Kotona turvallisesti arkiteknologian avulla

Arkiteknologia tarkoittaa kotona asumista tukevaa, edullista pienteknologiaa.
Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeessa on koottu ns. arkiteknologiasalkku,
joka sisältää esimerkkejä kotona asumista tukevista välineistä. Arkiteknologiasalkku
sisältää mm. paloturvallisuutta edistäviä välineitä, kodin valaistukseen liittyviä,
näkemistä helpottavia ratkaisuja sekä kuulemisen ja muistamisen apuvälineitä.

ARKITEKNOLOGIASALKKU
Alla näet tietoja arkiteknologiavälineistä ja niiden hankintapaikoista.
Kuvissa on esitetty aiheesta yksi esimerkkiväline,
useimmissa tapauksissa muitakin välineitä löytyy markkinoilta.
Lisätietoja arkiteknologiasalkusta saat Vanhustyön keskusliiton
Kotiturvasta vastaavalta henkilöltä tai korjausneuvonnan päälliköltä.
Yhteystiedot löydät esitteen lopusta.

SALKUN SISÄLTÖ:
AVAIMEN JA LUKON APUVÄÄNTIMET
Apuvääntimet helpottavat oven ja lukon avaamista. Niitä on olemassa yleisimmille avainmalleille. Lukon vääntönupin apuvääntimiä saa uusiin Abloy ja Roca- merkkisiin lukon vääntönuppeihin.
Hinta: vääntönupin apuväännin noin 30 euroa ja
avaimen apuväännin noin 10 euroa • Takuuaika: 1 vuosi.
Hankintapaikat: Entritec Oy, www.entritec.com/apuvaantimet.
Kysy tuotetta myös lukkoseppäliikkeistä.

ESINEIDEN PAIKANNIN
Auttaa sinua löytämään kadonneita esineitä hälytysäänen
avulla. Paikantimessa on myös led-valo esineiden etsimistä
varten pimeässä.
Hinta: noin 50 euroa • Takuuaika: 1 vuosi.
Hankintapaikka: esim. verkkokauppa
www.dementiaonlineshop.com

KUULEMISTA PARANTAVA KOMMUNIKAATTORI
Bellman Maxi kommunikaattori on helppokäyttöinen
henkilökohtainen kuunteluvahvistin, joka soveltuu
esim. keskusteluihin, television äänen kuulemiseen,
lääkärinvastaanotolle ja yleisötilaisuuksien kuunteluun.
Hinta: noin 250 euroa • Takuuaika: 2 vuotta.
Hankintapaikat: Kuulotekniikka Oy ja verkkokauppa kuten
www.kuulohansaverkkokauppa.vilkasstore.com

LIESIHÄLYTIN
Tunnistaa vaarallisen korkean lämpötilan ja
nopean lämpötilan nousun, jolloin se hälyttää.
Hinta: noin 30 euroa • Takuuaika: 2 vuotta.
Hankintapaikat: sähköliikkeet, kodinkoneliikkeet,
sähkötukut esim. Veikon Kone, Euronics, Elfin, Clas Ohlson

ARKITEKNOLOGIASALKKU
LYHYTAIKA-AJASTIN
Sammuttaa laitteesta virran, kun asettamasi aika
(15, 30, 45 tai 60 min) on kulunut.

Hinta: noin 18 euroa • Takuuaika: 2 vuotta.
Hankintapaikka: esim. Clas Ohlson

MUISTUTIN
Muistuttimeen voit äänittää viestejä, jotka muistutin toistaa,
kun sen liiketunnistin tunnistaa liikettä 4–5 metrin etäisyydeltä.

Hinta: noin 70 euroa • Takuuaika: 1 vuosi.
Hankintapaikat: verkkokaupat kuten
www.dementiaonlineshop.com, www.amazon.com

ITSESTÄÄN LASKEUTUVA PALOVAROITIN
Palohälytin laskeutuu alas katosta, kun pariston vaihtaminen
on tarpeen.

Hinta: noin 30 euroa • Takuuaika: 2 vuotta.
Hankintapaikka: esim. Gigantti

PALOVAROITIN PARISTOKOTELOLLA
Paristo laitetaan seinälle kiinnitettävään koteloon, jolloin
pariston vaihto onnistuu kiipeämättä.

Hinta: noin 30 euroa • Takuuaika: 3 vuotta.
Hankintapaikat: Verkkokaupat kuten verkkokauppa.spek.fi,
www.ettonet.fi, turvakauppa.com

YÖVALO LIIKETUNNISTIMELLA
Liiketunnistimella varustettu, pistorasiaan kytkettävä yövalo
tunnistaa liikkeen noin 2,5 metrin etäisyydeltä. Valo palaa
noin 20 sekuntia. Voidaan kytkeä myös palamaan jatkuvasti.
Hinta: noin 12 euroa • Takuuaika: 6 kuukautta.
Hankintapaikat: Kodintarvikeliikkeet kuten Tokmanni,
verkkokaupat kuten www.valohuone.fi ja www.prisma.fi

TURVALLISEN JA ESTEETTÖMÄN ASUMISEN ASIANTUNTIJA
Vanhustyön keskusliitto kehittää korjausneuvontaa koko vanhusväestöä palvelevaksi toiminnaksi. Korjausneuvonnassa kehitetään yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveystoimen ja kehittyvien maakuntien kanssa ikääntyvien ihmisten
kotona asumisen ja kotihoidon onnistumiseksi. Ikääntyneen ihmisen kotona
asumisen edellytysten parantamisessa on paljon tehtävää. Vanhustyön keskusliitossa hyödynnetään useiden eri alojen asiantuntemusta.

Kysy lisää:

040 502 3807
jukka.laakso@vtkl.fi

KOTITURVASTA VASTAAVA
KAISA ESKELINEN

050 463 4868
kaisa.eskelinen@vtkl.fi

Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki
09 350 8600, etunimi.sukunimi@vtkl.fi
www.vtkl.fi

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.
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