
  

 
Program ”Seiso omilla jaloilla – elämänvoimaa toimintakyvyllä” 

10.3.2020 kl. 10 info i Scandic Siuntio 

• Innehåll i programmet, ställen och deltagarnas önskemål 

• Tidtabell och programinnehåll 
 
1. period  Puhtia punttiin 
 

Motionsgrupp med låg tröskel, syftet är att förbättra funktionsförmågan och att man klarar sig i 
vardagen. 17.3.-30.4., tisdagar och torsdagar kl. 10.00, Scandic Siuntio 
Aktiv användning av muskler främjar hälsan helhetsmässigt. Starka ben och god balans möjliggör att 
man klarar sig i hemmet och det förhindrar fallolyckor. Övningar i konditionssalen, balansövningar, 
informationsinslag och diskussion om hur kosten påverkar till exempel till förebyggande av 
muskelförlust. Det finns möjlighet att göra TOIMIVA-tester som värderar funktionsförmågan. 
 
2. period Jollen minä, niin kuka sitten 
 

Grupp för motion utomhus maj-juni, en gång i veckan på tisdagar  
Olika spel utomhus som passar för alla. Promenering utomhus förstärker minnet och det uppfriskar 
att röra sig i naturen. Träffar också vid vindskydd med kaffe vid lägereld. Motion och kultur 
förverkligas genom att samtidigt bekant sig med historien; t.ex. Sjundeå kyrka och Fanjunkars. 
 
3. period  Gruppen Aivot aktiivisiksi 
 

Mångsidig motion på landet och i vatten för att aktivera hjärnan. 
 
Motion inomhus och i vatten september-oktober, två gånger i veckan på tisdagar och torsdagar 
Dans och motion i grupper både sittande och stående. Motion i grupper är en del av socialt umgänge 
med musik, vilket stimulerar hjärnan effektivt. Vattenmotion i poolen aktiverar hjärnan och är mjuk 
motion för stöd- och rörelseorganen. I vattenmotionsgrupper finns vid behov en assistent med i 
omklädningsrummen. Gruppträffar innehåller även diskussion och informationsinslag om vad kosten 
och sömnen betyder för hjärnans välbefinnande. 
 
4. period  Grupp för styrke- och balansträning 
 

Gruppen för inomhusmotion och vattenmotion i november och december 2020, två gånger i 
veckan på tisdagar och torsdagar. 
 
Mångsidig styrke- och balansträning enligt deltagarnas önskemål. Personliga mål för utvecklande av 
funktionsförmåga beaktas. Det finns möjlighet att göra TOIMIVAtester som värderar 
funktionsförmågan. 
 

Mer information om projektet: 
 
Liikuntamixeri Inzoi, Minna Nieminen tfn 040 5827488 
 
Sjundeå kommun, chef för biblioteks- och fritidstjänster Maarit Tuomisto, maarit.tuomisto@sjundea.fi, tfn 
050 3860825, (anträffbar fr.o.m. 9.3.2020) 
 

4.3.2020 

Siuntio – Avain onneen! 

 


