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I tävlingen Finlands aktivaste kommun, som nu ordnas för fjärde gången, söks åter en kommun som på ett mångsidigt sätt
främjat kommuninvånarnas motionsmöjligheter. Tävlingen är en del av programmet för den nationella Idrottsgalan och den
ordnas av Kommunförbundet i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet. I år är temat för tävlingen hållbar utveckling.

Vid valet prioriteras särskilt hur kommunen lyckats främja mångsidig aktivitet för alla invånare och samtidigt stärka ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet. I svaren är det bra att betona olika aspekter på hållbar utveckling och att på bred front ta fram
kommunens åtgärder för att främja idrott och motion samt förutsättningarna för en aktiv livsstil för olika invånar- och
åldersgrupper. Det lönar sig att presenterna både kommunens egna åtgärder och samarbetet över sektor- och
organisationsgränser för att främja en aktiv livsstil bland invånarna.
Närmare upplysningar om tävlingen och olika delområden inom hållbar utveckling som prioriteras finns på Kommunförbundets
webbplats: ……

Kommunförbundet kan använda tävlingssvaren vid intressebevakningen och för att utveckla idrotts- och motionsverksamheten
och hållbar utveckling i kommunerna. 

Vänligen besvara enkäten senast 30.9 kl. 12.

1. Kommunens namn *

2. Kontaktperson i kommunen *

Namn

telefon

e-post

tjänstebeteckning eller befattning

 Obligatoriska fält markeras med en asterisk (*) och måste fyllas i för att slutföra enkäten.



3. Kort beskrivning av kommunen

600 tecken kvar

Åtgärder för en aktiv livsstil

4. Ingår främjande av en aktiv livsstil i kommunens strategi, verksamhetsplan eller annat strategidokument?

5. På vilket sätt har främjandet av en aktiv livsstil skrivits in i kommunens strategi?

600 tecken kvar

6. Vilka av följande aktörer deltar i samarbetet för att främja en aktiv livsstil bland invånarna i kommunen:

ja, vilket dokument:

nej

småbarnspedagogiken

grundskolan



7. Kommunens samarbete med andra aktörer för att främja en aktiv livsstil i kommunen

2000 tecken kvar

Hållbar utveckling

8. Beskriv åtgärderna som kommunen vidtagit för att främja hållbara sätt för invånarna att röra på sig i kommunen.
Beskriv också på vilket sätt åtgärderna främjar den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten i kommunen.

andra stadiet

ungdomsväsendet

kulturväsendet

socialväsendet

hälso- och sjukvården

tekniska sektorn

andra arbetsgrupper och organ i kommunen (t.ex. hälsa och välfärd...)

idrottsorganisationer

andra organisationer

församlingen

företag

någon annan aktör, vilken



5000 tecken kvar

9. . Beskriv på vilket sätt digitaliseringen används i främjandet av en hållbar och aktiv livsstil i kommunen.

1000 tecken kvar

10. Beskriv på vilket sätt en hållbar och aktiv livsstil för invånarna främjats i samarbete med andra kommuner.

1000 tecken kvar

11. Finns det något annat ni vill berätta om kommunens åtgärder för en hållbar och aktiv livsstil?



1000 tecken kvar


