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Virtuaalimatka: Sofiakylän asukkaat kävivät partioretkellä

Teknologia voi vaikuttaa kylmältä, kovalta ja vaikeaselkoiselta. Perheet erakoituvat toisistaan tablettiensa ja älypuhelimiensa äärelle, ja aito ihmiskontakti jää 
puuttumaan.

Toisin on kuitenkin Sofiakylässä, jossa on hiljalleen alettu soveltaa teknologiaa osaksi talon arkea.

Sofiakylä on Hovikoti-ryhmän yksityinen hoivakoti kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Yleensä lauantaisin on elokuvahetki, mutta viime lauantaina asukkaat pääsivät poikkeuksellisesti mukaan metsäretkelle – liikahtamatta Nokialta minnekään.

– Idea sai alkunsa, kun Jani Korpela Suomen Kotilääkäripalvelusta vieraili Sofiakylässä, ja ehdotti että tulisimme mukaan kokeiluun, kertoo Riitta Renard, 
Sofiakylän perustaja ja Vuoden Yrittäjänainen 2014.

Aikaisemmin virtuaaliretkiä Nizzaan ja Korkeasaareen koutsannut Korpela oli lähdössä partioretkelle Vihtiin, ja tarjosi Sofiakylälle sekä kahdelle muulle 
hoivakodille pääsyä mukaan.

Metsän kylmyys ei lämpimään yhteistilaan Sofiakylässä, mutta muuten kokemus oli autenttinen.

– Tuntui, kuin olisi itsekin metsässä. Mielenkiintoisinta oli seurata partiolaisten pannunalusten nikkarointia. Nyt retken jälkeen haluaisin itsekin kokeilla partiota, 
Sofiakylän asukas Minttu Saloranta kertoo.

Korpela kuvaa ja selostaa retken tapahtumia ja virtuaalimatkaajat näkevät tilanteen ikään kuin hänen silmillään.

– Nyt mennään tuonne, katsomaan mitä siellä leikitään! Korpela toteaa ja kamera seuraa.

Virtuaaliretkeläiset kuulevat, kuinka maa rahisee Korpelan jalkojen alla. Interaktiivisuus tarkoittaa, että retkeläiset pääsevät osaksi ”suoraa lähetystä”, 
vuorovaikutukseen partiolaisten kanssa ja esittämään kysymyksiä heille. 

Kun metsässä pidetään kahvitauko, syödään Sofiakylässäkin keksejä ja mehua.

– Nämä ovat merkityksellisiä kokemuksia. Metsäretki nostaa muistoja pintaan niillä, jotka ovat joskus itse olleet partiossa, kertoo Jussi Peltonen, Hovikodin 
toimitusjohtaja.

Retkiä tehdään Sofiakylässä tietysti muutenkin.

Ne vaativat kuitenkin energiaa ja resursseja sekä henkilökunnalta että asukkailta.

Virtuaaliretki mahdollistaa elämyksen niillekin, jotka eivät syystä tai toisesta voi itse lähteä reissuun. Virtuaaliretkeläiset ovat mukana tunnin, partiolaiset sen sijaan 
viettävät metsässä yön.

– Elämysteknologialla voidaan mahdollistaa myös vaikkapa sukujuhlaan osallistuminen silloin, kun paikan päälle ei konkreettisesti ole mahdollista mennä. Korpela 
on järjestänyt esimerkiksi eräälle henkilölle interaktiivisen osallistumisen hautajaisiin, Peltonen kertoo.

Interaktiivisuudessa muhii valtava tulevaisuuden bisnes, ja virtuaaliretki, joka Sofiakylässä lauantaina tehtiin, voi olla pian arkipäivää esimerkiksi kouluissa. Voisiko 
virtuaalisuus auttaa esimerkiksi kotonaan asuvien ikäihmisten yksinäisyyden hoidossa?

Sofiakylässä teknologia nähdään mahdollisuutena. Esimerkiksi autisteille virtuaalimaisemat voivat olla avuksi. Eräs lapsi, joka ei osoita juuri ilon tai surun tunteita, 
purskahti itkuun nähdessään ensimmäistä kertaa rantamaiseman Sofiakodin seinälle heijastettuna.
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