Muistio digityöryhmän kokouksesta 11.6. klo 9
Läsnä:
Jaana Huohvanainen, Joen Severi
Päivi Franssila, Digisote -hanke
Erkki Martikainen, Maaseudun Sivistysliitto
Anssi Kekkonen, Kansanterveyden keskus
Aki Tanskanen, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus
Jenna Piippo, RoboApu -hanke, Honkalampisäätiö
Taina Ben Daoud, Pohjois-Karjalan työttömien toimintajärjestö
Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Minna Tuuva, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys

Puheenjohtaja Martikainen avasi kokouksen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Digitukipilotti mahdollisuus
Pohjois-Karjala on päässyt ”jatkoon” valtiovarainministeriön maakunnallisissa
digitukipilottihankkeissa. Hankkeen hakijana tulee olemaan Maakuntaliitto. Helsingissä on 14.-15.6.
jatkoon valituille maakunnille hankkeen kick off -tilaisuus, johon lähtee edustus Maakuntaliitosta,
kirjastolta ja Minna Pksotulta. Tilaisuudessa selviää, miten hankkeen resursseja voi käyttää.
Hankesuunnitelmaa valtiovarainministeriö toivoo jo ennen juhannusta.
Kevään digituvat
Digituvissa on ollut kävijöitä n. 5 (+tuolijumppajumpparyhmä : )-20 henkilöä per tilaisuus.
Näkyvyyttä on saatu hyvin paikallislehdissä. (Kotiseutu uutiset ja Puruvesi -lehti) Polvijärvi ja
Outokumpu olisivat kiinnostuneet ottamaan Digituvan paikkakunnalleen.
Digityöryhmän toimijoiden ajankohtaista toimintaa ja yhteistyön mahdollisuuksia
Digisotella on valmistelussa Hyvinvointiyrittäjyys 3.0. -hanke, jossa mukana Josek, Keti ja Pikes.
Digikiihdyttämöt jatkuvat syksyllä ja e-vertaistuki eri teemoihin keskittyen.
Digimpi Pohjois-Karjala toiminta on järjestämässä syksyllä Digikouluja.
Timo Ruin viesti: Tarkoitus olisi pitää tuo digikoulu neljänä tapahtumana syyskuun (ehkä lokakuun
alun) aikana, joissa jokaisessa olisi erilainen teema. Paikkana olisi Osuuspankki. Kohderyhmänä
tietysti osaamista kaipaavat henkilöt. Koulutukseen mahtunee n. 50 henkilöä.

Teemoiksi kaavailimme seuraavia, ohjelmassa on luultavasti yleisesittelyä ja sitten henkilökohtaista
työskentelyä (mieluusti omalla laitteella).
-

viihde (vastuullisena Elisa)

-

media yleisesti (vastuullisena Karjalainen)

-

pankkipalvelut (vastuullisena OP)

-

julkiset palvelut (vastuullisena PTTK)

Digikoulujen osalta voidaan tehdä yhteistyötä tiedotuksessa. Severillä on kumppanina Nordea,
mahdollisesti tässä yhteistyön paikka Digikoulujen osalta. Kanta.fi palvelujen neuvontaa voisi myös
olla mukana.
Severin syksyyn kuuluu vertaisohjaaja koulutus neljällä paikkakunnalla kirjastojen tiloissa.
Vertaisohjaajia tarvitaan lisää. Jatkuvuus ohjauksessa (sama aika, sama paikka, useita toistoja) on
ryhmän lisäksi tärkeää. Severillä on syksyllä myös infotilaisuuksia toiminnasta, näissä voisi olla
mukana. (Esim. Lehmon kirjasto 22.8., Juuan Ellinkulma 29.8. ja Nurmeksen isompi tilaisuus lokamarraskuussa) Severi on mukana YLEn Nettiä ikä kaikki kampanjassa, joka jalkautuu Joensuuhun
27.8. Kampanjassa kannattaa olla mukana kaikkien halukkaiden, kampanjan aloitus on 13.8. Severi
tiedottaa tarkemmin elokuussa.
Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskuksen osalta kirjastot voisivat mahdollisesti olla paikkoja myös
Miun palveluiden neuvontaan, sillä kaikissa kunnissa ei ole yhteispalvelupistettä. Uutena osiona
Miun palveluissa on sähköiset vuokra-asunto hakemukset.
Kathy -toimintaan on mahdollisesti tulossa jalkautuva digineuvoja syksyksi. Kesän aikana
Kansalaistalon digineuvoja Joonas antaa digitukea myös Torikievarissa.
Pohjois-Karjalan työttömien yhdistysten toimintajärjestöllä on ollut päivystyksiä Kiteellä ja
Tohmajärvellä, syksyllä tulee olemaan Joensuun pääkirjastolla.
Nähtiin tarvetta koordinoida, esim. juuri kirjastoissa järjestettäviä toimintoja ja tiedottaa kootusti.
(Jälkeenpäin tullut idea: Minnalle voi lähettää tiedot omista tapahtumista/toiminnoista, Jelli
uutiskirjeeseen voidaan tehdä ”ajankohtaista digistä” osio)
Kansanterveyden keskuksella on ajatuksissa mahdollista digineuvontaa Kanta-palveluihin ja yleisesti
terveyspalveluihin liittyen.
Roboapu -hankkeella on ollut esittelyjä asumispalveluyksiköissä ja juhannuksen jälkeen alkaa
jalkautuminen maakunnan toreille ja kävelykadulle. Honkalampi säätiöllä alkaa digillä osallisuuteen
-hanke, jonka työntekijä toivotetaan tervetulleeksi digityöryhmään.
Terho Kontkanen lähetti työryhmälle viestin kansalaisopistoissa jo lähes kahdenkymmenen vuoden
ajan tehdystä digikoulutuksesta. Hän piti tärkeänä eri toimintojen koordinointia päällekkäisyyksien
välttämiseksi. Kansalaisopistojen toiminta on kestävän tukijalan varassa (valtionosuus, kaupungin
tuki, opiskelijamaksut), joka mm. on mahdollistanut 18 vuoden toimimisen esim. digipuolella.
Kansalaisopiston kanssa voitaisiin järjestää luento esimerkiksi tietoturvasta.
Seuraava kokous 15.8. klo 13 Sorinassa
Joensuussa 28.6.2018
Minna Tuuva

