
 
 

INFORMATION TILL BESLUTSFATTARNA 
 

4.10.2013 

Mera info om verksamhet samt motionspark till Isnäs 
De äldres delaktighet inom utvecklingen av motionstjänster och vardagsmotion är viktigt. I 

Kraft i åren -programmet som koordineras av Äldreinstitutet ordnas Motionsråd för äldre 

människor, där man genom gruppintervju samlar de äldres önskemål.   

 
Lovisas  motionsråd sammanträdde 26.9.2013 i servicehus  Esplanad.  Den lokala Kraft i åren –
samarbetsgruppen bjöd  in  äldre människor, både aktiva samt de som inte motionerar regelbundet.  
I motionsrådet deltog 11 äldre människor , av vilka fyra var  män. Diskussionen leddes av  Äldreinstitutets 
planerare Heli Starck och Minna Säpyskä-Nordberg. I tillfället diskuterades följande teman. 
 
- Information om motionens betydelse  
- Motionsrådgivning 
- Erfarenheter av motion,  vad uppmuntrar, vad hindrar?  
 
 
Deltagarna tackade/gav beröm för 
• Motionsgrupper i olika orter 
• Vattengympa 
• Motionsparker i centrum och i Liljendal 
• Promenadkompisar 
• Verksamhetstunder som ordnas  
     för ensam boende äldre, samt tarnsport till stunder 

 
 
 
Deltagarnas önskemål och ideer  
Information/Motionsrådgivning  
• Mera information om motionsverksamhet, t.ex i Morjens-info och medborgarinstitutets broschyr 
• Mera motionsgrupper  till olika klientkategorier enligt de äldres funkionsförmåga, också  för 

utomhusmotion (promenadgrupper) 
• Professionella eller  motionsvänner kunde besöka föreningar och berätta om motionsmöjligheter samt  

ordna  motionsstunder 
• Sporra de nära för att komma till motionsverskamhet eller ut och promenera  
• Påverka  attityder genom  media, en positiv artikel om någon motionsgrupp   
 
Motionsverksamhet 
• Besök till konditionssalen samt  anvisning till träningen 
• Handledd motion t.ex av motionsvänner till motionsparker   
• Konditionslådor till motionsparker och olika motionsområden, där egna motionspass kan antecknas. 

Deltagarna belönas i lottdragning. Också föreningar utmanas med till verksamhet. 
 

Motionsomständigheter 
• Motionspark också till Isnäs 
• Motionsutrymmens reservationer samt hyror borde vara enhetliga i Lovisa  

 

Foto Ossi Gustafsson 



Kraft i åren -motionsråd för äldre personer 
 
I motionsrådet deltog  också medlemmar för Lovisas  
Kraft i åren -samarbetsgruppen   
Lisbeth Forsblom, seniorservicecentralen 
LeifEriksson, motionsväsendet 
Katja Marttila-Meriaho, social- och hälsovården 
Samt andra samarbetsgruppens medlemmar  
  
Vi tackar samarbetsgruppen för serveringen och de 
praktiska arrangemangen! 
 

Också kommunens beslutsfattarna var inbjudna till  
motionsrådets sammanfattning.  På plats var 
 
Raili Äijö, ordförande för äldrerådet 
Carola Klawé, grundtrygghetschef 
Arja Isotalo, ordförande för stadsfullmäktige 
 
 

Äldre som är fysiskt aktiva klarar sig längre hemma 

Syftet med det riksomfattande programmet Kraft i 
åren - hälsomotion för äldre (2005–2014) är att med 
hjälp av styrke- och balansträning och 
utomhusmotion främja livskvaliteten och 
möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre 
personer (75+) som bor hemma och som har 
nedsatt funktionsförmåga. Träningen baserar sig på 
vetenskaplig forskning. 

  
Målet nås genom att ta i bruk de goda förfaranden 
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 
 

 
 
Det är viktigt att ombesörja att 
 
• hälsomotion för äldre tas med i strategiska 

dokument 
• förebyggande arbete utförs i form av ett 

samarbete mellan den offentliga 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. koordinering och utbildning 

• förmånlig eller avgiftsfri 
motionsverksamhet ordnas för seniorer 

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

• det finns närliggande motions- och 
idrottsplatser för äldre. 
 

Kontaktperson i Lovisa:  
Lisbeth Forsblom 
fornamn.efternaman@loviisa.fi 
 
 
 

Läs mer 
 
Ålderslagen 2013 
  
Det nationella åtgärdsprogrammet för motion 
bland äldre; Hälsa och välmående genom 
motion. (Undervisnings- och kulturministeriets 
publikationer 2011:30) 
 
Kvalitetsrekommendation för att trygga ett 
bra åldrande och förbättra servicen  
(STM 2013:11) 
 
Kvalitetsrekommendationer om handledd 
hälsomotion för äldre personer (Social- och 
hälsovårdsministeriets handböcker 2004:7) 
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