
 

 

 

Äldreinstitutet arbetar för ett gott åldrande genom att utveckla, forska, kommunicera och påverka. I programmet Kraft i åren som 
Äldreinstitutet samordnar inför kommunerna god praxis när det gäller motionsrådgivning, styrke- och balansträning och utemotion. 
Programmet finansieras av Veikkaus/STEA och undervisnings- och kulturministeriet. www.voimaavanhuuteen.fi 

   Information för beslutsfattare 24.1.2017 

NÄRPES: Organisationerna och den offentliga sektorn uppmuntras till samarbete 

Närpes hör till de kommuner som är med i det riksomfattande programmet Kraft i åren. Programmet 

ska med hjälp av hälsomotion främja funktionsförmågan och delaktigheten för äldre personer som bor 

hemma eller i serviceboenden (huvudsakligen 75+) och som börjar få problem med funktionsförmågan. 

Forskning ger vid handen att motion är ett kostnadseffektivt sätt att främja funktionsförmågan när man 

kommer upp i åren. 

Den sektorsövergripande Kraft i åren-samarbetsgruppen i Närpes gjorde hösten 2016 en inledande 

kartläggning av seniorernas hälsomotion i kommunen. Äldreinstitutets mentor utarbetade utifrån 

resultaten en kommunvis sammanfattning av den inledande kartläggningen (bilaga) och på den grundar 

vi följande förslag: 

 

 

 

 

 
 

Närmare information om Kraft i åren 

Kontaktpersonerna i er kommun 

Jenny Björndahl-Öhman, äldreomsorgschef 
Ordförande för samarbetsgruppen 
jenny.bjorndahl-ohman@narpes.fi 050 4440770 
 
Ida Hautaoja, idrottsinstruktör 
Samordnare för bildningsväsendets samarbetsgrupp 
ida.hautaoja@narpes.fi 
 
Annica Eklund, rektor för vuxeninstitutet 
Samordnare för bildningsväsendets samarbetsgrupp 
annica.eklund@narpes.fi 
 
Mentorn i er kommun 
Minna Säpyskä-Nordberg  
planerare, Äldreinstitutet 
minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi 
 

Beslutsfattarens minneslista om seniormotion 

• Stärk ställningen för seniorernas hälsomotion i kommunens 
strategiska handlingar 

• Möjliggör samarbete mellan den offentliga, den tredje och 
den privata sektorn 

• Främja motionsrådgivningen med låg tröskel och hänvisa 
seniorer till motion 

• Stöd de lokala organisationer som motionerar seniorer, 
genom understöd och avgiftsfria lokaliteter 

• Stöd utbildning av kamrathandledare och samordning av 
frivilligverksamheten  

• Främja förmånlig eller avgiftsfri motion t.ex. genom att rikta 
seniormotionskort till äldre som rör sig litet 

• Se till att det finns tillgängliga rutter och transporter till 
motionsplatserna  

• Främja byggande av och tillgång till närmotionsplatser och se 
till att där finns handledd verksamhet 

 

1. Samarbetet mellan organisationer och den offentliga sektorn förbättras. 

2. För att kommunens motionsverksamhet ska vara bra och tillräcklig bör det utbildas 

kamrathandledare och utemotionsvänner för organisationerna och avtalas om en 

samordning av frivilligverksamheten.  

3. Seniorernas medverkan i planeringen av motionsverksamheten stärks genom att till 

exempel organisera motionspaneler.  

4. Motionsrådgivning med låg tröskel för seniorer ordnas. 

Vi önskar ett starkt stöd från er beslutsfattare för kommunens Kraft i åren- 

samarbetsgrupp. 
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