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Sportens hus december 2020 

Bästa medlemsförening i SFI! 
 

Det är dags för årets femte medlemsföreningsbrev detta exceptionella år 2020. På våren då pandemin bröt 

ut på allvar även här i Finland beslöt ledningen för SFI att följa myndigheternas rekommendationer, och 

inhiberade alla tillställningar (läger, kurser, tävlingar och evenemang i fysisk form) fram till 31.5.2020 på 

grund av risken för smittspridning av coronaviruset Covid-19. Under sommarmånaderna kunde lyckligtvis 

en del av verksamheten förverkligas, dock med upprätthållande av avstånd och personlig handhygien. 

Under hösten har smittspridningen ökat igen och nya strängare direktiv följer på varandra. I skrivande 

stund har Coronaläget förvärrats i Finland och Helsingfors och Nyland sjukvårdsdistrikt har drabbats värst.  

Samhällsspridning råder för till fället även i Norra Österbottens och i Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt.  

I Birkaland och Egentliga Finland närmar man sig också den tredje och högsta spridningsnivån.  

 

FÖRENINGSSTÖD ATT SÖKA 

Nu är det tid för idrottsföreningarna att söka föreningsstöd (seuratoiminnan kehittämistuki 2021) Avsikten 

med föreningsstödet är att möjliggöra mångfald i den organiserade motions- och idrottsverksamheten för 

barn och ungdomar i Finland.  Bidrag bör sökas senast 18.12.2020. Läs mera här. 

STYRELSEN FÖR SFI KONSTITUERAS 13.1.2021 

Förbundsstyrelsens sammansättning 2021 (suppleanterna inom parentes) 

Stefan Mutanen /förbundsordförande (Tua Piiroinen), Inger Nabb /I viceordförande (Pia Bjökqvist), Mikael 

Stjärnfelt / II viceordförande (Claes Hellström),  Juha Ainila / cykelrådets ordförande (Kim Mansner), 

Mikaela Ingberg / friidrottsrådets ordförande (Björn Stenvik), Magnus Häggblom / kraftidrottsrådets 

ordförande (Johan Kidron), Hely Kilpeläinen / simrådets ordförande (Jussi Teijonsalo). På mötet i januari 

väljs rådens övriga medlemmar. 

 

https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/13/seuratoiminnan-kehittamistuki-2021-haku-auennut/
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FINLANDS SVENSKA IDROTTs  HÖSTMÖTE 24.11.2020 

Förbundsmötet valde Mikko Ollikainen till ny ordförande. Mikko efterträder Håkan Nystrand som suttit fem 

år på posten. Övriga styrelsemedlemmar (suppleanterna inom parentes) är Björkqvist Georg-Peter 

(Holmberg Anders), Simosas Nina (Björklund Tom), Haglund Stefan (Martin Helena), Mutanen Stefan (Nabb 

Inger), Johansson Mats (Strand Martin), Wahren Anna (Lassenius Wilhelm), Högholm Kenneth (Storbacka 

Karin), Gustavsson Benita (Myllykoski Bror) 

OLYMPIAKOMMITTÉNS HÖSTMÖTE 

Förbundsmötet valde Jan Vapaavuori till ny ordförande. Till viceordförande valdes Susanna Rahkamo och 

Sari Multala. Till styrelsemedlemmar valdes Marco Casagrande, Markku Haapasalmi, Hana Hartikainen, 

Tapio Korjus, Katja MjØsund, Esa Niemi, Mika Poutala, Anni Vuohijoki, Sari Essayah och Anni Vuohijoi. Till 

suppleanter valdes Erkka Westerlund och Kaisa Vikkula. 

SFI SATSAR PÅ EN MER INKLUDERANDE OCH RÄTTVIS IDROTTSMILJÖ 

Svenska Finlands Idrottsförbund premierades då projektet ”På samma linje” höll sitt slutseminarium 

24.11.2020. Erkännandet gavs med motiveringen "en djärv arbetsgrupp som tagit jämställdhetsaspekter till 

sig och implementerat många åtgärder som bidrar till en mer inkluderande och rättvis idrottsmiljö." 

Mera om implementeringen av förbundets jämställdhets- och likabehandlingsplan finns på förbundets 

hemsida men här nedan kan du ta del av en hel del matnyttiga länkar. Vi hjälper gärna våra 

medlemsföreningar i detta arbete. 

