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Behov och målsättning
Under sommar månaderna har de ledda motionsgrupperna paus, 
och då undrade deltagarna ofta hur de kunde behålla sin styrka 
och balans. För att tillgodose detta behov beslöt Lions Club Lovisa-
Loviisa samt Lovisa stad (senior, fritid och tekniska) år 2009 att 
bygga en park med gymapparater och balansbana. Första parken 
byggdes i Lovisa centrum och andra parken i samråd med Lions 
Club Lappträsk-Liljendal-Pernå i Liljendal (Sävträsk) år 2012.

Målsättningen är att självständigt, lätt och tryggt kunna träna ute 
i parken efter handledning.

Förverkligande 
Ledd verksamhet i seniorparken i centrum sker en gång i veckan 
av rehabiliterande vårdare/konditionsskötare eller idrottsinstruk-
törer. Verksamheten pågår från maj – september en timme per 
gång. Deltagarna kommer till parken på egen hand, ingen skjuts 
har ordnats.

I lokalpressen och stadens Morjens-tidning har det informerats 
om verksamheten innan den startar, både med artiklar och med 
kortare notiser. I seniorparken finns en anslagstavla där det också 
finns information om den ledda verksamheten. Därtill presenteras 
verksamheten för seniorer som under året gått på ledda gymnas-
tiktimmar/klubbar. På stadens idrottssidor kan man även läsa om 
alla ledda grupper. 

De ledda timmarna börjar med en gemensam uppvärmning, som 
kan vara gymnastik i parken, käppgymnastik eller en rask vandring 
längs med Lovisa å som ligger bredvid parken. Sedan fortsätter 
timmen med balans- och styrkeövning som cirkelträning i gymap-
paraterna och på balansbanan. Timmen avslutas med muskeltän-
jande övningar. 

Det finns även föreningar som ordnar ledda timmar i motionspar-
kerna. I Liljendal motionspark har Föreningen Folkhälsan i Liljendal 
ordnat ledda timmar. Seniorerna i Liljendal träffas även på egen 
hand i parken. I centrums seniorpark ordnar Reumaföreningen 
ledda timmar. Därtill har personalen enligt överenskommelse också 
instruerat andra grupper hur apparaterna används.

Resultat
Meningen med parken har varit att var och en har kunnat komma 
och träna när det passar en bäst. T.ex. i samband med butiksresan 
eller den dagliga promenaden.  Inga anmälningar eller tester har 
gjorts på dem som har varit med i de ledda grupperna. Men de 
muntliga åsikterna har tagits i beaktande i verksamheten.

Målsättningen med att kunna träna även under sommaren har 
uppfyllts och därtill har vi märkt att den sociala samvaron har ökat.

Sammanfattning
I sommar tror vi på fler grupper som leds av frivilliga, då staden har 
skolat flera kamratledare för styrke-och balansgrupper under vin-
tern.

För att väcka intresse för nya deltagare har vi planerat att hålla jip-
pon i parkerna under våren och sommaren.

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi
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