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Erityisryhmät ja tietokoneet

Hahmotusongelmat
Puhe-, kuulo- ja näköongelmat
Minuutin pituinen muisti

Kun passivoiva televisiokaan ei enää onnistu, 

jäljelle jää





• Nopea
• Erehtymätön
• Puolueeton
• Aina valmis
• Luotettava
• Ei yllätä
• Turvallinen

Koneessa on jotain 
mystistä



Miksei ole jo tehty

Insinööriohjelmoijat
Raha on netissä
Kuka pöljä haluaisi tehdä laitteen kun on tietokoneet
Mitä pahaa pelaamisessa muka oikeasti on? 

Isi ja äiti kielsi
Silmät ja aivot pehmenee
Karvoja kämmeniin
TV on oikeasti hyödytön, passivoiva viihdelaite



Intohimoa pelaamiseen pitää hyödyntää!!!

Huvin ohessa myydään seuraavat asiat:
• Urheilu
• Kognitiivinen kuntoutuminen
• Sosiaaliset suhteet (voi kehittää pelin)
• Terveellisemmät elintavat
• ”Julkista” kunniaa
• Kavereita

Pelit vievät mennessään
HYVÄÄN SUUNTAAN! 



Pelaaminen voi olla hyväksi

• Kilpailuhenki
• Suoritustarve
• Luonnollista valjastaa ne

”Kello käy, ei voi nyt 
vielä lopettaa”



Kokemuksia

• Laitteita joutuu joskus viemään puoliväkisin pois testitilaisuuksista
• ”Kallis” → Palau-vat perjantaina, maanantaina oven takana hakemassa 

takaisin
• Asiakkaita kuolemaan tai erittäin heikkoon tilaan saakka 
• Päätä seinään Speden pelien kanssa, samoin KÄLIn kanssa



Asiakkaidemme sanomaa
Memoera on meillä käytössä päivittäin. Kovaa suosiota 
on herättänyt tietovisa -peli, jota asukkaat useimminten 
pelaavat yhdessä. Pelin kysymykset herättävät myös 
ikäihmisissä muistoja ja keskusteluja sekä nykypäivästä 
että entisajasta. Anne Koskinen, Willa Katinala

Läheisellämme on ollut Memoera käytössä neljä vuotta. Sen käyttö on antanut 
mummulle jälleen pätevyyden ja onnistumisen tunnetta. Myös lähiomainen saa 
vähän vapaa-aikaa itselleensä kun tietää että mummu pelaa rauhassa. Ennen 
Memoeraa hänellä oli kova pelko käyttää sähköisiä laitteitta, mutta Memoeran 
käyttöhelppous toi uskalluksen käsitellä myös kodinkoneita. Kati ja Jyrki Sarva

Vaikka äidin muistisairaus on viime aikoina 
edennyt, hän on vielä kovasti kiinnostunut 
Memoeran käyttämisestä ja on ylpeä siitä, 
että hänellä on oma tietokone! On hienoa, 
että on olemassa Memoera, ja soisin sen 
olevan yleisesti käytössä palvelutaloissa. 
Erja Orre



Ihminen haluaa elämässään

Se voi olla vaikeaa:
• Nolattu monta kertaa 
• Uusi elämäntilanne 

Mitä tilalle?
• Pelko
• Ikävystyminen 

Kone:
• Ei nolaa eikä pelota samalla 

tavalla kuin ihminen 

• Tehdä
• Oppia
• Leikkiä
• Pelata



Yhteistyö

• Kokeilut
• Kehitys
• Sisällöntuotto

Uusi projekti:
Liikkumaan pelien avulla 
turvallisesti tuolissa:

• Halvalla (kotiin myös)
• Peli-iloon yhdistetään 

liikunnan ilo, sitäkin 
on olemassa!

• Konevetoisesti



Erityisryhmät on saatu pelaamaan

• Seuraava askel: HupiLIIKUNTA ja 
motorinen kuntoutus

• Tulevaisuus: kommunikaatioapu