Under projekttiden (2018-2020) har skapats material som ger tips och stöder idrottsorganisationer i att öka 

jämställdhet och likabehandling inom olika idrottsverksamheter. 

 Inkluderande idrott guiden ger några konkreta verktyg för en mer inkluderande idrott. Guiden riktar 
sig till alla som vill stärka mångfalden och skapa ett inkluderande förhållningssätt inom idrotten. 

 Idrott inkluderar  är en guide för hen som är ny i Finland och är intresserad av idrott och motion 
tillsammans med andra.  

 Kvinnlig kraft i idrotten guiden ger konkreta tips för individer, föreningar, förbund och kommuner 
på hur man kan förbättra förutsättningar för flickor och kvinnor inom idrotten. Guiden finns 
även på finska. 

 Jämställdhet och likabehandling inom idrott  ger tips på konkreta åtgärder på hur man kan arbeta 
med jämställdhet och likabehandling bland annat inom kommunikationen, utbildning, 
evenemang, tävlingar, beslutsfattning och rekrytering. 

 Tips på hur skapa en jämställdhets- och likabehandlingsplan 

https://issuu.com/foreningenluckan/docs/inkludering_genom_idrott
https://issuu.com/foreningenluckan/docs/inkludering_genom_idrott
https://issuu.com/foreningenluckan/docs/a6_idrott_20inkluderar_issuu
https://issuu.com/foreningenluckan/docs/kvinnlig-kraft-i-idrott_2020__1_
https://issuu.com/foreningenluckan/docs/a5_guide_pa-samma-linje_2020_fi_issuu.com
https://issuu.com/foreningenluckan/docs/acfrogaqvvafiq3ln7fjdq8mzjari5u5qd8jjjq6-uhhxrgwef
https://sammalinje.fi/foreningsmaterial/
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 Praktiska övningar som kan göras med idrottare, inom styrelser eller överlag med föreningars 
medlemmar för att lyfta upp temat jämställdhet och likabehandling 

 Visa att er idrottsförening står för #respektinomidrott genom att använda #respektinomidrott - 
material (affischer, diplom och respekt hälsning) och genom att använda #respektinomidrott 
hashtaggen på sociala medier. 

 På kommande inom några dagar är handboken Föreningsarbete mot sexuella trakasserier och ett 
material kring hur få kvinnor med migrationserfarenhet med i idrottsverksamheten. Följ med vår 
sida www.sammalinje.fi för mer information! 

Projektet arrangerar ännu en öppen tillställning som alla intresserade är välkomna att delta på.  

Den 9.12 kl.18.30-20.30 arrangeras ett webbinarium om verktyg och tips för en mer jämställd 
idrottsförening. Webinariet ger föreningar även tips på verktyg och exempel på hur en förening 
konkret kan förverkliga detta i sin verksamhet. Mer information och anmälan hittar du 
här: https://sammalinje.fi/verktyg-och-tips-for-en-mer-jamstalld-idrottsforening/ 

SFI GODKÄNDE VERKSAMHETSPLANEN FÖR ÅR 2021 PÅ SITT HÖSTMÖTE I NOVEMBER 

Det blir en utmaning att i dessa tider förverkliga den planerade verksamheten 2021 och vi får vara beredda 

på att ta i bruk plan B och kanske C ännu en tid. SFIs ”officiella organ” är vår webbsida. Kolla den gärna med 

jämna mellanrum. Utöver verksamhetsplanen finns där aktuell information. 

Vi vill passa på att här tacka alla anställda, förtroendevalda och den stora skaran frivilliga som under året 

gjort sitt yttersta för att vi kunnat upprätthålla en vettig idrottsverksamhet inom SFI och i våra 

medlemsföreningar trots alla utmaningarna som restriktionerna inneburit under detta exceptionella år.   

Tag hand om er och vi önskar ni får möjlighet att fira en fridfull Jul med era allra närmaste! 

SFI önskar  

God Jul och Gott Nytt År 2021! 

Petra Stenman, sportchef och Björn Almark, förbundssekreterare 

 

Svenska Finlands Idrottsförbund sfi.idrott.fi   0207309290 (växel) 
Gjuterivägen 10 #idrottfi   sfi@idrott.fi 
00380 Helsingfors 

 

https://sammalinje.fi/praktiska-ovningar/
https://sammalinje.fi/material-3/
https://sammalinje.fi/material-3/
http://www.sammalinje.fi/
https://sammalinje.fi/verktyg-och-tips-for-en-mer-jamstalld-idrottsforening/

