Under ett år får du förut-

om svenska lära dig hur man hanterar en dator och tar del av informationssamhället.  

Läs mer: www.folkhalsan.fi/sprakarenan

Yrkesarenan  Utbildningen riktar sig till dig som är invandrare och har baskunskaper i 

svenska. Under året får du de språkliga färdigheter som behövs för grundläggande yrkes- 

utbildning, läroavtalsutbildning eller arbetslivets behov. Dessutom får du en djupare 

kännedom om studie- och arbetskulturen i Finland, färdigheter i olika idrottsgrenar och 

information om hälsosamma levnadsvanor.

Idrottsaktör  Folkhälsan Utbildning har ett nära samarbete med den finlandssvenska 

idrottsrörelsen. Vi erbjuder träningsmöjligheter för både lagsporter och individuella gre-

nar, för både elitidrottare och juniorer. Folkhälsan Utbildning Ab kan erbjuda högklassiga 

utbildningstjänster och goda faciliteter och skräddarsy lösningar enligt de behov idrotts-

rörelsen har. Idrottsutbildningen och idrottsverksamheten går hand i hand och har via 

sina regionala enheter i Norrvalla och Solvalla stora möjligheter att nå den svenskspråkiga 
idrottsrörelsen.

Läs mer: www.folkhalsan.fi/idrott

Resurscentret Föregångarna  Resurscentret Föregångarna i Vasa har som uppgift att 

främja hälsa och skapa meningsfullhet för personer som är arbetssökande, studerande 

eller som står utanför arbetslivet av olika orsaker. Arbets- och ungdomsverkstaden er-

bjuder en gemenskap där vi med hjälp av vägledning och handledning stöder individens 

förmåga och beredskap att söka sig till en utbildning eller arbete och förbättrar förmågan 

att hantera vardagen. 

Läs mer: www.foregangarna.fi

Läs mer:  www.folkhalsan.fi/forskning

Utbildning  
& idrott

Folkhälsan Utbildning bidrar till 

bättre livskvalitet och hälsa i varda-

gen genom att skapa goda  förut-

sättningar för idrott och utbildning. 

Utbildningen inom idrott är en del 

av Folkhälsans breda serviceutbud. 

Sedan januari 2011 utgör Solvalla 

idrottsinstitut, Norrvalla folkhögsko-

la och Norrvalla idrottsinstitut en 

enda helhet. Folkhälsan Utbildning 

Ab är ett dotterbolag till Samfundet 

Folkhälsan.

Grundexamen i idrott  På Norrvalla 

och Solvalla kan man avlägga grun-

dexamen i idrott, dvs. studera till 

idrottsledare. På respektive ort är 

samarbetet med gymnasierna tätt 

och många väljer också kombiexa-

men.

Massörsutbildning

Yrkesexamen för massör kan du 

avlägga både på Norrvalla och på 

Solvalla. 

Vill du bli Personal Trainer?  Folk-

hälsan Utbildning tillsammans med 

Finlands konditionsidrottsförbund 

ordnar den enda svenskspråkiga 

utbildningen till Personal Trainer 

enligt FISAF och EHFA standard i 

Finland. Utbildningen är licenserad 

enligt europeisk standard och ger 

dem som har gått utbildningen rätt 

att jobba som personlig tränare i 

över 30 olika länder. 

Många  
forskningsmiljöer

Folkhälsans forskningscentrum verkar inom 

Samfundet Folkhälsan, och centret engagerar 

ungefär 200 personer. Ett brett forskarlag 

inom forskningscentret arbetar i tre program. 

Ett specifikt fokusområde är diabetesforsk-

ning som utförs i två stora projekt.

Inom Folkhälsans forskningscentrum 

säkras tillgången på svenskspråkiga forsk-

ningsmiljöer och samtidigt säkras också 

tillgången på svenskspråkig, högt utbildad 

forskningspersonal i framtiden. Forsknings-

resultaten kan användas i vårt hälsotänkande 

och vår service.

När professor Ossian Schauman lade 

grunden till Folkhälsan år 1921 hade han en 

vision om medborgararbete i kombination 

med hälsoexpertis. Den visionen präglar och 

inspirerar oss fortfarande i dag.
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Stöd barn genom våra insamlingar 

Folkhälsans två stora insamlingar, Lucia och majblomman,  

görs till förmån för barn.  

