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DIGIPELIT 

Pelejä voi pelata sekä selaimella että ladata 
sovelluskaupasta kannettavalle, tabletille ja 
älypuhelimelle. Ilmaiset pelit sisältävät mainoksia. 
Joissakin peleissä on pelin sisäinen 
ostosmahdollisuus, jolla voi nopeuttaa etenemistä tai 
hankkia lisää varusteita. 

Esimerkkejä senioreiden suosimista peleistä:  
Tetris, Mahjong, Ristinolla, Shakki, Pasianssi, 
Sudoku, Memofit, Delfino, Candy Crush, Sanapala. 

 

• Netikäs: Digitaalinen pelaaminen. 
https://www.elakeliitto.fi/tietoa/tietotekniikka-ja-
mediataidot/digipelaaminen 

• Vahvike: Digitaaliset pelit 
https://www.vahvike.fi/fi/tietokoneet/digitaaliset-pelit 

• Ilta-Sanomat: Pelikone laaja valikoima erityyppisiä 
pelejä. https://pelikone.fi/  

• Ilta-Sanomat: Älypää laaja valikoima tietovisoja, 
sudokuja, pelejä https://alypaa.com/  

• Aikamatka: Raamattuvisa 
http://aikamatka.com/raamattuvisa.html 
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• Muistiliitto: Aivoterveydeksi (saatavilla AppStoresta 
vain iOS -laitteille). https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-
palvelut/luettavaa-ja-tekemista/aivoterveydeksi-
sovellus  

• Muistipuisto: Muistipuisto Aivoille ja nivelille 
tekemistä. https://www.muistipuisto.fi/ 

• Papunet: Pelit Kehitysvammaliiton helppokäyttöisiä 
verkkopelejä. http://papunet.net/pelit/pelit  

• Sid Meier: Civilization-sarjan pelit ovat 
vuoropohjaisia valtiosimulaattoreita. Niissä pelaaja 
saa aluksi oman pikkukylän, josta on tarkoitus kehittää 
koko maailmaa hallitseva sivilisaatio. 
https://www.civilization.com/  

• SuperCell: Hayday pelissä harjoitetaan maataloutta 
kasvattamalla viljaa, juureksia, hedelmiä ja marjoja. 
Pelissä myös rakennetaan erilaisia tuotantolaitteita ja 
ruoanlaittokoneita. https://supercell.com/en/games/ha
yday/  

• Niantic Lab: Pokemon Go sai pelaajat kävelemään. 
Sopii myös lastenlasten kanssa pelattavaksi. 
https://pokemongolive.com/en/  

• Enter ry: Geokätköily harrastuksena 
https://entersenior-fi-
bin.directo.fi/@Bin/0481ef91571554b4204715bfbf5d9
ac5/1549754511/application/pdf/2557103/Geokätköily
%20harrastuksena.pdf  
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Netikäs: Digitaalinen pelaaminen. 
https://www.elakeliitto.fi/tietoa/tietotekniikka-ja-
mediataidot/digipelaaminen 

Eläkeliiton digipelaamisen mediataidot-sivuilla kerrotaan 
mm. seuraavista ajankohtaisista asioista (helmikuussa 
2019): 

- Digipelit taiteena 
- Tietokonepeleistä innostuneet seniorit kohtaavat 

ennakkoluuloja 
- Pelaajat ikääntyvät – e-seniorit valtaavat e-

urheilumaailmaa 
- Eläkeliitto pelaa Grey Gunnersien johdolla 
- VR ja digipelaaminen -työpajaoppaat
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Vahvike: Digitaaliset pelit 
https://www.vahvike.fi/fi/tietokoneet/digitaaliset-pelit 

Runsaasti tietoja monenlaisista digitaalisten pelien 
sivustoista. 
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Ilta-Sanomat: Pelikone laaja valikoima erityyppisiä 
pelejä.  

https://pelikone.fi/  

Kymmeniä pelikategorioita, joissa runsaasti pelejä. 
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Ilta-Sanomat: Älypää laaja valikoima tietovisoja, 
sudokuja, pelejä.  

https://alypaa.com/  

Kymmeniä pelikategorioita, joissa runsaasti pelejä. 
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Aikamatka: Raamattuvisa 
http://aikamatka.com/raamattuvisa.html 

Raamattuaiheinen tietovisa. 
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Muistiliitto: Aivoterveydeksi (saatavilla AppStoresta 
vain iOS -laitteille).  

https://www.muistiliitto.fi/fi/tuki-ja-palvelut/luettavaa-ja-
tekemista/aivoterveydeksi-sovellus  

Helli muistiasi aktiivisuudella ja opi uutta 
aivoterveydestä. 
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Muistipuisto: Muistipuisto Aivoille ja nivelille 
tekemistä.  

https://www.muistipuisto.fi/  
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Papunet: Pelit Kehitysvammaliiton helppokäyttöisiä 
verkkopelejä.  

http://papunet.net/pelit/pelit  

Vaikka mitä pelejä. 
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Sid Meier: Civilization-sarjan pelit ovat vuoropohjaisia 
valtiosimulaattoreita. Niissä pelaaja saa aluksi oman 
pikkukylän, josta on tarkoitus kehittää koko maailmaa 
hallitseva sivilisaatio.  

https://www.civilization.com/  
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SuperCell: Hayday pelissä harjoitetaan maataloutta 
kasvattamalla viljaa, juureksia, hedelmiä ja marjoja. 
Pelissä myös rakennetaan erilaisia tuotantolaitteita ja 
ruoanlaittokoneita.  

https://supercell.com/en/games/hayday/  
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Niantic Lab: Pokemon Go saa pelaajat kävelemään. 
Sopii myös lastenlasten kanssa pelattavaksi. 
https://pokemongolive.com/en/  
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Enter ry: Geokätköily harrastuksena 
https://entersenior-fi-
bin.directo.fi/@Bin/0481ef91571554b4204715bfbf5d9ac
5/1549754511/application/pdf/2557103/Geokätköily%20
harrastuksena.pdf  

Kertoo millaista Geokätköily on harrastuksena. 
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