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Suomen Reumaliitto julkistaa Helppo avata -keksintökilpailun
Suomen Reumaliitto ry. käynnistää yhdessä Keksintösäätiön ja yhdeksän muun yhteistyökumppanin kanssa
Helppo avata –keksintökilpailun 1.9.2008. Kilpailulla haetaan uusia helposti avattavia pakkausratkaisuja
päivittäistavara- ja lääkepakkauksiin.
Helppo avata –keksintökilpailu on kaikille avoin. Kilpailuaika on 1.9.-1.12.2008. Lisäksi yritykset voivat
osallistua kunniamainintasarjaan.
Keksintökilpailun palkinnot jaetaan Tekesin Futupack-verkoston seminaarissa keväällä 2009. Kolme parasta
ehdotusta saavat rahapalkinnon sekä Keksintösäätiön tukea keksinnön suojaukseen ja kehittämiseen.
Keksintökilpailun kutsu, ilmoittautumislomake ja säännöt ovat luettavissa 1.9.2008 klo 8 alkaen osoitteessa
www.helppopakkausonetu.com
Kilpailu on osa Suomen Reumaliiton Helppo pakkaus on ETU –hanketta. Hankkeen tavoitteena on, että
kansalaisille on tarjolla nykyistä helpommin avattavia ja käytettäviä päivittäistavara- ja lääkepakkauksia.
Pohjoismaisten tutkimusten perusteella arvioidaan, että noin 1,5 miljoonaa suomalaista kärsii käden
huonosta toimintakyvystä. Pakkausten avaamiseen on kehitetty erilaisia apuvälineitä, mutta ETUhankkeessa lähtökohtana on edistää pakkausten avattavuutta ilman apuvälineitä. Hankkeella pyritään
vaikuttamaan erityisesti kauppaan, pakkausteollisuuteen ja suunnittelijoihin, jotta pakkausten
käyttäjänäkökulma huomioitaisiin paremmin. ETU-hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella.
Kilpailun taustaorganisaatioita ovat Elintarviketeollisuusliitto ry, Lääketeollisuus ry, Pakkausteknologia - PTR
ry, Päivittäistavarakauppa ry, Suomen Design for All –verkosto, Suomen Pakkausyhdistys ry, Tekesin
Futupack-verkosto, Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja VTT.
Suomen Reumaliitto ry. on kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestö. Liitto valvoo tuki- ja
liikuntaelinsairaiden oikeuksia, tukee jäsenyhdistystensä työtä sekä vahvistaa sairastuneiden sosiaalista
tukiverkkoa. Jäsenyhdistyksiä on 170 ja henkilöjäseniä 53 000.
Keksintösäätiö on maamme merkittävin yksityishenkilöiden, yliopistotutkijoiden ja mikroyritysten
keksintötoiminnan neuvoja ja tukija. Säätiö tukee ja edistää suomalaista keksintötoimintaa sekä keksintöjen
kehittämistä ja hyödyntämistä. Säätiön asiantuntemus painottuu erityisesti uusien ideoiden kehittämisen
alkuvaiheeseen. Keksintösäätiön rahoitus on riskirahoitusta, jolla pyritään antamaan keksinnölle
mahdollisuus päästä tuotteeksi markkinoille.
Tekesin Futupack-verkosto edistää pakkauksiin liittyvää liiketoimintaa yhdistämällä eri alojen osaamista
tutkimus- ja kehitystyössä. Verkostossa pakkausalan arvoketjun yritykset ja tutkimusorganisaatiot tutustuvat
toisiinsa ja pystyvät siten yhdessä käynnistämään tutkimus- ja kehitysprojekteja, joiden tulokset myös
hyödynnetään kaupallisesti.
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