KONSTIKOPPA®

Toteutetun käytännön nimi
Vallin Ikäteknologiakeskuksen Konstikoppa® on matkalaukun muodossa kiertävä
teknologianäyttely. Sen avulla voidaan tutustua ja tutustuttaa ikäihmisiä pieniin laitteisiin, jotka
voivat tehdä heidän arjestaan turvallisemman ja helpomman.
Kokonaisuus, johon toteutettu käytäntö liittyy
Ikääntyneiden turvallisuuden edistäminen
Mistä käytäntö sai alkunsa, kauan se on ollut käytössä ja miksi sille oli tarvetta?
Kehitetty KäKäTe-hankkeessa, ja v. 2013 otettu käyttöön sekä Ikäteknologiakeskuksessa että
Vanhustyön keskusliitossa.
Tiedonjakamisen tarpeesta lähtenyt. Konstikopan avulla voidaan tutustua ja tutustuttaa ikäihmisiä
pieniin laitteisiin, jotka voivat tehdä heidän arjestaan turvallisemman ja helpomman.
Ketkä osallistuivat käytännön kehittämiseen ja toimeenpanoon?
Alunperin mukana olivat Valli ry/Ikäteknologiakeskus ja Vanhustyön keskusliitto
(KäKäTe eli Käyttäjille kätevä teknologia -hanke). Jatkokehitys vain Ikäteknologiakeskuksessa,
VTKL ei enää mukana. Seuraamme kehitystä ja uusimme sisältöä säännöllisesti.
Miten käytäntö toteutettiin?
Konstikoppaan valittiin (koottiin) helppokäyttöisiä laitteita, ne eivät vaadi asennustöitä. Laitteet
ovat helposti itse hankittavia ja kohtuuhintaisia; niiden hinnat ovat alle kymmenestä eurosta aina
250:een euroon. Jokaisesta esillä olevasta laitteesta jaetaan myös tietoa niiden hankintapaikoista ja
hinnoista. Kopassa on nyt mukana 17 laitetta, jotka mm. helpottavat näkemistä, kuulemista tai
muistamista sekä vaikuttavat turvallisuuteen. Konstikopasta löytyy mm. seuraavat tuotteet:
Elektroninen ovisilmä
Kommunikaattori
Liesihälytin
Liiketunnistimella toimiva muistutin
Lyhytaika-ajastin
Matkapuhelin turvarannekkeella
Ovi– ja ikkunahälytin
Paikannuslaite
Palovaroittimen paristokotelo
Pienvalaisimia, kuten otsalamppu, suurennusvalaisin,
seinävalo ja yövaloja
Vuorokausikalenteri
Älypuhelin
Konstikopan lainaaminen on ilmaista, mutta lainaaja maksaa sen lähetyskulut. Konstikoppamatkalaukku (niitä on 2 kpl) lähetetään Vallista Matkahuollon kautta tutustumistilaisuuden
järjestävälle taholle, joka lähettää sen tilaisuuden jälkeen takaisin samalla tavalla. Konstikopan
lähetyskulut kustantaa lainaava taho ja kulut ovat noin 25-30 euroa/suunta.
Valli ylläpitää varauskalenteria, ylläpitää ajantasaista sisältöä.

Kuinka paljon ja millaisia kustannuksia aiheutui käytännön toteuttamisesta?
Toteuttaminen oli melko edullista, sillä Konstikopan saatiin suurimmaksi osaksi pro bonona
alunperin, nyt ylläpitoon ja laitteiden uusimiseen liittyviä kustannuksia syntyy. Kuitenkin melko
pienimuotoisesti, sillä tuotevalikoimassa on vain sellaisia tuotteita, että niitä on mahdollista itse
hankkia kotiinsa.
Voiko käytännöllä sanoa olleen konkreettisia tuloksia ja vaikutuksia?
Saadun (kerätyn) palautteen ja oman esittelykokemuksen perusteella Konstikoppa on madaltanut
kynnystä tutustua ja ottaa käyttöön arkea helpottavaa teknologiaa. Konstikopan selkeä ja
helppokäyttöinen esittelymateriaali (kortit/jotta kuka tahansa voi tutustua laitteiisiin) on auttanut
laitteiden ymmärtämisessä.
Olisiko jotain voitu tehdä paremmin tai er lailla? Mikä oli erityisen haasteellista?
Teknologia kehittyy vauhdilla ja Konstikopan sisältöön voisi tehdä jatkuvasti uusimista. Haasteena
on se, että kun Konstikoppa on kiertävä teknologianäyttely matkalaukussa - konkreettisesti - niin
sinne mahtuu vain rajallinen määrä tuotteita. Kehitysputkessamme on virtuaalinen konstikoppa,
mutta se ei anna samaa kosketustuntumaa.
Mahdollisen jatkotyön kuvaus
Jatkuva kehittäminen, ml. sähjöinen, virtuaalinen versio verkkosivuillemme
(ikäteknologiakeskus.fi), olemme myös selvittämässä sitä, voisiko jonkun valtakunnallisen toimijan
kanssa tehdä yhteiskampanjan/pysyvän esittelypisteen myymälöihin
Miten käytäntö paransi kaupungin, kunnan tai alueen turvallisuutta?
Konstikopan avulla ikäihmiset ja heidän läheisensä ovat voineet tutustua ja tutustuttaa ikäihmisiä
pieniin laitteisiin, jotka voivat tehdä heidän arjestaan turvallisemman ja helpomman.
Opit/kokemukset, joista muut toimijat voivat hyötyä
Melko pienellä vaivalla ja myös ilahduttavan pienillä kustannuksilla voi luoda toimivan käytännön.
On tärkeää, että ohjeistus on selkokielinen ja myös saavutettava kaikin tavoin. Konseptin
kehittäminen -> rajaamista tehtävä koko ajan. On oltava koko ajan tarkkana mm. sen kanssa, että ei
edes vahingossa promoa jotain laitetta/toimijaa.
Keneltä tai mistä saa lisätietoa hankkeesta?
Etunimi: Sari
Sukunimi: Vapaavuori
Yritys / Organisaatio: Valli ry
Sähköposti: sari.vapaavuori@valli.fi
Puhelin: 0400678858
Verkkosivu: valli.fi ja Ikateknologiakeskus.fi
Some: valli ry ja Ikäteknogiakeskus