Majblomman är en gammal goding 

Läs mer på www.folkhalsan.fi/majblomman

Majblomman är Folkhälsans återkommande vårteck-

en. Blomman har en lång och välgörande historia. 

Majblomman är vårt äldsta insamlingsmärke. Den 

första majblomman såldes i Finland 1908, så vi firar 

110 år i år. Majblomman är en symbol för det arbete 

som generationer gjort för att förbättra förhållanden, 

speciellt för barn. 

Lucia är både legend och historia
Folkhälsan inledde arbetet med val av en rikslucia och en riksomfattande insamling år 

1950. Sedan dess har ett luciaval och en insamling ordnats varje år.

I luciavalet och insamlingen kan alla, både barn och vuxna, delta. De insamlade peng-

arna användes åren 2014-2018 till att stöda            utsatta familjer. 

Läs mer på www.folkhalsan.fi/lucia 
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Hälsoinformation 

Tidningen Folkhälsan  Tidningen Folkhälsan utkommer sex gånger per år. Tidningen 

presenterar nytt friskvårdsmaterial, nya forskningsrön, trender inom hälsofrämjande och 

informerar om evenemang inom social- och hälsovård. Medlemmar i Folkhälsanföreningar 

får tidningen som medlemsförmån.

Adressförändringar: tfn 044 788 3608, luca.maurizi@folkhalsan.fi

Läs mer om Tidningen Folkhälsan: www.folkhalsan.fi/tidningen

Folkhälsans webbplats  På vår förnyade webbplats, folkhalsan.fi, hittar du mycket infor-

mation om vad vi gör och vad som är aktuellt just nu. Vi har försökt göra det så smidigt 

som möjligt för dig att hitta både det du söker och lite mer! Folkhälsan finns också med i 

olika sociala medier.

Gilla Folkhälsan på Facebook!  

facebook.com/folkhalsan

Vi finns också på Twitter och Instagram. 
Följ oss gärna!   

twitter.com/folkhalsan  
instagram.com/folkhalsan

Vill du jobba med oss?

Folkhälsan är en organisation som ständigt utvecklas, vilket gör att vi ständigt söker nya 

medarbetare.

Läs mer: www.folkhalsan.fi/jobb
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Trygga relationer i daghem,  
i skolan och inom idrotten

Trygga relationer på daghem, i skolan och inom idrott handlar om att 

främja goda sociala relationer bland barn och unga. Vi arbetar för att 

inspirera och motivera vuxna som möter barn och unga att jobba för 

ett tryggt och positivt klimat i gruppen samt att stöda barn och unga 

att skapa och upprätthålla goda sociala relationer. I vårt arbete beto-

nar vi delaktighet, respektfullt bemötande och samarbete. 

Trygga relationer på daghem 

Inom trygga relationer på daghem är målsättningen att öka kunskapen om mobbning 

och sprida och utveckla metoder och verktyg som stöder de tidiga kamratrelationerna. 

Som stöd i arbetet finns bl.a. en Kompisväska, ett Dagisfredsspel och en Dialogduk för 

dagisfredsarbetet samt boken Kompiskonst som innehåller verksamhetsmodeller och 

övningar för att skapa en fungerande grupp.

Du kan läsa mera om våra material och inspirationsdagar på

www.folkhalsan.fi/tryggarelationerpadaghem

Trygga relationer i skolan 

Trygga relationer i skolan jobbar med mobbningsförebyggande arbete i skolan, både inom 

den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. En stor mobbingsförebyggande 

insats i skolan är vänelevs- och tutorverksamheten. Vår målsättning är att stöda, sprida 

och utveckla denna verksamhet i skolan. Därtill vill vi genom seminarier, fortbildning och 

material stöda och inspirera skolpersonal att jobba mobbningsförebyggande, så att alla 

elever och studerande ska känna sig trygga i skolan.

Vänelever och tutorer

Väneler och tutor är kamratstödjande verksamhet i skolan. Dessa elever och studerande 

jobbar för att skapa en god gemenskap i skolan och en trygg skolmiljö där alla får vara 

delaktiga. Tutorer hjälper även nya studerande att få en bra start när de inleder sina 

studier på andra stadiet. Trygga relationer i skolan erbjuder fortbildning och nätverk för 

vänelevs- och tutorhandledare samt material och stöd för verksamheten.

