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SenioriVerkko - hyvinvointia mobiilisti 

Tieto- ja viestintätekniikka on 
hauskaa, hyödyllistä ja  
tuo iäkkäänkin elämään 
uusia ulottuvuuksia. 
 
 
@SenioriVerkko 
#senioriverkko 

DigiKylli-video 

http://www.senioriverkko.com
http://www.senioriverkko.com
http://www.eloisaika.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=Rv96TOc5jGg
https://www.youtube.com/watch?v=Rv96TOc5jGg
https://www.youtube.com/watch?v=Rv96TOc5jGg
https://www.youtube.com/watch?v=Rv96TOc5jGg
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MoveOn etävalmennus -iäkkäiden hyvinvoinnin tueksi 

Pilotti:  
- kahdeksan henkilöä (65 – 75 v) 
- Helsingin kaupungin Myllypuron 

monipuolinen palvelukeskus 
- Movendos  mCoach 

etävalmennustyökalu 
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MoveOn etävalmennus -tavoitteet 

Osallistujien tavoitteet: 
- liikunnan lisääminen (liikuntatapäiväkirja) 
- painonhallinta 
- rentoutuminen (harjoitteet) 
- liikkuvuuden lisääminen 
- elämäntapamuutos (ravinto, liikkuminen) 

 
 



Satu Veltheim & Teija Saarinen 4/2016 

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry / SenioriVerkko 

MoveOn etävalmennus - kokemuksia 

Asiakkaiden kokemuksia ja tuloksia: 
- lihaskunto palautui ja paino putosi 10 kg 
- lihasmassa kasvoi  
- jäsenten liikkuvuus lisääntyi 
- vyötärölihavuus pieneni 

 
● “kiinnostus terveellisiin elämäntapoihin 

kasvoi “ 
● ”talvisin en pysty liikkumaan ulkona,  

nyt sain etäohjausta kotiin ja  
se mahdollisti ja innosti jumppaamaan” 
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Tabletti taipuu - osallisuutta, hyötyä ja iloa 

Mukana pilotissa 
- Kontulan monipuolinen palvelukeskus 
- Roihuvuoren monipuolinen palvelukeskus 
- Rudolfin palvelukeskustoiminta 
- Herttoniemen toimintaterapia 
- Hely ry/ Pentin tupa 

 
● toiminta- ja fysioterapeutteja, 

sosiaaliohjaajia ja lähihoitajia  
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Tabletti taipuu - tuloksia 

Tiedonhankinta 
- nopeutunut ja helpottunut (voi tapahtua 

jo asiakkaan kotona välittömästi). 
 
Asiakaspalvelu 
- parantunut ja nopeutunut 
- asiakkaan osallisuus on kasvanut 
- asiakkaalle / asiakkaan kanssa voi 

toteuttaa asioita, joita ei ole ennen 
kyennyt. 
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Tabletti taipuu - tuloksia 

Uudenlaisia tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia työ ja toimintatapoja 
- Työnkuva on monipuolistunut. Esim.  tietotekniikan käyttäminen on osa-

alueena toimintakyvyn arviointia sekä palveluneuvontaa. 
- Ryhmätoimintojen monipuolisempi suunnittelu ja toteutus sovellusten 

avulla (musiikki, kuvat, pelit, uutiset).  
- Työajan tehostuminen ja ajansäästö (useita asioita voi hoitaa jo 

asiakkaan luona heti). 
 

Muuta 
- Toisetkin työntekijät innostuivat tabletin käyttämisestä asiakastyössä. 
- Tabletteja on hankittu työkäyttöön. 
- Iäkkäät ovat hankkineet omia laitteita. 
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Tabletti taipuu -taidetta 

Tabletin piirrosohjelmalla maalattuja 
tauluja ryhmäkoti Pentin tuvassa. 



SenioriVerkko somessa - vain klikkaus ja... 

Linkki internetissä olevaan versioon 

https://www.thinglink.com/scene/753557107734740992
https://www.thinglink.com/scene/753557107734740992


 
 
 
 
 
 
 
 
Ikä ei ole este - ole itse rohkea 
 

VR – lisätyn todellisuuden 
työpaja virtuaalilaseilla: 
 
Iäkkäät  
- kokeilevat erilaisia 

sovelluksia ja 
- testaavat virtuaalilaseja. 
 
 
 
 

 

Linkki videoon 

https://youtu.be/2BT1bvQtM90
https://www.youtube.com/watch?v=2BT1bvQtM90&feature=youtu.be
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SenioriVerkko kiittää 


