
Toimitusjohtaja Minna Laine, Meditas Oy

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTEKNOLOGIASTA APUA KORONAKRIISIIN 

Moto Tiles -liikuntalaatat mahdollistavat 
tehokasta tasapainon ja muistin harjoittamista 
koronan aikana — kotona ja palvelutalossa,





Uusimmat suositukset
- yli 65-vuotiaiden tulisi harjoittaa 

lihaskuntoa, tasapainoa ja notkeutta 
ainakin kaksi kertaa viikossa ja reipasta,

- hengästyttävää liikkumista 2,5 tuntia 
viikossa. 

Normaalioloissakin vain muutama prosentti 
ikäihmisistä täyttää liikkumissuositukset. Viimeisimmän FinTerveys-2017 -tutkimuksen 

mukaan joka toisella yli 75-vuotiaalla on 
ongelmia arjen liikkumisessa, kuten tuolilta 
nousussa tai rappujen kulkemisessa. 
Liikkumattomuuden haitalliset vaikutukset 
näkyvät mielialassa, yleisessä jaksamisessa, 
tasapainon heikkenemisenä ja kaatumisriskin 
kasvuna 



Mikä on Moto Tiles?

MOTO Tiles antaa mahdollisuuden 

vaikuttaa juuri uusimpien 

liikuntasuositusten toteuttamiseen!  

Se kuuluu tuoteryhmään Playware, joka 

yhdistää robotiikkaa pelituotteeseen ja 

tekee näin harjoituksista tehokkaita, 

hauskoja ja motivoivia.



MOTO Tiles -paketti sisältää seuraavat osat:

• 10 Moto tiles -liikuntalaattaa

• 1 tabletti ja esiasennettu Moto App -ohjelma

• 1 latausasema ja virtalähde

Ladattava akku:

Jokainen laatta sisältää oman ladattavan 

akkunsa, joka sallii jopa 20 tunnin käytön. 

Uudelleen lataus asemassa kestää vain 2-3 

tuntia. 

Takuu

1 vuosi, jonka jälkeen,  

huoltosopimusmahdollisuus



● Jokaisen laatan keskellä on paineen 
tunnistava anturi, sekä kahdeksan 
moniväristä lediä. Nämä ominaisuudet 
luovat lukuisia mahdollisuuksia 

toteuttaa erilaisia pelejä näillä laatoilla. 

● Koska laatat on suunniteltu palapelin tapaan, niistä 
voidaan muodostaa erilaisia pelialustoja rajattomasti 
- tai asetella laatat täysin erilleen - joka tuo 
joustavuutta ja antaa helpon tavan säätää pelin 
vaikeustasoa. Vaihtelemalla laattojen lukumäärää eri 
peleissä, voidaan kullekin käyttäjälle hakea oma 
yksilöllinen vaikeustaso.

Pelit

MOTO App sisältää useita pelejä, jotka ovat hauskoja ja motivoivia. 

Tarjolla on pelejä jotka haastavat fyysiset kyvyt: tasapainon tai 

nopeuden, sekä muistiin tai kuulemiseen perustuvia vaihtoehtoja. 

Voit helposti säätää vaikeustasoa käyttäjien tason mukaan. 



Hinta

5999,00 + alv 24%

Käyttäjiä 10 /päivä   50/vko 200/kk

2400 /vuosi   = 2,50€ /kerta 

Käyttäjiä 20/päivä  100/vko  400/kk

4800/vuosi    = 1.25€ /kerta

Lonkkamurtuman hinta 20.000€ (THL)

Jo viiden lonkkamurtuman 

ehkäiseminen toisi 100.000€ säästöt!



Moto Tiles liikuntalaattojen 
Tieteellinen näyttö

http://www.moto-tiles.com/effects.php







Opinnäytetyöt



 innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan esim. välitunneilla
 imaisee mukaansa (nuorten kommentti)
 tulee liikuttua huomaamatta ja saa hien pintaan (nuorten 

kommentti)
 yläkoululaiset innostuivat kovasti ja etenkin pojat halusivat kokeilla 

uudestaan ja uudestaan 
 helppo käyttää!
 voi harjoituttaa monia osa-alueita: tasapaino, nopeus sekä vuoron 

odottamista ja toisten kannustamista / T.Väisänen / Sakky

Perusopetuksessa (lasten ja nuorten) hyödyt ovat moninaisia
osallisuuden vahvistamisesta yksittäisten taitojen harjoittamiseen.
- erittäin 'motivaatioystävällinen’, 
- innostaa ja motivoi tekemään, harjoittelemaan taitoja. 
- vahvistaa arjen toimintakykyä parhaimmillaan. 
- Motojen avulla myös erityisesti erityistä tukea tarvitsevat lapset 

ovat uskaltautuneet kokeilemaan uusia taitoja ja
haastamaan omaa toimintakykyään (toki muutkin oppilaat).