Trygga Relationer Inom Idrott

Idrotten är en arena som förenar och som ger meningsfullhet och glädje. Här kan man 

hitta vänner för livet och utveckla förmågor som man har nytta av. 

Men idrotten är inte immun mot kränkande behandling och mobbning. Syftet med att  

jobba mobbningsförebyggande inom idrotten är att alla barn och unga som idrottar ska 

kunna känna sig trygga i sitt lag och i sin klubb.

 www.folkhalsan.fi/tryggidrott 

Trygga 
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Motion året om

Januari
Nytt år – nya möjligheter!

Nybörjare på motion?

Vad ska man tänka på om man aldrig tidigare har  

motionerat – eller många gånger börjat men inte lyckats  

få det till en regelbunden vana?

• Smyg in motionen i din vardag. Börja med att till  

 exempel promenera till arbetet eller ta en lunch-

 promenad om du kan. När det blivit en vana märker 

 du snabbt att du vill ha mer!

• Ta inte i för mycket i början. Öka långsamt såväl 

 motionstid som motionens intensitet.

• Satsa på ett par bra skor, då undviker du onödiga  

 skaderisker.

• Prova på olika motionsformer. Ge dig inte förrän du 

 hittat en motionsform som känns rolig, det kan vara 

 simning, spinning, stavgång, dans, fäktning, vatten-

 gymnastik, pilates ...

• Skaffa dig en motionskompis. Det är svårt att stanna 

 i tv-soffan när kompisen går ut på kvällspromenad 

 eller cyklar till motionsgymnastiken.

Van motionär?

Är du en som regelbundet motionerar – våga varie-

ra! Hjärnan och musklerna mår bra av variation. 

• Upptäck nya promenadvägar i din omgivning  

 eller ta cykel/bil lite längre bort och vandra runt

  på helt nya platser.

• Lägg in muskelträning och balansövningar  

 under din promenad.

• Testa helt nya motionsformer.

• Kom ihåg stretchingen efter motionspasset.

•  Kom ihåg vardagsmotionen, undvik långvarigt  

 stillasittande – gör din vardag så rörlig som  

 möjligt.

Februari
Motionera med Folkhälsan!

Folkhälsans motionskampanj 

startar 1.2. Alla kan delta. Du 

fyller i ett motionskort och får 

en poäng för trettio minuter 

motion. Alla olika motions-

former ger likvärdiga poäng, 

huvudsaken är att du blir lite 

andfådd. Motionskort finns 

bland annat i Folkhälsanhu-

sen och kan också skrivas ut 

från webben.

www.folkhalsan.fi/ 
motionskampanjer

1822

Främja din hälsa med motion

Det är bevisat att fysisk aktivitet förbättrar hälsan och livskvaliteten. Motion ökar chan-

sen för att få vara frisk. Det är viktigt för energibalansen och välbefinnandet att röra på 

sig i vardagen, att promenera, gå i trappor, räfsa löv eller göra pausrörelser.  

Motion förbättrar hälsan, för det mesta utan att orsaka skada.

Att inte röra på sig är däremot en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar,  

fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer. Tillräcklig  

fysisk aktivitet hela livet bidrar till att du kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

Den bästa motionen är den som blir av. Alltså är en kort promenad bättre än ingen  

promenad oavsett tidpunkt och intensitet.

Du vinner en rad hälsosamma fördelar med att röra på dig när du än väljer att göra det.

Rekommendation för  hälsofrämjande motion

Då du fyllt 18 år främjas din hälsa av att du motionerar minst två och en halv timme varje 

vecka. Du ska bli varm i kroppen, få högre puls och andas snabbare. Om du rör dig så att 

puls och andning ökar kraftigt räcker en timme och femton minuter. Det är bra om du kan  

föredela motionen på flera olika dagar, minst tio minuter per gång. Om du rör på dig mer än 

så här ökar de positiva effekterna på din hälsa.

Du behöver också träna dina muskler. En viktig del av rekommendationen är att du 

tränar kroppens stora muskelgrupper minst två gånger per vecka, 20 minuter per gång. 

