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Puheenjohtaja Martikainen avasi kokouksen.
-

Käytiin esittelykierros ja jäsenten ajankohtaisia asioita. Uusi jäsen työryhmässä on
Joensuun digitalistit ry. Heitä edustaa Jari Rahkala. Digitalistit järjestävät digipäivän
Joensuun Tiedepuistolla 26.9. Puheenvuorojen lisäksi ohjelmaan kuuluu Vuoden PohjoisKarjalaisen digiteon palkitseminen.

-

Maakunnallinen digituki Pohjois-Karjala -hanke on alkanut syyskuun alussa. Hankkeen
hallinnoija on maakuntaliitto ja mukana on useita toimijoita sekä kuntien, oppilaitosten,
yritysten että järjestöjen puolelta. Hankkeen projektipäällikkö on maakuntaliiton Esa
Huurreoksa ja digikehittäjänä toimii Jaana Hiltunen Pohjois-Karjalan
sosiaaliturvayhdistyksestä. Hankkeen aloituskokous 20.9.

-

Hankkeessa koordinoidaan ja koulutetaan digituen järjestäjiä. Kootaan olemassa olevat
digitukea antavat toimijat ja tehdään yhteismarkkinointia. Selvitetään digituen antajien
sertifiointi mahdollisuutta. PTTK edistää Miun palveluiden digitukea.

-

Digimpi Pohjois-Karjala -toiminta järjestää syyskuussa kaikille avoimia digikouluja (neljä
tilaisuutta JNS Osuuspankissa), joissa on eri teemat ja vastuulliset järjestäjät kullekin
teemalle.
Teemat ovat viihde (Elisa)
Media (Karjalainen)
Pankkipalvelut (Osuuspankki) ja
Tietoturva (PTTK)
Tervetuloa tilaisuuksiin.

-

Järjestö 2.0. on järjestänyt loka-marraskuuksi datanomiopiskelijoita kehitysvammaisten ja
Setlementin asukastupien digiohjaukseen. Raportoinnissa tehdään yhteistyötä Digillä
osallisuuteen -hankkeen kanssa.

-

Seniorsurf -päivä Joensuun pääkirjastolla 9.10. klo 11-16, tervetuloa.

-

Hyvinvointialan verkostotilaisuus 8.11. klo 9-11

-

Jelli -kirjeeseen tehdään digiosio, johon kootaan digitoimijoiden ajankohtaisia tiedotettavia
asioita ja muuta ajankohtaista digitietoa. Tiedotettavat asiat voi lähettää Minnalle.

-

Keskusteltiin nettiyhteyksien riittämättömyydestä osassa Pohjois-Karjalaa. Kaista käyttöön
-hanke edistää valokuidun saamista alueille, joissa sitä ei vielä ole. Heikot nettiyhteydet
voivat olla turvallisuusriski esim. turvapuhelinten toimimattomuuden suhteen. Alueellinen
epätasa-arvo lisääntyy heikkojen yhteyksien myötä. Kuntien on vaikea turvata lakisääteiset
palvelut, jos yhteydet eivät toimi. Päätettiin tarjota toimittajille ideaa nettiyhteyksien
nopeuden testaamisesta eri alueilla Pohjois-Karjalassa.

-

Toivottiin ryhmän yhteisiä vierailuita, esim. fysiikan- tai tietojenkäsittelytieteen laitokselle.

-

Pöytäkirjan liitteenä Valpas ratkaisut Oy:n raportti senioreiden kotiin vietävän digituen
kokeilusta ja asiakaskysely.

Seuraava kokous 27.11. klo 13 Maakuntavalmistelun tiloissa, Torikatu 18 A, 4.krs.
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