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Behov och målsättning
I Kimitoöns kommun (tidigare Kimito, Dragsfjärd och Västanfjärd) 
ökar 75-åringarnas andel i framtiden. Målsättningen för Kraft i åren 
-verksamheten följer Kimito kommuns hälsomotionsstrategi från 
år 2007: 1) upprätthålla samt bevara den fysiska rörelseförmågan 
2) hjälpa de äldre att leva länge självständigt 3) skapa rörelse/
motion åt passiva seniorer som ligger i riskzonen. Till målen hör 
även motionsrådgivning och möjligheter till vardagsmotion och 
utomhusmotion.

Förverkligande
Verksamheten startade med VoiTas-grupper (styrke- och balans) 
som förverkligades inom fritidsenheten. Grupperna var riktade 
till hemmaboende 75+ åringar med nedsatt rörelseförmåga och 
hemvårdstjänst. Genom hemvården handplockades de första 
klienterna till gruppen. Ledande läkaren gjorde en läkarkontroll 
på deltagarna och godkände om de kunde delta i verksamheten. 
Idrottsinstruktören handledde gruppen. De av kommunen utbil-
dade Kunnon Hoitajat och Motionsvännerna (VertaisVeturi) har 
stött och inspirerat deltagarna i hemmet, under taxiresan samt i 
konditionssalen.  Kommunen har betalat deltagarnas taxiresor till 
konditionssalen.  Ingen extra finansiering har sökts för verksam-
heten. 

Grupperna tränade två gånger om veckan i tio veckors period. 
I början testades alla deltagare med Bergs test och senare med  
SPPB-test. Vid avslutad period har deltagarna testats på nytt och 
själva utvärderat både verksamheten och resultaten. Utvärde-
ringen har använts i planeringen av den fortsatta verksamheten. 
Synlighet har fått genom tidningsartiklar, radioreportage samt 
annonsering i lokala tidningar.  

Resultat
Till dagsdato har man genomfört sex olika VoiTas-grupper. 
Sammanlagt har 59 personer (9 män, 50 kvinnor) på Kimitoön 

deltagit. Efter första gruppens tio veckors period hade styrka 
och balans färdigheterna förbättrats med 40%. Senare har delta-
garnas färdigheter stigit i medeltal med två poäng. Många äldre 
har goda upplevelser av gruppen och den bästa utvärderingen 
är att de flesta fortsätter träna i grupperna. 

Sammanfattning
De äldres styrka och balans har förbättrats avsevärt. I början var 
det svårt att få de äldre motiverade att komma med men nu 
visar många intresse för verksamheten och VoiTas-grupperna har 
utökats med flera i kommunen. De äldre har också själva kontak-
tat fritidskansliet för att få veta om och när grupperna fortsätter. 
Numera betalar deltagarna även själva sina eventuella taxiresor till 
konditionssalen. För att verksamheten kan vidare utvecklas krävs 
det mera samarbete med hälso-, och socialsektorn samt olika orga-
nisationer från tredje sektorn. 

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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”Vi slutar inte röra på oss för att vi blir 
gamla, utan vi blir gamla för att vi slutar 
röra på oss”.

Varje deltagare har en motionsvän som hjälper i konditionssalen.
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