Muistio digityöryhmän kokouksesta 25.4. klo 9
Läsnä:

Timo Rui, Karelia AMK
Jaana Kurki, ODA -hanke, Joensuun kaupunki
Jaana Huohvanainen, Joen Severi
Tero Hyttinen, Karelia AMK
Erkki Martikainen, Maaseudun Sivistysliitto
Anssi Kekkonen, Kansanterveyden keskus
Reetta Rönkkö, Maaseudun sivistysliitto
Aki Tanskanen, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus
Päivi Sihvo, Digisote, Karelia AMK
Susanne Mäkelä, RoboApu -hanke, Honkalampisäätiö
Jenna Piippo, RoboApu -hanke, Honkalampisäätiö
Hanna Kääriäinen, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Marleena Laakso, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Ville Elonheimo, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Minna Tuuva, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys

•

Puheenjohtaja Martikainen avasi kokouksen.
Digitukipilotti mahdollisuus

•

Minna esitteli AUTA -hankkeen loppuraportin pohjalta avautunutta mahdollisuutta hakea
valtiovarainministeriön digitukipilotti -hanketta Pohjois-Karjalaan.
AUTA -hankkeen loppuraportissa ehdotetaan digituen koordinointia ja mahdollisesti myös
järjestämistä uusien maakuntien tehtäväksi.

•

Valtiovarainministeriö on avannut 8.5. asti kestävän haun maakuntapiloteille.
Kaikki halukkaat tahot voivat olla mukana pilotin toimijaverkostossa.

•

Minna kokoaa pilotin hakemukseen tietoa digituen tarpeesta. Mukana olevat toimijat lähettävät
kuvauksen toiminnastaan hakemukseen. (Ensi vaiheessa haetaan mukaan pääsyä varsinaiseen
pilottihankkeeseen, hankesuunnitelmaa ei vielä tarvita, vaan lähinnä kuvaus nykytilanteesta ja
suuntaviivoja hankesuunnitelmalle.

•

Digituen maakuntapilotit ovat osa valtakunnallisen digituen toimintamallin toimeenpanon
käynnistämistä. Digituen toimintamalli kuvaa, miten digituen saatavuus Suomessa voidaan järjestää
niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja.

Kevään digikierros
•
•

Keskusteltiin kevään sähköisten palveluiden esittelykierroksesta. (Hammaslahti, Kesälahti, Valtimo,
Rääkkylä ja Kitee)
Mukana ovat tässä vaiheessa ainakin Digimpi Pohjois-Karjala (Elisa, Osuuspankki ja Karjalainen)
PKTTK (Miun palvelut), MSL (Kaista Käyttöön) ja PKsotu (Jelli, Järjestö 2.0. -hanke) sekä
Kansanterveyden keskus Valtimon tapahtumassa.

•

Keskusteltiin siitä, mikä olisi ylipäänsä hyvä aikataulu tällaisille kierroksille (vuodenaika ja
kellonaika), miten ja minkälaisissa paikoissa tavoitettaisiin ihmisiä. Yleensä tilaisuuksiin on hiukan
haasteellista saada kävijöitä.

•

Kierroksesta tiedotetaan ilmoituksin paikallislehdissä (tässä kulujen jako jäi hieman epäselväksi),
sosiaalisen median, tapahtumakalenterien, Jellin ja yhdistysten verkostojen kautta.

•

Joen Severillä on syksyllä oma kierroksensa, johon muutkin toimijat voivat päästä mukaan. Severin
toiminta tavoittaa hyvin senioreita.

Seuraava kokous 11.6. klo 9 Sorinassa.

Joensuussa 6.5.2018
Minna Tuuva