Muskelträning och balansträning blir allt viktigare då vi blir äldre.

Undvik att sitta stilla länge

Regelbundna korta pauser med någon form av muskelaktivitet under några minuter re-

kommenderas för alla, gärna flera gånger under en timme. Detta gäller också dem som 

uppfyller rekommendationerna ovan om hälsofrämjande motion. Riskerna med mycket 

stillasittande kan inte kompenseras enbart med motion. Därför är det viktigt att ta sköna 

rörelsepauser tillräckligt ofta.

TIPS: Stig upp varje halvtimme 
 och skaka på hela kroppen

eller ta några steg på stället.
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Maj
Fram med cykeln!

För den som inte cyklar året om är det dags att 

plocka fram cykeln och cykelhjälmen. Cykling pas-

sar de flesta. Cykeln är ett perfekt transportmedel, 

och cykling är också en relativt skonsam motions-

form. Alla kan cykla. Övervikt, dålig kondition eller 

led- 

problem är inget hinder. Du kan vinna tid, förbättra 

din hälsa och öka ditt välbefinnande genom att  

välja cykeln så ofta du kan.

Tar du cykeln till skolan/jobbet blir restiden 

motionstid. Efter att ha cyklat kommer du lättare i 

gång med dina arbetsuppgifter och efter skol-/ar-

betsdagen töms huvudet effektivt på tankar under 

hemfärden.

Ta hand om din cykel:

• Det är viktigt att vi håller cykeln fri från smuts, 

 tvätta den gärna med jämna mellanrum.

•  Kontrollera bromsarna. Det är mycket viktigt att 

 bromsarna fungerar perfekt.

•  Se till att det finns tillräckligt med luft i däcken. 

 För lite luft i däcken leder till att däcken slits och 

 dessutom är det tungt att cykla.

•  Olja kedjan. En rostig kedja gör det trögare att 

 cykla och dessutom hoppar en rostig kedja 

 lättare av.

•  Granska att fram- och bakhjulet är ordentligt

 fastskruvat, likaså styret och sitsen.

•  Det är viktigt att cykeln är utrustad med 

 kedjeskydd, så att inte byxbenet fastnar 

 mellan kugghjulet och kedjan.

•  Granska att alla reflexer är på plats och hela. Röd 

 reflex bak, en vit reflex fram och orange reflexer 

 på pedalerna och mellan ekrarna.

• Granska att alla muttrar och skruvar är 

 fastspända på cykeln. 

Juni och juli
Unna dig en fysiskt  

aktiv semester!

Promenera, simma, paddla, cykla, 

klipp gräs, lek med barn, hoppa 

hopprep/studsmatta, spela fot-

boll/tennis/golf … Möjligheterna är 

många!

Tips när du 

motionerar 

sommartid:

• Motionera gärna på morgonen 

 eller kvällen. Undvik den 

 gassande solen mitt på dagen.

•  Kom ihåg att dricka tillräckligt 

 med vatten både före och 

 efter din motionstur.

•  Bjud in vänner, grannar, släkten 

 till en cirkelträning i träd-

 gården/parken. Gör olika 

 stationer med muskel-, 

 smidighets-, rörlighets- och 

 balansövningar. Rolig träning 

 för stora som små. Perfekt om 

 det hela kan avslutas med ett 

 gemensamt kvällsdopp!

•  Det finns inget dåligt väder 

 – gå ut på en långpromenad 

 i det syrerika regnvädret.

•  Bemöda dig om att vara fysiskt 

 aktiv i vardagen. Bilen och 

 soffan behöver också semester.

•  Glöm inte bort att vila och  

 återhämta dig. Men kom ihåg 

 att det är så mycket skönare 

 känsla i hängmattan om man 

 rört på sig före.
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Mars
Vårdagjämning

Skida

Dagarna blir längre och bor du där det finns snö 

– njut av längdskidåkning! Vid längdskid- 

åkning aktiveras såväl arm-, bål- som ben-

muskler, balansen tränas och konditionen 

höjs. Dessutom är det skonsamt för lederna 

och passar alla åldersgrupper. Hitta ett 

lämpligt skidspår i skogen eller på isen. 

