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ÖVERSIKT ÖVER DET ANDRA 

VERKSAMHETSÅRET: HANGÖ 

Syf te t  med progra mm et  Kra f t  i  å ren  ä r  a t t  f rä mja  l ivs kva l i te te n  h os  ä ldre  perso ner  oc h  dera s  

mö j l ig heter  a t t  k la ra  s ig  på  egen ha nd i  hem met .  Må lgruppen  ä r  ä ldre  personer  s om ha r  

nedsa t t  funkt i on sför må ga  och  för  dem ordna s  i  kom m unerna  mot io nsrå dg ivni ng ,  

mot io nsverksa mhet  m ed t rä ning  a v  s tyrka  och  ba la n s  oc h  mo t io n  uto mhu s .  Ko mm ung rupp 2  

(Ala vo,  Ha ngö,  Ju ga ,  Keuru ,  Ko kemä ki ,  L i b e l i t s ,  Lovisa ,  Nur mes ,  Ra nua ,  E tser i ,  Ha a pa jä rv i ,  

Kä rsä mä ki ,  Py hä jä r v i  och  Re is jä rv i  ( sa mko m mune n för  ba sserv ice  Se lä nne) )  ino m  

progra m met  Kra f t  i  å ren  in ledde  pro gra mv erksa mhete n  hös ten  2 0 1 1 .  Komm unerna  g j o rde  då  

en  pre l i minä r  ka r t lä g gni ng  a v  lä ge t  i  f rå ga  om  hä ls om ot i on  b la n d  ä ldre  2 0 1 0 .  Sa mma  f rå gor  

s tä l ld es  v id  den å r l ig a  uppföl jn in gen s om g jordes  2 0 1 3 .  I  den  hä r  publ ika t io nen f ra mlä gg s  

de  centra la  nycke l ta l en  för  Ha ngö för  2 0 1 0 –2 0 1 3 .  Dessuto m fä l l s  kom men ta rer  i  syf te  a t t  

s töd ja  utvec kl i ngsa rb ete t .   

Utbildning i anslutning till hälsomotion för äldre 

Lokala utbildare i Hangö ordnade en Kunnon 
Hoitaja-kurs och en kurs för 
utomhusmotionsvänner. Antalet kurser ökade från 
året innan med en (Figur 1). I kurserna deltog 
sjutton personer från social- och 
hälsovårdsväsendet och tio frivilliga.  

Figur 1. Antalet utbildningar i anslutning till hälsomotion för 
äldre personer i Hangö under 2010–2013. 

Allmänt om kommunen 
 Ungdoms- och fritidsdirektören har varit ordförande för samarbetsgruppen, specialidrottsplaneraren har 

varit motionskoordinator, en fysioterapeut har varit koordinator för social- och hälsovårdsväsendet och en 

företrädare för Hangö Pensionärer och de övriga organisationerna har varit organisationskoordinator. 

 Samarbetsgruppen utvärderade vid den årliga uppföljningen sin egen verksamhet och utvecklingsarbetet 

generellt. Samarbetsgruppen utvärderade verksamheten som rätt så god och under det andra utvecklingsåret 

som god. Självutvärderingarna stämde överens med dem från det första verksamhetsåret.  

 Kommunens koordinatorer för Kraft i åren samordnade nätverket för kamrataktörer och frivilliga aktörer för 

motionsverksamhet för äldre personer. 

 Hälsomotion för äldre personer har nämnts i kommunens strategiska dokument. Det pågick ingen beredning 

av sådana dokument i vilka det gick att ta med motion för äldre personer. 

 Äldre personer erbjöds inte seniormotionskort, det bjöds dock ut övriga förmåner i anslutning till 

hälsomotion, såsom gratis transport till den s.k. VoiTas-gruppen. 

 Lokalpressen skrev sammanlagt elva gånger om verksamheten Kraft i åren. Dessutom fanns det information 

om verksamheten på webben.  
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Motionsrådgivning för äldre personer 

I kommunen ordnades inte motionsrådgivning 
under 2010–2013. 

Tabell 1. Motionsgrupper avsedda för äldre personer 
inom målgrupperna inom de olika sektorerna i Hangö 
2013. 

 Grupper Deltagare 

Social- och 
hälsovårdsväsendet 
 

 
20   147  

Organisationerna  12   103  

Idrottsväsendet  9   81  

Övriga  2   12  

Sammanlagt  43   343  

 

 

Handledd motionsverksamhet 

Figur 2. Antalet motionsgrupper avsedda för 
målgruppspersoner med försvagad funktions- och 
rörelseförmåga i Hangö 2010–2013. 

År 2013 uppgick antalet personer över 75 år till 
sammanlagt 847 i Hangö (SOTKAnet). I åldersklassen 
beräknas varannan person ha försämrad funktions- och 
rörelseförmåga. På basis av det hade Hangö en 
motionsgrupp per tio målgruppspersoner. Det 
genomsnittliga värdet för kommungruppen uppgick till 
43 år 2013 (2010: 43). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvaliteten på motionsverksamheten 

- Av motionsgrupperna samlades 37 en gång i veckan, 
fem grupper samlades två gånger i veckan och en 
grupp samlades fem gånger. 

