
Finland rör sig  
– ett manifest för motion och idrott

#Finlandrörsig #Motionskandidat

Livet i ett rörligt Finland. Barnens gårdslekar på lekplatsen, kvällens joggingtur i närskogen 
eller träningspasset på utegymmet: boendemiljön inbjuder dig att träna och till att spendera tid 

tillsammans. Att röra sig med muskelkraft – att gå, cykla eller rulla fram – lika träningsglädje för alla 
och en aktiv vardag på arbetsplatser och skolor. Frivilligarbete och idrottsföreningar som tränar och 

fostrar finländare. Sportglädje som höjer lagandan, från regionala mästerskap till OS-finaler 
– och minnesvärda guldfester.

Samtidigt som vi skapar mer rörelse i Finland skapar vi ett mer ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbart och kriståligt Finland. Nu är det dags att satsa på en sportig livsstil, föreningsliv och 

elitidrott och att därmed på ett hållbart sätt skapa trivsel och livskraft i hela landet.

En aktiv livsstil stärker välbefinnandet och 
produktiviteten. Fysisk aktivitet förbättrar 
livskvaliteten och hälsan, stöder inlärnings- 
och arbetsförmågan och gör det möjligt för 
samhället att spara miljarder euro årligen. 
En fysiskt aktiv livsstil är en investering i 
framtiden. 

Klubbverksamhet skapar en känsla av 
gemenskap och en kultur av att arbeta 
tillsammans för oss alla. Nästan två miljoner 
finländare deltar i Finlands största folkrörelse, 
klubbverksamheten. Klubbverksamhet är 
en investering i individers och samhällens 
välbefinnande.

Elitidrott förenar och inspirerar. Majoriteten 
av finländarna är intresserade av idrottares 
internationella framgångar. Det bygger 
laganda, skapar förebilder och uppmuntrar till 
fysisk aktivitet. Elitidrotten är en investering i 
finländsk framgång.

Jag stödjer följande mål i manifestet för fysisk 
aktivitet och idrott:

1.  En meningsfull idrottshobby för alla barn och unga

2. Mer rörelse under skoldagen

3. Vi främjar förutsättningarna för promenader, cykling, 
 friluftsliv och annan vardagsmotion

4. Vi fortsätter att stärka I rörelse-programmen för att  
 främja fysisk aktivitet

5. För att öka rörligheten inleds ett gemensamt idrottsprogram 
  för ministerierna

6. Vi stödjer föreningar och andra idrottsorganisationer att 
  återhämta sig från kriser genom fleråriga bidragsbeslut

7. Vi främjar volontärarbete och sysselsättning vid  
 idrottsföreningar

8. Vi stödjer idrottare och coachning finansiellt

9. Vi stödjer integrationen av utbildning och idrott 

10. Vi stärker finansieringen av motion och idrott

11. Vi främjar motion och idrott via skattefinansiering

12. Vi ökar den privata finansieringen genom att utöka rätten till  
 skatteavdrag för donationer till motion och idrott

Gå med som en Idrottskandidat! 
Du kan underteckna manifestet för motion och idrott med formuläret nedan
fram till den 21 mars 2023. När du anmäler dig publicerar vi ditt namn på 
Idrottskandidat-listan på Olympiska kommitténs webbplats.

https://www.lyyti.fi/reg/liikuntaehdokas