Denna underbara och tuffa motionsform 

ger dig förhoppningsvis en tyst, vacker 

och magisk naturupplevelse! Ta gärna 

en paus i en solig glänta och ladda 

energi med lite medhavd picknick. 

För den som inte tycker om att åka 

skidor – testa att gå med snöskor. 

Ta hjälp av stavar om det behövs.

April
När snön försvinner kommer lusten att springa!

Tips inför löpsäsongen:

Att tänka på som helt nybörjare:

• Ha inte för bråttom, börja med att varva gång med jogging. 

 Gå till exempel 5 minuter och jogga 1 minut, upprepa så länge du vill/orkar.

• Fokusera på tiden (inte sträckan) 15–30 minuter räcker bra i början.

• Investera i bra löpskor som passar din fot och ditt löpsteg.

• Klappa dig själv på axeln när du kommer hem, den bästa motionen är den som blir av!

Att tänka på om det är länge sedan du sprang senast:

• Ta det lugnt i början, låt kroppen vänja sig vid underlaget. Belastningen blir 

 ganska annorlunda när du växlar från snö till asfalt och kanske därefter till grusväg.

• Öka inte träningsmängden med mer än cirka 10 procent per vecka.

• Genomför aldrig två intensiva och/eller långa träningspass två dagar i följd. 

 Det kan du göra senare när kroppen vant sig vid löpning.

• Känn efter hur kroppen känns och reagerar från dag till dag.
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November
Vägra sitta still!

För många kan mörkret vara en orsak till att man inte kommer sig för 

att motionera  utomhus. 

Tips:
• Sök dig till dagsljuset genom att till exempel motionera på lunchen 

 och jobba i stället längre på eftermiddagen.

• Leta upp upplysta cykel- och promenad-vägar.

• Använd pannlampa och reflexer när du rör dig i mörkret.

• Mörkerorientering i terrängen (hitta kontroller med hjälp av pannlampa 

 och reflex) kan vara en uppskattad familjemotionsform.

• Ta vara på den ljusa tiden utomhus under veckoslut.
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Augusti
Dags att komma tillbaka till vardagsrutinerna  

– glöm inte bort motionen

Tips inför hösten:

• Anmäl dig till en ledd motionsaktivitet.

• Plocka bär och svamp och räfsa löv, vilken härlig vardagsmotion!

• Stavgång är en ypperlig aktivitet året om, men speciellt på hösten är 

 stavgång  i kuperad terräng en höjdpunkt.

• Gör vandringar i naturen. Det finns fina utmärkta vandringsleder på de 

 flesta orter.  Ta med vännerna och/eller hela familjen och gör en 

 dagsvandring med picknick.

• Gör regelbundet balansövningar. Det är bra att ha balansen i skick inför is-  

 och snösäsongen.

• Oberoende av om du har ett stillasittande eller rörligt arbete, kom ihåg 

 att ta rörelsepauser.

Missa inte höstens motionskampanj Hälsostegen. 

Kanske du lyckas locka en vän med ut på promenad? 

Öka vardagsmotionen: 

• Promenera till och från arbetsplatsen.

• Ha promenadmöten med dina kolleger.

• Parkera bilen längre bort och promenera sista biten.

• Stig av bussen några hållplatser tidigare.

• Skriv ut dokumenten på en skrivare längre bort.

• Undvik onödigt e-postskickande, gå istället in till arbetskamraterna  

 och berätta det du tänkte skriva.

• Bilda lag och skriv upp lagets totala antal steg/dag i kafferummet, 

 vissa sporras av tävling.

• Hinner du med en kort promenad under lunchpausen?

www.folkhalsan.fi/motionskampanjer

September – oktober
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December
Dags för utvärdering av motionsåret – uppfyller du rekommendationerna?

Rekommendation för hälsofrämjande fysisk aktivitet

Hälsofrämjande motion är fysisk aktivitet som främjar hälsa och funktionsförmåga samt 

förbättrar humöret. De här rekommendationerna gäller 16–64-åringar. Hälsan främjas av 

fysisk aktivitet som räcker minst 10 minuter i rask takt och som sker sammanlagt minst 2 

timmar och 30 minuter i veckan.

Alternativt kan man utöva mer ansträngande konditionsmotion som sammanlagt räck-

er minst 1 timme och 15 minuter i veckan. Dessa går också bra att kombinera. Det är de 

minimum som krävs för att uppnå hälsovinster.

