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Tabell 1. Motionsgrupper avsedda för äldre personer med 
försvagad funktions- och rörelseförmåga på Kimitoön inom de 
olika sektorerna 2012. 

 Grupper Deltagare 

Idrottsväsendet  6   71  

Sammanlagt  6   71  

 

 

ÖVERSIKT ÖVER DET ANDRA  

VERKSAMHETSÅRET på KIMITOÖN 

Ko mmu ngru pp 1  (Tava stehus ,  I i t t i ,  J a la s jä rv i - I lma jo ki -Kur ikka  (a f fä rsverkssa mk om mun fö r  

ba sserv ice ,  J IK) ,  Juv a - Jorois -Ra nta sa l mi  ( J JR -kom mu nerna ) ,  Ki mit oö n,  Ka r leby ,  Gu sta vs ,  

Kuusa mo och  Sa s ta ma la )  in om progra m met  Kra f t  i  å ren  in ledde  progra mve r ksa mhete n  

hös ten  2 0 1 0 .  Komm unerna  g j orde  då  en  pre l imi nä r  ka r t lä g gni ng  a v  lä ge t  i  f rå ga  om 

hä lso mo t io n  b l a nd  ä ldre .  Sa mma  f rå gor  s tä l ldes  v id  den å r l iga  uppföl j n in gen s om g jorde s  

2 0 1 2 .  I  den  hä r  publ ika t ione n f ra mlä ggs  d e  centra la  nycke l ta len  för  Kimit oö n  för  2 0 10–2 0 1 2 .  

Dessu to m fä l l s  ko mm enta rer  i  syf te  a t t  s tö d ja  utveckl i ngsa rbete t .  

Handledd motionsverksamhet för äldre personer med försvagad funktions- och rörelseförmåga 

Utbildning i anslutning till hälsomotion för 
äldre personer 

År 2012 deltog kommunen på följande sätt i 
Äldreinstitutets kurser:  Motionsrådgivning för 
äldre personer (tre personer).  

Lokala utbildare på Kimitoön ordnade kurserna 
Kunnon Hoitaja och VertaisVeturi. I kurserna 
deltog fem personer från social- och 
hälsovårdsväsendet, en person från en 
organisation och femton personer från övriga 
instanser. Föregående år ordnades en Kunnon 
Hoitaja-kurs. (Figur 2). 

Figur 2. Antalet utbildningar i anslutning till 
motion för äldre personer på Kimitoön och i 
kommungrupp 1 under 2010–2012 

 

År 2012 uppgick antalet personer över 75 år på Kimitoön 
till sammanlagt 976 (SOTKAnet). I åldersklassen 
beräknas varannan person ha försämrad funktions- och 
rörelseförmåga. Kimitoön hade 2012 en handledd 
motionsgrupp per 81 äldre personer som tillhörde 
målgruppen (år 2011: 79). Medeltalet för 
kommungruppen uppgick till 32 år 2012. 

 

Två grupper samlades två gånger i veckan. 
Gruppdeltagarna gavs möjlighet att ge respons och 
deras fysiska funktionsförmåga bedömdes. De 
hänvisades också till fortsatt träning. Grupperna hade i 
genomsnitt tolv deltagare.   

I kommunen ordnades sex handledda 
motionsgrupper för äldre personer över 75 år 
med försvagad funktions- och rörelseförmåga, 
antalet grupper har inte förändrats från 2011. 
(Figur 1). På Kimitoön var det idrottsväsendet 
som ordnade motionsgrupperna. Sammanlagt 71 
äldre personer indelade i sex grupper deltog. 
(Tabell 1).  

Figur 1. Antalet motionsgrupper avsedda för äldre 
personer med försvagad funktions- och rörelseförmåga 
på Kimitoön 2010–2012. 
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Social- och hälsovårdsministeriet 
 
Undervisnings- och kulturministeriet 

 

Motionsrådgivning för äldre personer 

Motionsrådgivning för äldre personer ordnades 
inte 2010–2012.  

 
Evenemang 

I kommunen ordnades under 2012 ett evenemang i 
anslutning till hälsomotion för äldre personer: 
under en hälsomotionsdag fick klienter vid de olika 
ålderdomshemmen och servicehusen i kommunen 
komma ut och få frisk luft. I evenemanget deltog ca 
80 personer.   

I kommunen ordnades under 2011 två evenemang i 
vilka deltog ca 300 personer.  

Som ett stöd för utvecklingsarbetet 
 

Enligt motionsrekommendationerna bör äldre personer träna styrkan och balansen åtminstone två gånger 
i veckan. I kvalitetsrekommendationerna om handledd hälsomotion för äldre personer finns anvisningar 
om ordnandet av motionsverksamhet i grupp. Bland de här rekommendationerna har vi valt ut fem 
kriterier som vi inspekterar i fråga om motionsgrupperna i kommunerna, d.v.s.: att gruppstorleken är 
mindre än 20 personer, att motionsgruppen samlas minst två gånger i veckan, att deltagarna får ge 
respons, att deltagarnas funktions- och rörelseförmåga bedöms och att handledning i fortsatt träning 
tillhandahålls. I kommungrupp 1 fanns det 23 motionsgrupper av totalt 423 som uppfyllde kriterierna. 
 
År 2012 ordnades på Kimitoön sex motionsgrupper för äldre personer som tillhörde målgruppen. Två av 
motionsgrupperna uppfyllde alla de fem kriterierna enligt kvalitetsrekommendationerna. Positivt med 
tanke på grupperna var också det att till dem hade det ordnats transport. I grupperna fanns dessutom 
kamrathandledare som assistenter. I er kommun bör det ordnas fler grupper för att fler äldre personer 
med nedsatt funktionsförmåga ska ha möjlighet att utöva fysisk aktivitet på det sätt som anges i 
rekommendationerna. Förutom idrottsväsendet bör också social- och hälsovårdssektorn och olika 
organisationer ordna motionsverksamhet. Som exempel kan nämnas att kamrathandledare kan leda 
motionsgrupper inom organisationerna. Vid utvecklingen av motionsverksamheten lönar det sig att 
beakta de rekommendationer om testning vilka har gjorts upp inom programmet Kraft i åren och 
motionsgruppens kvalitetskriterier.  
 
För att initiera en individuell motionsrådgivning lönar det sig att dra nytta av de förslag som de äldres 
motionsjury har tagit fram. Önskemål om att få motionsrådgivning på hälsovårdscentralen eller av en 
servicehandledare har kastats fram. Till önskemålen hörde också att ta med frågor i anslutning till motion 
som ett led i hembesök för att främja välbefinnandet.  
 
Vi uppmuntrar er att även i fortsättningen ordna kurser i hälsomotion för äldre personer, såväl för 
yrkesutbildade personer som för kamrathandledare. Det lönar sig att utnyttja även resten av de avgiftsfria 
kvotplatserna i fråga om Äldreinstitutets kurser för utbildare för att utbildningsansvaret på så sätt ska 
fördelas mellan fler personer.  


