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TEKNO – Terveys- ja hy-
vinvointiteknologiaosaami-
nen sujuvaksi -hanke toteut-
ti nimettömän kyselytutki-
muksen, jonka kohderyhmä-
nä olivat kotona asuvat ikäih-
miset, heidän läheisensä se-
kä hoitotyön ammattilaiset 
erityisesti kotihoidon paris-
ta. Tutkimustuloksissa yllät-
tävimmät erot löytyivät yksi-
näisyyden tai syrjäytymisen 
havainnoinnista.

Vain 7 prosenttia kotihoi-
don asiakkaaksi itsensä tun-
nistavista henkilöistä ilmoit-
ti arjen haasteeksi yksinäi-
syyden tai syrjäytymisen. Sen 
sijaan muut ryhmät mainitsi-
vat yksinäisyyden useammin. 
Läheisistä ja omaisista noin 
28 prosenttia piti kotona sel-
viytymisen haasteena yksi-
näisyyttä ja syrjäytymistä. 

Eniten huomioita aiheesta 
tekivät hoitotyön ammattilai-
set. Heistä lähes 58 prosent-
tia mainitsi yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen kotona selviy-
tyvän asiakkaan suurimmak-
si haasteeksi.

Muita haasteita olivat huo-
no taloudellinen tilanne, vi-
rikkeiden puute, tarpeetto-
muuden tunne, yhteisöllisyy-
den puute naapurustoissa ja 
omaisten asuminen kaukana.

Teknologia apuna,  
ei ratkaisu kaikkeen

Teknologialla ei voida ko-
konaan ratkaista yksinäisyy-
den ja syrjäytymisen suurta 
haastetta nyky-yhteiskunnas-
sa. Sen sijaan teknologialla 
voidaan luoda mahdollisuuk-
sia ja yhteyksiä ulkomaail-
maan ja toisiin ihmisiin sekä 
mahdollistaa mielekäs teke-
minen yksilöllisesti. 

Ylipäänsä digitaaliset pal-
velut ovat hyvä lisä kotiin tuo-
tavien palvelujen joukkoon 
erityisesti vähentämään yk-
sinäisyyttä ja tuomaan ar-
keen uudenlaista sisältöä. 

Tuolijumppaa etäryhmässä
 Kotisohvaltaan voi nyky-

ään osallistua esimerkiksi 
tuolijumppaan, asahiin, joo-
gaan tai vaikka yhteislaulu-
hetkeen. Kotiin tuotavia har-
rastuksia tarjoaa Sanoste Oy, 
joka välittää verkkokaupasta 
ostetut harrastukset kuvapu-
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heluna tablettilaitteeseen tai 
kannettavaan tietokonee-
seen. Osallistuminen tapah-
tuu vastaamalla ohjaajan soit-
toon, ja ohjaaja on paikalla 
opastamassa osallistujaa ko-
ko harrastuskerran ajan. Har-
rastuksia voi ostaa yhden tai 
neljän kerran paketteina.

Virtuaalivesijumppaa

 Vantaalla Hakunilan uima-
hallissa on päässyt kokeile-
maan uudenlaista vesijump-
paa, jossa ohjaaja ei olekaan 
fyysisesti paikalla. Sen sijaan 
altaan reunalla nököttää kos-
ketusnäyttö, josta voi valita 
seitsemästä erilaisesta jump-
paohjelmasta itsellensä mie-
luisen. 

Osassa ohjelmista on oh-
jeistuksena apuvälineiden 
käyttö, joita voi kysyä lai-
naan uimahallin henkilökun-
nalta. Ohjelmia päivitetään 
niin, että kahden viikon vä-
lein vaihtuu yksi ohjelmista 
uuteen. Virtuaalivesijumpas-
sa voi jumpata omassa tah-
dissa ja sen avulla voi myös 
löytää uusia liikkeitä omaan 
harjoitteluunsa. 

Toistaiseksi jatkuva kokei-
lu on Vantaan liikuntapalve-
luiden järjestämä.

Tähtien tuijottelua 

Enää ei tarvitse olla tähti-
tieteilijä löytääkseen tähtiä 
ja tähtikuvioita taivaalta. 
Applen puhelimiin ja tablet-
teihin ladattavalla Skyview 
Free -sovelluksella pääsee 
tutkimaan yötaivaan tähtiku-
vioita. Kun osoittaa känny-
källä kirkasta taivasta, sovel-
lus kertoo, mitä tähtikuvio-
ta katselee. Sovellus pystyy 
myös paikantamaan aurin-
kokuntamme planeettoja ja 
galakseja sekä satelliitteja.

Lempeää teknologiaa
 Musiikki on monelle tär-

keä osa minuutta ja erilaiset 
kappaleet nivoutuvat osaksi 
elämäntarinaa. HILDA – mat-
ka muistoihin -sovellus tarjo-
aa aikamatkan tuttujen sävel-
ten ja kuvien kera omaan lap-
suuteen ja nuoruuteen. Mu-
siikilla on paljon positiivisia 
vaikutuksia muun muassa 
mielialaa kohentavana, kog-

nitiivista toimintakykyä akti-
voivana ja masentuneisuutta 
vähentävänä tekijänä. HILDA-
sovelluksen saa ladattua so-
velluskaupoista (App Store 
ja Google Play kauppa) mak-
suttomaan kokeiluun.

Erilaiset aktivoivat pelit  
ja testit

 Nykypäivänä Internet on 
täynnä erilaisia pelejä ja ajan-
viettomahdollisuuksia. Pelit 
voivat olla opettavaisia tai esi-
merkiksi muistia harjoittavia. 

Tällaisia pelejä ja aktivoin-
titestejä on koottu kattava lis-
ta Seniori365.fi-sivuille 
(https://seniori365.fi/aktivi-
teetit/pelit-ja-testit/muistipe-
lit). Aktiviteetit-osiosta löy-
dät myös muuta mielekästä 
tekemistä.
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Laurean Tikkurilan kampuksella Vantaalla sijaitsevan Teknologialainaamon projektityöntekijä Anniina Hon-
konen (vas.) neuvoo Anja Hautaviitaa, mistä pääsee tutustumaan erilaisiin etänä ohjattaviin jumppahetkiin. 
Kuva: Ulla Wallinsalo.

Teknologia luo 
yhteyksiä 
ulkomaailmaan  
ja toisiin ihmisiin. 
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