Utöver detta behöver alla utöva fysisk aktivitet som ökar muskelstyrkan och förbättrar 

kroppskontrollen minst två gånger i veckan.

• Rör dig mångsidigt under så många dagar som möjligt, åtminstone tre gånger i veckan.

• Ur hälsosynvinkel är det bättre med lite regelbunden motion än ingen motion alls.

• Som hälsofrämjande motion räcker inte vardagliga sysslor som räcker några minuter.

• Hälsovinsterna ökar när du rör dig längre eller mer ansträngande än motionskakans 

 rekommendationer.

Det lönar sig att hitta möjligheter till rörelse under dagens lopp, använda trappor eller se 

varje möjlighet till att ta en liten promenad. Det är också underbart att på sin fritid gå ut i 

naturen eller på ett motionspass eller dansa m.m.

Föregångare inom babysimmet   – ett tryggt val 

Folkhälsan är med sin 35 år långa erfarenhet föregångare inom babysimmet i Finland. Vi 

utbilder också baby- och familjesiminstruktörer och de får regelbunden fortbildning. 

Babysimmet är en aktivitet där barnet får rå om föräldrarna och föräldrarna får tillfälle 

att i lugn och ro umgås med barnet. Samtidigt vänjer sig barnet vid vatten. Folkhälsan var 

med från början och har byggt upp ett säkert babysim i Finland. I våra babygrupper kan 

familjen börja simma när babyn är minst tre månader gammal och väger minst fem kilo, 

men ni kan också börja simma senare  – det finns ingen övre åldersgräns för babyn. Vi har 

också syskongrupper. 

Välkommen med! 

Läs mer: www.folkhalsan.fi/babysim 
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Våra simskolor 

Folkhälsan ordnar simskolor året om. De första sommarsimskolorna ordnades utomhus 

1929 och nu deltar över 6 000 barn i simskolorna varje år. 

Vi ordnar både strandsimskolor och hallsimskolor, som har blivit allt populärare. Våra 

simskolor håller högsta kvalitet både vad gäller säkerhet och innehåll i simundervisningen. 

Traditioner, rekommendationer och lagar styr vår simverksamhet.

Genom regelbundna kvaltetskartläggningar säkerställer vi att myndighetsbestämmel-

ser följs. Goda traditioner vill vi hålla fast vid samtidigt som vi följer med vår tid. 

Vi välkomnar med nyanlända familjer och samarbetar med flera kommuner.

Folkhälsan utbildar simlärare och lekledare och arrangerar årliga fortbildningar för dem. 

Skräddarsydda idédagar för lärare som håller simundervisning för skolbarn har blivit allt 

populärare. Vi anställer årligen ca 150 simlärare och 300 lekledare för våra simskolor. 

Leken grunden för inlärningen

I dagens prestationsinriktade 

samhälle är vi på Folkhälsan måna 

om att barn ska få vara barn och 

små barn leker. Forskning visar att 

barn lär sig bäst via leken och då 

sinnesstämningen är positiv. 

En mångsidig simundervisning 

utvecklar barnets sociala, emo-

tionella, motoriska och kognitiva 

förmågor. 

Vi stöder barnets naturliga 

nyfikenhet och kreativitet. 

Våra simskolor på stranden präglas av lek på stranden varvat med lekbetonad simunder-

visning i vattnet. Är det kallt vatten leker vi mera på land och simmar kortare stunder och 

är det en varm sommardag känns havet svalkande och skönt och då kan simstunden bli lite 

längre i vattnet. Våra hallsimskolor präglas även de av lekbetonad, mångsidig simundervis-

ning. 

www.folkhalsan.fi/simskola30

Kom på sommarläger! 

Folkhälsan ordnar många olika läger och andra skojiga sommarverksamheter för barn 

och unga runtom i Svenskfinland. 

Folkhälsan ordnar läger bl.a. i Breidablick i Hangö, Solvalla i Esbo och Norrvalla i Öst-

erbotten. Lägren på Breidablick passar fint för barn i åldern 8–15 år. På de olika lägren har 

du chans att träffa nya vänner, lösa kluriga gåtor, vistas ute i naturen både på havet och i 

skogen, paddla och annars njuta av sommaren med simning och solbadning.