- uusia kokemuksia ja ideoita asiakkaiden toimintakyvyn 
tukemisesta ja myös arvioimisesta. 
- ohjauksen välineenä erilainen, uusi hyvä väline harjoittaa 
monenlaisia asioita ryhmässä ja yksin. 

- Opettajalle innostava ja kiva opetusväline havainnollistaa ja opettaa 
asioita! / A.Kinnunen / Savonia

Moto Tiles mahdollisuudet 
opetuksessa
Savonian, Sakkyn ja JAMK:n
opettajien kommentteja

Vastaanotto oli oikein hyvä ja opiskelussa oli kerrankin iloa. 
Näkemykseni on, että Mototilesin kaltaiset laitejärjestelmät ja sillä 
tehdyt käytännölliset kokemukset edistävät oppimista ja syventävät 
aihetta.
Aivan eri asia kokeilla laitetta kuin vain katsoa video tai näyttää sitä.

Kiinalaisille Mototiles oli tajunnan räjäyttäjä. /K. Vehmaskoski /JAMK
K. Vehmaskoski /JAMK



Moto Tiles liikuntalaattojen 

Kokemuksia Suomesta



Turun kaupunginsairaala (videot you tube Meditas Finland)

https://www.youtube.com/watch?v=ms-
GGRBOnN4 0:58-1:17

https://www.youtube.com/watch?v=QdmlHf7
niA0



Pälkäne

Sanomalehti Kaleva

Joutsa

Oulu/ Tuira 
senioritoiminta



Myös heikompikuntoisille

https://www.youtube.com/watch?v=eHpcawr
DPC0

https://www.youtube.com/watch?v=eHpcawr
DPC0



Pori:
SAMK & Sataedu
Kotikunto-hanke
(Satakuntaliitto)



Moto Tiles -liikuntalaattojen kokeilu päivätoiminnassa oli osa Sataedun ja 
Satakunnan ammattikorkeakoulun Kotikunto – Kuntoutusmallien 
kehittäminen ja innovointi liikuntalaattojen avulla -hanketta.
Hanke on Satakuntaliiton rahoittamana AIKO-hanke. 
Perusturvan asiakkaat ovat päässeet kokeilemaan laattoja myös Himmelin 
kuntouttavassa päivätoiminnassa, missä on kymmenen hengen 
pilottiryhmä. Kahdeksan hengen pilottiryhmä harjoittelee Diavillassa. 
Ryhmät harjoittelevat kaksi kertaa viikossa Kunnon Hoitajan, lähihoitajan 
sekä hankkeen fysioterapeuttien ohjauksessa. 
Ryhmämuotoinen liikuntalaattaharjoittelu sisältää myös yksiöllisiä 
harjoituksia.



Länsi Suomi 12.6.2019

Rauman vanhuspalvelut





Kahden metrin etäisyys
Neljän hengen ryhmä ihanteellinen

LaattaKuvioita vaihtamalla uudenlainen harjoitus



Suomalaisen kotikuntoutuksen käynnistäminen ja 
kehittäminen vaativat esimiesten, 
kuntoutustyöntekijöiden ja kotihoitohenkilöstön 
ammatillisten perinteiden avaamista, 
uudenlaisista työtavoista ja -periaatteista 
neuvottelua ja niiden pitkäjänteistä, sitkeää 
harjoittelua sekä yhdenvertaista reflektiota. 



Sataedu & SAMK 
Satakuntaliiton Kotikunto AIKO-hanke
Kotikuntoutuksen uudet menetelmät "Tasapainoa kroppaan, muistia pääkoppaan"- seminaari

https://www.youtube.com/watch?v=Noqea7N
FrO0 2:25-2:29:27



Olisi teilläkin kiinnostusta ottaa käyttöön uutta teknologiaa?
Ota yhteyttä, sovitaan kokeilupäivä!

• www.meditas.fi

• www.moto-tiles.com

• Puh. 040 747 9033

• minna.laine@meditas.fi

• Twitter: MeditasOy

• LinkedIn: Minna Laine


