Digitaalinen vuorovaikutus
Ilo muistaa ja onnistua hankkeessa
Etätukea muistiperheille kotiin
10/2020 – 3/2021
Projektivastaava Kirsi Mustonen

Tampereen Valikkoryhmän webinaari
10.6.2021

Hankkeen
tavoitteet ja toimintamuodot

KOHDERYHMÄ

ETÄTUEN
KEHITTÄMINEN JA
ETÄYHTEYKSIEN
KÄYTÖN TUKEMINEN

Kotona asuva
muistiperhe, jonka
osallistuminen kodin
ulkopuoliseen
toimintaan on
rajoittunutta sairauden
ja koronan vuoksi.

Muistiyhdistys tarjosi
perheen käyttöön
tablettitietokoneen
videopuheluja varten
sekä opasti sen käytössä.

MUISTISAIRAAN
TOIMINTAKYVYN
TUKEMINEN

Viikoittaisissa
videopuheluissa
virkistävien
keskustelujen lisäksi
ohjattiin harjoituksia,
jotka tukivat mielen
hyvinvointia ja muistia.

LÄHEISEN
JAKSAMISEN
TUKEMINEN

Tarjolla oli tietoa
muistisairauksista ja
niiden vaikutuksista
arkeen sekä keinoja
jaksamiseen.

TUKIHENKILÖTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN

Tukea tarjosivat
yhdistyksen kouluttamat,
vapaaehtoiset
etätukihenkilöt ja
opiskelijat.

Kuvien lähde: Canvas

Tuotokset
• Toimintamalli etätukeen
• Läheisen tukemisen opas
tukihenkilöille
• Ohjeita etätukeen
tukihenkilöille
• Materiaalipankki
tukihenkilöille
• Video etätukihenkilönä
toimimisesta

Loppuraportti
www.pirkamaanmuistiyhdistys.fi /hankkeet

Tulokset 1/2
-

-

videoyhteys on toimiva yhteydenpitotapa,
voi keskittyä kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen
tuettavien persoona, voimavarat ja mieltymykset oli huomioitu
yhteys mahdollisti näytön jakamisen ja siten internetin
ihmeellisen maailman, sisältö rajaton asiakkaan ehdoilla
tuettavat odottivat puheluita, valmistautuivat niihin
vaikutus näkyi illalla hyväntuulisuutena ja puheluiden muisteluna
etätukihenkilön ja tuettavan henkilökemian toimivuus

-

läheiset eivät halunneet itselle tukea
avustivat puheluissa, osallistuivat välillä itsekin
oma hetki kun toinen on hyvässä seurassa ja on hauskaa
harjoituksia hyvä tehdä vieraamman kanssa
vuorovaikutukseen tullut ulkopuolista virikettä

Asiakkaat

Läheiset

”– Aluksi Veli ei ollut yhtään
innostunut tabletin avulla
tehtävistä harjoituksista,
mutta nyt hän toivoo niitä.
Milanan soittoa hän
odottaa kovasti ja heillä
riittää paljon yhteistä
puhuttavaa. Soitot ovat
hänelle viikon kohokohta.
Näin korona-aikana täällä
talossa ei ole ohjelmaa eikä
harrastuksia, joten virikkeet
ovat tarpeellisia, kertoo
Sylvia-vaimo.
Samaa mieltä on Veli itse.
Hänelle yhteiset hetket
Milanan kanssa ovat
tärkeitä ja virkistäviä.”
Tamperelainen 14.2.2021

Tulokset 2/2
Tukihenkilöt

Muistiyhdistys

-

-

sovelluksen käyttö tuttua aiemmin, omat laitteet
käytössä, helppoa
sopi aikatauluihin, matkoihin ei mennyt aikaa,
turvallinen
antoisaa puolin ja toisin, opittu tuettavilta sekä
tekniikasta

luotettava tuen tarjoaja
etätuki jää osaksi muistiluotsia
tavoitettiin uusi vapaaehtoistoimijoiden ryhmä
tavoitetaan uusia asiakkaita
tärkeää tietoa toiminnan kehittämiseksi

Etätukihenkilönä toiminen
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Nz-zMcTvmHE (4:23)

Kehittämisehdotuksia
Tekniikka

Kohderyhmä

Tukihenkilöiden
koulutus, toiminta ja tuki

•
•
•
•
•

• etätuen edistävät ja estävät tekijät:
• digilaitteiden käyttö vierasta,
vaikeus kuvata palvelua, tutun ja
luotettavan ammattilaisen suositus
• jo varhaisessa vaiheessa
• yksinasuvat
• syrjäseudulla
• digituki

• henkilökohtainen kontakti ja
soveltuvuus
• ajasta ja paikasta riippumaton
koulutus
• digituki, yhteistyö tukea tarjoavien
tahojen kanssa

yksilöllisempää
laitteiden koko
päivitykset, etähallinta
sovellus, tietoturva
lähipiirin osallistuminen

Ikääntynyt
tarve
valmiudet
kokemukset
asenne

Teknologia
tarkoituksenmukaisuus
helppokäyttöisyys
toimivuus

Vuorovaikutus
läsnäolo
turvallisuus
luottamus
yksilöllisyys
empatia
arvostus
viestintä

Ammattilainen/
vapaaehtoinen
soveltuvuus
persoona
osaaminen

Palvelun tuottaja
luotettavuus
palvelun luonne

Ikääntyneiden kanssa
kahdenkeskisessä
teknologiavälitteisessä
vuorovaikutuksessa
vaikuttavia tekijöitä

Lähteitä mm.:
•
•
•
•

Tamperelainen 14.2.2021
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