Lägren är svenskspråkiga och de passar bra också för barn som har gått i svenskt 

språkbad.

Solvalla idrottsinstitut ligger i Noux i Esbo. Den mångsidiga naturen och de fina loka-

liteterna ger möjlighet till många olika slags aktiviteter allt från paddling och klättring till 

bollspel och dans.

Vi ordnar också läger på Norrvalla i Vörå i Österbotten.  

Dessutom har Folkhälsan andra sommarverksamheter för barn och barnfamiljer: som-

marklubbar, sommarbarnsverksamhet och dagläger. 

Läs mer på: www.folkhalsan.fi/sommar 

31
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Chilla Ute 

Chilla Ute-materialet innehåller övningar som ger återhämtning och energi på olika sätt. 

Övningarna är ämnade att göras utomhus. Naturen har en positiv och starkt återhämtan-

de effekt på oss människor. Materialet vill inspirera dig som gruppledare att ta ut andra i 

naturen. 

Chilla Ute-materialet gör det lätt för dig att leda en återhämtande energipaus och 

inspirerar till verksamhet utomhus. Materialet består av en större kortpacke i ett material 

som tål tuffare tag och som du kan haka fast i till exempel bältet med en karbinhake så att 

korten är lättillgängliga. 

Fyra kategorier av övningar utomhus

En ändamålsenlig energipaus kan innebära olika saker beroende på gruppens behov och 

situation, därför innehåller Chilla Ute-materialet en bred variation olika övningar. Material-

et kan med fördel användas både i arbetet och på fritiden. 

Övningarna finns i fyra kategorier: avslappning, vandring, möte och matstund. Alla 

övningar främjar vår återhämtning på olika sätt, framför allt eftersom de utförs utomhus.  

Materialet passar personer i alla åldrar.

Kategorin avslappning innehåller övningar som fokuserar på andning, lugn rörelse och 

beröring. Övningarna kan göras vid olika tillfällen i vardagen för att komma i kontakt med 

den egna kroppen, öka närvaron i stunden och finna ett inre lugn. 

Kategorin möte innehåller övningar som inspirerar till att inleda, avsluta eller hålla ett 

helt möte utomhus och till att ta en kreativ paus under ett möte. 

Kategorin vandring består av övningar som inspirerar medveten närvaro i naturen och 

tar fasta på sinnen, minnen eller resurser. Övningarna kan användas under en längre 

vandring eller då gruppen ska förflytta sig från en plats till en annan. 

Kategorin matstund innehåller hälsofrämjande recept på måltider, mellanmål och efter-

rätter, som enkelt kan tillredas utomhus. Att äta ute är ofta en njutning, ökar samvaron och 

gör att maten smakar ännu godare. Till varje recept finns även övningar, som gruppen kan 

göra under matstunden. 

www.folkhalsan.fi/chillaute
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Skafferiet – lägg upp ett matförråd!

Vi kan ha långt till butiken eller periodvis ha en sämre funktionsförmåga. Då är det bra 

att hemma ha ett litet matförråd med frysvaror och konserver. 

Bra att ha i skafferiet: 

• konserver, tonfisk, makrill, kött, grönsaker och frukt

• ägg

• olja

• nötter, gryn, flingor, ris och pasta

• kaffe och te

Bra att ha i frysen:

• bröd

• påsar med grönsaker, bär och frukt

• små paket av kött, fisk, kyckling och riven ost

Mat och motion ger livskraft

Bra mat tillsammans med motion är viktiga faktorer som har en positiv inverkan på din livs-

kvalitet och funktionsförmåga. När du äter mångsidigt och varierat får du i dig tillräckligt 

med energi och näringsämnen. Mat är inte bara näring utan också njutning och gemenskap. 

Fiber

Vi behöver fiber, motion och vätska för att upprätthålla tarmens funktioner. Mat som har 

grövre konsistens och som behöver tuggas är bra för tarmen och stimulerar tillväxten av 

goda tarmbakterier. 

Fiber hjälper kroppen att:

• fördröja omvandlingen av maten till blodsocker, vilket ger 

 en jämnare blodsockerkurva och bättre ork.

• sänka kolesterolnivån i blodet

• minska suget efter sötsaker 
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