Verksamhetstips för föreningar

Motionsveckan och
Gula bandets dag 2019
Vi uppmärksammar Gula bandets dag 13.3 och Motionsveckan vecka 11, d.v.s. 11–17.3
eller närhelst som det passar er förening bäst!
Gula bandets dag påminner:

Gör pausgympa till en vana!
Vi kommer att producera roliga och enkla motionstips inför Gula
bandets dag. Tipsen kommer att finnas tillgängliga på video, sociala medier, tidningen Reuma nr. 1 och förstås på
www.keltaisennauhanpaiva.fi

Gamla goda knep eller en drös med nya?
Ska vi lyfta fram det utomordentligt fina motionsarbete vi redan
gör? Eller ska vi testa något helt nytt?

●● Öppet hus – bekanta dig med vår verksamhet
●● Ut på upptäcktsfärd, vi bekantar oss med ortens
motionstjänster
●● Gula bandets dag-jippo, en trevlig motionsstund
tillsammans eller på en oväntad plats till glädje för
andra
●● Föreläsning
●● Promenadträff, stavgångsskola eller naturvandring
●● Vattenhumpa/Med värme i vattnet-vattengympa
●● STOR-service
●● Vad kunde sporra våra medlemmar och
människorna på vår ort att röra på sig och oss att få
fler medlemmar? Endast fantasin sätter gränser.
●● Aktivitetskortet är ditt ess i rockärmen. Vem får
flest steg under en vecka eller den största siffran på
sitt kort? Aktivitetskortet hittar du här.

Hellre minipass 7 gånger i veckan
än ett svettpass en gång i veckan

Vi kavlar upp ärmarna och sätter igång
1. Vi bestämmer oss för att ordna ett jippo i vår förening
under motionsveckan eller Gula bandets dag.
2. Vi kommer ihåg varför vi ordnad jippot. Vad ordnar vi, hur, för vem och var?
3. Vi väljer ansvarspersoner och begär förstärkning
●● Föreningarnas motionsansvariga/reumatrainers är utbildade och lämpliga att ta ledningen, men det
är alltid bra att ha en eller två medhjälpare. Då man planerar och funderar på saker tillsammans, får
idéerna vingar.
●● Vi kallar in förstärkning, också för själva genomförandet, för att undvika att någon blir utmattad
och för att alla ska ha roligt. Vi utser ansvarspersoner för de olika uppgifterna.
●● Idéer, material och gympaanvisningar hittas också här www.reumaliitto.fi/liikunta
4. Ekonomi
Genom smart planering kan man genomföra mycket med en liten budget. Vi använder kommunens
motionsbidrag, IFFL-programmets stöd för personer i arbetsför ålder, Sivis stöd för peer-to-peerstudiegrupper och annan medelsanskaffning.
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5. Marknadsför och informera.
Nu är det läge att berätta för lokaltidningar och -radio samt samarbetspartner om vår verksamhet.
Vi använder oss också av våra egna kanaler: vår webbplats, Facebook och andra sociala medier samt
kommunens evenemangssidor. Som bilaga till detta meddelande hittar du artikeln Löydä oma kipinäsi.
Medlemsansökningsblanketter kan beställas här.
6. Bjud in kommunen: producenter av motions-, social och hälsovårdstjänster samt må bra-tjänster,
tjänstemän, lokalpolitiker?
7. Kom ihåg alla tillstånd, säkerhetsfrågor, första hjälpen och annat nödvändigt i förhållande till
jippots storlek. Kommunens tjänstemän har erfarenhet och kan ge goda råd och hjälp i fråga om lokala
riktlinjer och tillstånd.
8. Låt oss ordna ett fantastiskt jippo eller evenemang och njuta av det alla och envar!
9. Vi tar tillvara stämningen. Vi samlar material och foton till exempel till verksamhetsberättelsen,
webben och våra Facebooksidor. Skicka också foton till Reumaförbundets fotogalleri
info@reumaliitto.fi
10. Vi önskar er lycka, kämpaglöd och framåtanda! Härligt att ni är med!
11. Och kom ihåg att ni alltid kan få hjälp av:
Tinja Saarela, liikuntasuunnittelija
Reumaförbundet i Finland rf
Stora Robertsgatan 20–22 A,
00120 Helsingfors
040 8215 567
tinja.saarela@reumaliitto.fi
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