
Keinuhiiri Rockstick mouse 2 
Käyttökokemuksia 

Olen käyttänyt työssäni keinuhiirtä reilun kahden viikon ajan yhtäjaksoisesti. Työni on 
päätetyöskentelyä, jossa joudun hiirellä klikkailemaan hyvin paljon. Minulla on ollut jo 
pidempään nuoresta iästäni huolimatta vaivoja ranteessani. Hiirikäden ongelmat ovat 
aiheuttaneet myös ikäviä, toistuvia jännetupentulehduksia ja vaivat ovat aina yltyneet 
jatkuvan hiirenkäytön johdosta. Kun aloitin uudessa työpaikassani, juttelin asiasta 
työfysioterapeutin kanssa, joka lainasi minulle tämän Rockstick mouse 2:n, jotta voisin 
testata, olisiko se avuksi vaivoihin.  

Ajatus näin erilaisesta hiirestä oli aluksi outo ja ulkonäkökin sai minut ajattelemaan, että 
hiireen kestää pitkään tottua. Totuin hiiren käyttöön kuitenkin todella nopeasti, eikä siinä 
käytännössä mennyt kuin pari päivää, että unohdin jo koko keinuhiiren erilaisuuden. 
Työnteko onnistui nopeasti jo samalla tapaa kuin tavallisella hiirellä. Koin jo heti aluksi, 
että omaan tilanteeseeni ja työhön, jossa ranne rasittuu hiiren klikkaamisesta, kyseinen 
hiiri on oikein hyvä väline. En huomannut, että hiiri olisi mitenkään huonontanut ranteeni 
tilaa, vaan koin päinvastoin, että rasitus vähentyi.  

Testasin hiirtä pari päivää myös vasemmalla kädellä, sillä tämän taidon olen joutunut 
opettelemaan jännetupentulehdusten vuoksi. Pidän siitä, että mitään asetuksia ei tarvitse 
muunnella, vaan hiiren alta pitää vain valita L-asento, ja hiiri on valmis käytettäväksi 
vasemmalla kädellä. Itselleni juuri tämä vasemman käden käyttömahdollisuus oli yksi 
kriteereistäni ergonomista hiirtä valitessani. 

Kaksoisnapautus hiirellä oli oikeastaan ainut asia, jonka joutui ikään kuin opettelemaan. 
Hiirellä nopeasti kaksi kertaa peräkkäin napauttaminen ei ole yhtä luontevaa tai jouhevaa, 
vaan hieman jäykähköä. Tämä on kuitenkin hyvin pieni seikka, johon siihenkin tottui ajan 
kanssa.  

Skrollauspainike on luonnollisessa kohdassa peukalon alla. Myös skrollaamisesta 
aiheutunut rasitus vähenee, koska etusormen sijaan skrollaus tehdään peukalolla ja liike 
ranteessa on hieman erilainen.  

Yhden mahdollisesti negatiivisen asian hiiressä huomasin. Hiirestä tulee usein otettua 
kiinni vähän pienemmällä otteella kuin siitä todennäköisesti on tarkoitettu. Tämä johtuu 
siitä, että vaihtelen jatkuvasti oikeaa kättä näppäimistön ja hiiren välillä. En koe tätä 
kuitenkaan kovin merkitykselliseksi ongelmaksi, koska klikkausliike hiirellä on joka 
tapauksessa suurempi/laajempi kuin vain yhdellä sormella tehtäessä. Toisaalta hiiressä on 
myös juuri se hyvä puoli, että siihen on mahdollista asettaa sormet monella eri tapaa – eli 
kukin käyttäjä kuten mukavimmaksi tavaksi kokee. 

Uskon, että keinuhiiri on oiva tapa etenkin pitkällä tähtäimellä ennaltaehkäistä hiirikäden 
ongelmia. Ainakin itselleni koin hiiren aivan mainioksi, jopa korvaamattomaksi ja siksi olikin 
kurjaa luopua siitä, kun testikappale piti palauttaa. Heti tavalliseen hiireen siirryttyäni koin 
rasituksen ranteessani ja kivut alkoivat tuntua kädessä. 
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