
 

 

 

 

 
 
Kimitoöns  motionsråd sammanträdde 9.1.2013 i Kimito Kommunhus. Den lokala Kraft i åren –
samarbetsgruppen bjöd  in  äldre människor, både aktiva samt de som inte motionerar regelbundet.  
I motionsrådet deltog sex äldre människor från olika  håll av kommunen, en man och fem kvinnor. 
Diskussionen leddes av  Äldreinstitutets planerare Heli Starck och Minna Säpyskä-Nordberg. I ett två timmars 
tillfälle diskuterade man följande teman 

 
- Information om motionens betydelse  
- Motionsrådgivning 
- Erfarenheter av motion,  vad uppmuntrar, vad hindrar? 

 

Deltagarna tackade/ gav beröm för 
• Orkide-motionsgrupper 
• VoiTas-motionsgrupper (kraft och balans) 
• Long Living -rabattkortet  
• Simhalltransport till Kasnäs 

 

Deltagarna önskade  
Information  
• Mera information om motionsverksamhet , speciellt för de som inte ännu deltar i grupperna.  
• Motionsinfo för de äldre skall kombineras med Informationsbroschyr, som delas till alla hem 
• I Annonsbladet  Kraft i åren -spalt, som innehåller information om  motionsgrupper och  -verksamhet. 
• Möjlighet för motionsrådgivning också i hälsocentralen.  
• Servicerådgivare kunde  ge också  motionsrådgivning. 
 
Motionsverksamhet 

• Förutom Orkide- och VoiTas-grupper  ytterligare grupper för olika klientkategorier 

• Flera  kamrathandledare/motionsvänner till motionsgrupper.  Kommunen borde betala deras 
resekostnader . 

• Kontidionsfrågor och testningar borde  ingå i förebyggande hembesök. 
• Mera dansmöjligheter, både eftermiddagsdans och handledd seniordans. 
• Motioneringen borde  ingå i alla föreningsmöten och sammankomster, mera samarbete mellan 

föreningar. 
• Motionsbingo-utomhusorientering två gånger om året. 

 
Motionsomständigheter 
• I butikerna  en stol eller en bänk, där man kan sitta och ta av broddar.  

 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

De äldre önskar mera information om motionsverksamhet 
De äldres delaktighet inom utvecklingen av motionstjänster och vardagsmotion är viktigt. I Kraft i 
åren -programmet som koordineras av Äldreinstitutet har man börjat ordna Motionsråd för äldre 
människor, där man genom gruppintervju samlar de äldres önskemål.   

INFORMATION TILL BESLUTSFATTARNA 



Kraft i åren -motionsråd för äldre personer 
 
I motionsrådet deltog  också medlemmar för Kimitoöns 
Kraft i åren -samarbetsgruppen   
Helena Magnusson, idrottsinstruktör 
Eva Manelius, äldreomsorgschef 
Heidi Åhlfors, Dragsfjärds pensionärer 
 
 

Vi tackar samarbetsgruppen för serveringen och de 
praktiska arrangemangen! 
 

Också kommunens beslutsfattare var inbjudna till  
motionsrådets sammanfattning.  Tyvärr var  bara 
förvaltningens ordförande  Inger Wretdahl närvarande. 
 
 
 

Äldre som är fysiskt aktiva klarar sig längre i hemmet 

 
Syftet med det riksomfattande programmet Kraft i åren 
- hälsomotion för äldre (2005–2014) är att med hjälp av 
hälsomotion främja livskvaliteten och möjligheterna att 
klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor 
hemma och som har nedsatt funktionsförmåga.  
 
Målet nås genom att ta i bruk de goda förfaranden om 
motionsrådgivnig, styrke- och balansträning  och 
utomhusmotion som tagits fram i form av ett 
tvärsektoriellt samarbete inom programmet Kraft i 
åren. Genom det mentorskap som Äldreinstitutet 
erbjuder får kommunerna stöd för sitt 
utvecklingsarbete. Mentorskapet omfattar kommunvis 
handledning, utbildning, inlärnings- och 
kommunikationsmaterial och hjälpmedel för 
utvärdering. 
 

Med vänlig samarbetshälsning 
 
Elina Karvinen           Pirjo Kalmari 
programchef               programkoordinator 
 
 
Äldreinstitutet är en sakkunnigorganisation  
som producerar praktiska kunskaper  
om de äldres vardag och funktionsförmåga samt om 
frivilligverksamhet bland äldre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldreinstitutet, programmet Kraft i åren, Stinsgatan 7, 00520 Helsingfors, tfn 09-6122 160 
www.voimaavanhuuteen.fi   
Programmet genomförs med stöd av PAF, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och  
kulturministeriet 

INFORMATION TILL BESLUTSFATTARNA  
 
 
 

Det är viktigt att ta hand om att 
 
• hälsomotion för äldre tas med i 

strategiska dokument 
• förebyggande arbete utförs i form av ett 

samarbete mellan den offentliga sektorn 
och tredje sektorn 

• organisationer som ordnar 
motionsverksamhet för äldre t.ex. 
beviljas understöd och får tillgång till 
avgiftsfria lokaler 

• verksamheten med kamrathandledare 
ökar: t.ex. samordnande och utbildning 

• förmånlig eller avgiftsfri 
motionsverksamhet ordnas för seniorer 

• det finns framkomliga rutter eller 
transporter till motions- och 
idrottsplatser 

• det finns närliggande motions- och 
idrottsplatser för äldre. 

 
Kontaktperson i Kimitoöns kommun: 
Helena Magnusson, 
fornamn.efternamn@kimitoon.fi 
 
 

                                                                                                
Läs mer 
 
Ålderslagen, träder i kraft 1.7.2013 
 
Det nationella åtgärdsprogrammet för 
motion bland äldre; Hälsa och välmående 
genom motion. (Undervisnings- och 
kulturministeriets publikationer 2011:30) 
 
Kvalitetsrekommendation om tjänster för 
äldre  (SHM:s publikationer 2008:4)  
 
Kvalitetsrekommendationer om handledd 
hälsomotion för äldre personer (Social- och 
hälsovårdsministeriets handböcker 2004:7) 
 
 
 