- Det samlades in respons av klienterna i 23 grupper.  
- Testning av rörelseförmågan utfördes i sex grupper. 
-  Deltagarna hänvisades till fortsatt träning i fyra 

grupper. 

- Grupperna hade i genomsnitt åtta deltagare. 

Antalet motionsgrupper avsedda för äldre personer 
över 75 år med nedsatt funktions- och 
rörelseförmåga uppgick till 43, antalet ökade med 
19 grupper från utgångsläget. (Figur 2). I Hangö 
ordnade social- och hälsovårdsväsendet merparten 
av grupperna. Organisationerna hade 12 grupper. 
De 43 grupperna (2012: 27) omfattade 343 deltagare 
(2012: 243). (Tabell 1). 

Motion utomhus 

Social- och hälsovårdsväsendet, idrottsväsendet och Röda korset samordnade assisterad motion utomhus för 
äldre personer. Regelbunden assistans för motion utomhus fick sammanlagt 40 äldre personer som tillhörde 
målgruppen (2012: 20). Det fanns en grupp för handledd motion utomhus.  
 
Antalet personer som agerade som assistenter för motion utomhus uppgick till 35 (2012: 10). De var frivilliga 
som företrädde folkhälso- och handikapporganisationerna eller de övriga frivilligorganisationerna eller 
privatpersoner. 
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Evenemang 

I Hangö ordnades sju evenemang i anslutning till hälsomotion för äldre personer under 2013. Tre av 
evenemangen var friluftsdagar. De innehöll exempelvis handledda promenader, gymnastik och frågesporter. 
Under ett evenemang invigdes en ny närliggande motionsanläggning. Fyra dansevenemang ordnades i 
samarbete med ett flertal aktörer och de olika pensionärsorganisationerna ansvarade i tur och ordning för 
serveringen. I evenemangen deltog ca 560 personer.  

Programmet Kraft i åren  
Äldreinstitutet 
Stinsgatan 7 
00520 Helsingfors   
tfn 09 612 2160    
 
www.voimaavanhuuteen.fi 

 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Undervisnings- och kulturministeriet 

Stöd för utvecklingsarbetet 

I Hangö har man lyckats med att öka antalet motionsgrupper för äldre personer med nedsatt funktions- och 
rörelseförmåga. År 2013 uppgick antalet grupper till 43 (2012: 27). I proportion till invånarantalet var antalet 
grupper verkligen stort och klart bättre än antalet grupper i Kraft i åren-kommunerna i genomsnitt. Social- 
och hälsovårdsväsendet ordnade merparten av grupperna men också idrottsväsendet och organisationerna 
ordnade motionsverksamhet för äldre personer. Vissa grupper leddes av utbildade kamrathandledare 
(VertaisVeturi). Träningsförhållandena förbättrades märkbart då det öppnades ett nytt gym i Idrottshus. 

Enligt motionsrekommendationerna för äldre personer bör muskelstyrkan och balansen tränas minst två 
gånger i veckan. I Kvalitetsrekommendationer om handledd hälsomotion för äldre personer och 
kvalitetskriterierna för motionsgrupperna inom programmet Kraft i åren finns instruktioner om 
genomförandet av motionsverksamheten i grupp. Centrala kriterier är: att grupperna har färre än 20 
deltagare, att grupperna samlas minst en gång i veckan, att respons samlas in av deltagarna, att funktions- 
och rörelseförmågan bedöms och att deltagarna hänvisas till fortsatt träning. 

I Hangö fanns ett stort antal grupper som uppfyllde ett flertal av kriterierna. Endast en grupp uppfyllde alla 
kriterierna. I fortsättningen lönar det sig därför att fästa uppmärksamhet vid att de äldre personerna 
hänvisas till fortsatt träning i samband med att en grupp upphör.  

I Hangö har man på ett förträffligt sätt satsat på friluftsverksamhet. Utbildade utomhusmotionsvänner och 
s.k. Kunnon Hoitaja-vårdare har regelbundet gått ut med äldre personer som behöver hjälp. Kommunen 
deltog aktivt i kampanjen Gå ut med den äldre och i december fick Hangö priset Kunnostautunut kunta. År 
2013 ordnades i kommunen en handledd grupp för motion utomhus och det har dessutom i större 
utsträckning ordnats handledd verksamhet till följd av att den nya närliggande motionsanläggningen 
öppnades på våren 2014.  

I Hangö ordnades också ett stort antal olika slags frilufts- och motionsevenemang. Med hjälp av dem har 
man spridit information om hur viktigt det är att motionera. Man har också lyckats med att locka äldre 
personer att motionera regelbundet. I samband med arrangemangen av evenemangen har man på ett 
framgångsrikt sätt samarbetat med aktörer inom olika sektorer.   

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och den s.k. äldreomsorgslagen samt de kvalitetsrekommendationer som 
stödjer dem ska kommunerna ordna motionsrådgivning. Hangö har emellertid inte ordnat 
motionsrådgivning under 2013. Kommunens samarbetsgrupp för Kraft i åren har dock planer på att inleda 
rådgivningsverksamheten. 


