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Tampereen kehittäjäklubi ihmisten 

näköisten palveluiden äärellä 

 

Tampereen kehittäjäklubi aloitti vuoden 2020 kokoontumalla 29.1. TAMKin Y-kampuksen 

Backstagella ihmisten näköisten palveluiden äärelle. Ajankohtaiset alustukset herättivät 

klubilaiset keskustelemaan aktiivisesti. Projektipäällikkö Tarja Heinonen avasi aamun Hippa-

hankkeen Hollannin benchmarking-matkan terveisillä. Sittardissa sijaitsevan Zuyerland-

sairaalan innovatiiviset ratkaisut kiinnostivat kuulijoita erityisesti ja keskustelussa pohdittiin, 

voitaisiinko Suomessa hyödyntää vastaavia ratkaisuja. Tarja kertoi myös TAMKiin kevään 

aikana valmistuvasta Sote Virtual Labista, tutkimus-,kehittämis- ja oppimisympäristöstä, jota 

tullaan hyödyntämään myös Hippa-hankkeen toiminnassa.  

Tarja Heinonen toi Klubiin terveiset Hollannista.  

Yrityksen puheenvuoro kehittäjäklubissa oli tällä kertaa Invantor Oy:n toimitusjohtaja Esko 

Vihavalla. Hän kertoi yrityksen kokemuksista Hippa-hankkeessa toteutetusta Taikalattia-

testauksesta Kuuselan seniorikeskuksessa. Kuuselan seniorikeskus on yksi TAMKin 

autenttisen testausympäristön Pirkanmaan Senioripalvelut Oy:n senioritaloista Tampereella.  



Esko Vihava Invantor Oy:stä kertoi aidon käyttäjäpalautteen olevan tärkeää yrittäjille.  

Testauksessa nousi erityisesti esiin ammattilaisten aktiivinen panos onnistuneeseen 

testausprosessiin. Erityiskiitos toteutuksen onnistumisesta kuuluukin Kuuselakeskuksen 

fysioterapeuteille ja toimintaterapeutti-opiskelijalle, joiden omistautuminen Taikalattian 

kahden viikon testaukseen oli esimerkillistä. Invantor koki aidon käyttäjäkokemuksen 

saamisen ensiarvoisen tärkeäksi yritykselle.  



Taikalattian testaus Kuuselassa toi mukavia hetkiä asukkaille ja henkilökunnalle.  

Klubilaiset kuulivat myös Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden 

yrityskoordinaattori Ulla Lukkarin puheenvuorossa ”Mitä voimme tarjota yrityksille?” 

työllistymisestä aloilla, joilla on työvoimapulaa, kuten hoiva- ja IT-ala. Nämä alat koskettavat 

myös Hippa-hankkeen aihepiirejä. Tampereen kaupunki tarjoaa yrityksille erilaisia palveluita, 

kuten TreStartin TalentSpace, jossa työnhakijat ja työnantajat kohtaavat. 



Ulla Lukkari Tampereen kaupungilta valotti klubilaisille kaupungin palveluita yrityksille.  

Ullan alustus herätti aktiivista keskustelua mm. kotiin tarjottavien palveluiden 

mahdollisuuksista. Keskustelu johdatteli klubin Tampellan Työhuone Oy:n 

sisustussuunnittelija Tuija Salmen esitykseen ”Muistiystävällinen koti” – Ikääntymisen 

erityispiirteet huomioivaan sisustussuunnitteluun. Esitys valotti konkreettisesti asioita, joilla 

kotiasumisesta on mahdollista saada turvallinen ja itsenäistä asumista tukeva, mm. 

valaistuksen keinoin.  

Sisustussuunnittelun mahdollisuuksista itsenäisen asumisen tukemisessa kertoi Tuija Salmi 

Tampellan Työhuone Oy:stä.  



Tuija kertoi, että on tärkeää pitää mielessä se, että muistisairaan ja ikääntynen asunnon 

olevan KOTI, ei vain kodinomainen asunto. Sisustuksen merkitys on ikääntyneen elämässä 

jokapäiväinen; miten päivä lähtee käyntiin eli kuinka pääsee sängystä itse ylös. Erilaisilla 

nykyaikaisilla ratkaisuilla voidaan kotia saada entistä viihtyisämmäksi, kuten esimerkiksi 

sähkötakalla. Myöskään pihan käyttöä ja hyödyntämistä ei kannata unohtaa. Valon merkitys 

on suuri erityisesti päivärytmin ylläpitämisessä. Huomioitavaa on myös se, että 60-vuotiaan 

valontarve on noin 3 kertaa suurempi kuin 20-vuotiaan. Tällä on merkitystä mm. eri värien 

näkemisessä ”Ilman valoa ei ole värejä”.  

Aiheeseen voi tutustua lisää Tuija Salmen ja Taina Semin kirjassa ”Yötaivaan toivo”.  

Aamukahvitarjoilusta vastasivat TAMKin Catering Studion 1. vuoden restonomiopiskelijat, 

jotka saivat tärkeää kokemusta tarjoilun kokonaistoteuttamisesta tarjouspyyntöön 

vastaamisesta lähtien.  
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