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Innosta ikiliikkujaksi -hanke
• Suunnattu kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen

• On osa Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen-ohjelmaa

• Toiminta koostuu

– ikäihmisille suunnatusta liikuntaneuvonnasta

– lihasvoima- ja tasapainoryhmistä 

– liikuntatapahtumista

– arkiliikunnan mahdollisuuksien ja ulkoilun lisäämisestä ja kehittämisestä

– VertaisVeturi -toiminnasta

• Tavoitteena on lisätä yhteistyötä Porin perusturvan vanhuspalveluiden ja 
kolmannen sektorin sekä oppilaitosten kanssa 



Teknologia Innosta ikiliikkujaksi -hankkeessa 

• Hankittiin 15 tablettia.

• Tavoitteena ikäihmisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen tablettia hyödyntäen.

• Lähdettiin liikkeelle mahdollisimman yksinkertaisilla ohjelmilla.

• Tabletin etusivulta on pääsy Muistipuisto -verkkosivustolle, joka sisältää paljon 

erilaista ikääntyneiden toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvää materiaalia.

• Yhteistyötä lähdettiin luomaan Porin kaupungin perusturvan kotihoidon kanssa.

• Oppilaitosyhteistyönä Sataedun kanssa kahteen tablettiin asennettiin Vivago

move hyvinvointisovellus.



Hankkeessa 

• Kotihoidon asiakkaalle vietiin tabletti, jossa oli Muistipuisto ja Vivago Move.

• Tavoitteena oli saada käytännön kokemuksia tabletin hyödyntämisestä 

ikäihmisen liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi.

• Tavoitteena oli myös, että kotihoidon työntekijät hyödyntäisivät tablettia 

yhtenä työkaluna asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa.

• Vivago Move hyvinvointitietojen kautta seurattiin asiakkaan päivä-, unirytmiä 

kokeilun ajan.



Asiakkaan hyvinvointitiedot
Kuva: Vivago Oy

Asiakkaan hyvinvointitiedot: Malli tavallisesta vuorokausirytmistä:



Asiakkaan kokemuksia 

• Tabletin kosketusnäytön käyttö oli haasteellista.

• Kosketusnäytön käyttöön annettiin apuväline, senkään avulla käyttö ei 

onnistunut.

• Asiakas ei käyttänyt tablettia omatoimisesti.

• Kotihoidon työntekijät hyödynsivät Muistipuistoa jonkin verran, ei säännöllisesti.

• Asiakas koki, että tabletin käyttö ei lisännyt liikunta-aktiivisuutta.

• Asiakas kertoi, että olisi jumpannut enemmänkin, jos olisi saanut apua tabletin 

käyttöön.



Kotihoidon kokemuksia

• Tabletit kiertävät kotihoidon eri tiimeissä.

• Muistipuiston sisältöä esiteltiin kotihoidon työntekijöille ja heitä motivoitiin 

käyttämään sivustoa monipuolisesti, jotta se tulisi tutuksi.

• Kotihoidon hoitajat laittavat Muistipuiston ohjelman käyntiin asiakaskäynnillä. 

• Jonkin verran teknisiä ongelmia ollut tablettien käytössä.

• Tabletin hyödyntäminen on kirjattu asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmaan. 

• Kunnon hoitaja -koulutuksen käyneet hoitajat ovat kokeneet tabletin käytön 

hyväksi työkaluksi.

• Itsenäinen tabletin käyttö on onnistunut osalla kotihoidon asiakkaista.



Tulevaisuudessa
• Liikuntapalveluille jätettiin 5 tablettia. 

• Tavoitteena toteuttaa liikunnanohjausta etäyhteydellä.

• Yhteistyö yhdistysten kanssa (Omaishoitajat, Muistiluotsi ym.) sekä 

VertaisVetureiden, ulkoiluystävien kanssa.

• Liikuntaneuvontaa on laajennettu ikäihmisille -> verkkopalveluiden 

hyödyntäminen.

• Kotihoidon työntekijöiden motivointia ja aktivoimista erilaisten toimintakykyä 

tukevien menetelmien hyödyntämiseen.

• Teknologian hyödyntäminen edellyttää monipuolista tukea ikäihmisille (mm. 

lähipiiri).
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