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Jakobstad deltog 2019–2021 i mentorprogrammet Kraft i åren. 
I programmet utvecklas motionsverksamhet för äldre personer (huvudsakligen 75+) som bor hemma 
och som har begynnande problem med funktionsförmågan, men som inte anlitar vårdtjänster. Kommu-
nens samarbetsgrupp har fått utbildning, material och mentorstöd kostnadsfritt av Äldreinstitutet. I 
denna sammanfattning berättar vi om det treåriga utvecklingsarbetet.  

 

1. Tvärsektoriellt samarbete 
 
I Kraft i åren-arbetet har medverkat:  
Idrottsbyrån 
Social-och hälsovårdsväsendet 
En representant för äldrerådet 
Förtroendevalda i kommunen 
Organisationssektorn 

- Åldringsvänner rf  
- Idrottsföreningen JKG  
- Folkhälsan 
- Yrkesakademin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Goda resultat – arbetet fortsätter 
”Kraft i åren-projektets treåriga mentorperiod tillsammans med Äldreinstitutet avslutas 2021. Kraft i 
åren-projektet planeras fortsätta när reformen av social- och hälsovården träder i kraft. Staden är 
värd för projektet och samarbetar med den nya organisationen, företag som arbetar med äldre-
omsorg och tredje sektorn. Den nuvarande styrgruppen fortsätter i sitt arbete 2022–2024” 
(Budgeten 2022 och ekonomiplanen 2022–2024) 
 

Utvärdering av den egna verksamheten, ur årsuppföljningsenkäten 2021 
• Utvecklingsarbetet lyckades ganska bra (3), på skalan 1–5 
• Samarbetsgruppens verksamhet lyckades bra (4), på skalan 1–5 

 
”Goda erfarenheter av samarbete med olika aktörer, det har varit lätt att hålla kontakt också med 
hjälp av Teams-distansförbindelse.” 
 
 
 

Sammanfattning av Kraft i åren -arbetet 2019–2021 
Jakobstad  
 
Invånarantal: 19 097, 75 år fyllda 2 554 (13,4 %). Källa: Sotkanet 2021 
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2. Ledd motionsverksamhet  
Ledda motionsgrupper riktade till äldre personer (huvudsakligen 75+) som bor hemma och som har 
nedsatt funktions- och rörelseförmåga ordnades 2021 enligt coronabegränsningarna, så att verksam-
heten anpassades flexibelt. På idrottsbyråns sidor finns det information om motionsgrupper som olika 
aktörer ordnar. 

 
Motionsverksamhet 2021 
 

• Fri simtid, gratis 75+ (mån–fre) 
Vattengympagrupp (75+) 

• Idrottsbyråns gånggrupp på fredagar 
• Gymträning 75+ Hötorgcentret, gymmet Verna 

- 2 ggr/vecka (5–8 pers./grupp), under coronatiden begränsat deltagarantal eller individuell 
träning 

• JKG motionsgympagrupp 
• Gånglådor på rutterna i närområdet lockade äldre att röra på sig. I lådorna finns häften där man 

kan skriva sitt namn och delta i en utlottning.  

 
Testdagar nådde ut till äldre personer  
 
I september–oktober 2021 lyckades man ordna två testdagar för äldre på idrottsgården i samarbete 
med studerande vid Yrkesakademin. 
 
I det ena evenemanget deltog också regionala idrottsorganisationer och medborgarinstitutet samt Folk-
hälsan som presenterade sin verksamhet.  
 

- För närvårdarstuderande ordnades först en utbildning 
om betydelsen av styrke- och balansträning och de hand-
leddes att utföra test av rörelseförmågan (SPPB).  

- Dessutom gav de studerande hälsorådgivning,  
utförde mätningar (blodtryck, blodsocker) 
och förevisade proteinprodukter. 

- Fysioterapeuter gav personliga motionsanvisningar. 
- I testet av rörelseförmågan deltog sammanlagt 127 äldre 

personer, av vilka 37 procent (47) var män. 
- På basis av testresultaten nåddes rätt målgrupp 

och personerna hänvisades till lämplig motionsverksamhet. 
 
Friluftsverksamhet under utvecklingsarbetet 
 

• Gånggrupperna inleddes 2019.  
• Gånglådor på rutterna i närområdet lockade äldre att röra på sig.  

- I lådorna finns häften där man kan skriva sitt namn och delta i en ut-
lottning. 

• Orientering mellan 7 gånglådor. 
- prisutlottning bland deltagarna 
- karta över lådornas placering visade vägen 
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Man har fått med i utvecklingsarbetet en stor grupp aktörer inom olika sektorer, även beslutsfattare. I 
fortsättningen lönar det sig att också bjuda in folkhälso- och pensionärsorganisationer. 
 
Motionsrådgivningen bör i fortsättningen utvecklas, det finns redan planer på detta.   
Info och instruktioner:  Nationella rekommendationer för motionsrådgivning. 
 
 Det här är ett bra läge att fortsätta utvecklingsarbetet med hälsomotion för äldre. 
   
 
 
. 
. 

• Naturutflykt till Fäboda friluftsområde i samarbete med LuoNa 
och projektet Green Care.  

 
När idrottslokalerna stängdes på grund av begränsningarna 
2020, flyttades verksamheten smidigt utomhus. 

 
• Naturstigen Luna från Tellushallen, uppgifter vid rutten  
• Balkonggympa i fyra områden, nio hus  
• Drömmarnas motionsdag maj 2021 
• Gånggrupp startjippo, morgongympa och promenad, start från 

olika motionslådor 
• Naturstigsevenemang i Gamla hamn: gympatips på träd och 

bänkar.  

 

3. Motionsrådgivning 
Individuell motionsrådgivning med låg tröskel skulle inledas 2021 i Hötorgcentrets lokaler. På 
grund av coronan kunde verksamheten inte inledas som planerat. Målet är att få i gång verk-
samheten 2022. 

 

4. Kommunikation 
Det har ordnats många informations- och utbildningstillfällen om Kraft i åren-verksamheten och om 
motion för äldre. När-tv når ut till många äldre människor och har utnyttjats på ett lyckat sätt. 
Föreläsningar och evenemang kring hälsomotion  

• på biblioteket, vid församlingens tillställningar, i föreningar: JKG-föreningen,  
Marthaföreningen  

• Popup-motionsrådgivning och motionsinformation i storbutiker 
• Mässor och motionsevenemang i Tellushallen 

 
Tv och sociala medier 

• På När-tv Hemgymnastik för äldre, i repris under coronatiden 
• På simhallens Fb-sidor publicerades särskilt under coronabegräns-

ningarna Veckans rörelse 
 
 
Även kulturen har varit starkt engagerad i verksamhet som riktar sig till äldre. 
I Runebergsdagens program 2021 ingick läsning på svenska och finska. 
 
 
 
 
 

 
Jakobstads mentor Minna Säpyskä-Nordberg, Äldreinstitutet, 
minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi   

https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2021/11/Liikuntaneuvonnan_suositukset_SWE.pdf
mailto:minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi

