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Fem finlandssvenska organisationer samarbetar som bäst med förberedelserna inför 

Gåkampen, som går av stapeln i september–november i höst. Syftet med kampanjen är att få 

så många människor i olika åldrar som möjligt att ge sig ut i naturen, umgås med varandra 

och ta sig en promenad.  

Vi ska under tio veckor tillsammans vandra runt Östersjön och samtidigt öka medvetenheten 

om havets tillstånd. I samband med Gåkampen kan vi alla göra en insats för att vårt 

gemensamma hav ska må bättre. Kampanjen startar 10 september och vi hoppas att den 

sammanlagda promenadsträckan uppgår till fem miljoner kilometer. 

– Vi vill gärna se att så många som möjligt aktiverar sig och går en sväng i den friska luft och 

vackra natur som hösten bjuder på. Gåkampen passar för alla, det behövs absolut ingen 

utrustning eller hårdträning. Det är nyttigt för både kropp och själ att gå, säger Per Lindroos, 

avdelningschef för livsstilsfrågor på Folkhälsan. 

Kampanjen ordnas av fem finlandssvenska organisationer: Folkhälsan, Marthaförbundet, 

Finlands Svenska Idrott, Svenska pensionärsförbundet och Förbundet Hem och Skola.  

– Vi är glada över att ha så många organisationer med som arrangörer, det hjälper oss att föra 

budskapet vidare och att motivera så många som möjligt att delta, konstaterar Lindroos. 

Det är inte första gången Gåkampen ordnas. För tio år sedan blev det en braksuccé när 

deltagarna tillsammans gick totalt 1,4 miljoner kilometer.  

– Vi hoppas givetvis på en ännu bättre uppslutning och ännu flera kilometer den här gången, 

säger Per Lindroos. Och ju fler vi blir, desto lättare blir det ju att få ihop till målsättningen på 

fem miljoner kilometer. Samtidigt hoppas vi på att så många som möjligt blir medvetna om 

Östersjöns tillstånd och vad man personligen kan göra för att bidra till att Östersjön mår bra, 

menar han. 

– Vi har skapat en fiktiv rutt runt Östersjön och deltagarna kan ta del av information om 

länderna och städerna som omger vårt eget hav, säger Per Lindroos. Vi sätter upp en 

kampanjsida, www.gåkampen.fi, där man lätt hittar informationen. De som känner för det kan 

dessutom donera en lämplig summa till John Nurminens stiftelse, som arbetar för ett renare 

Östersjön, avslutar Lindroos. 

 


