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Puheenjohtaja Martikainen avasi kokouksen.
1. Susanne Mäkelä esitteli Honkalampisäätiön RoboApu -hanketta.
https://www.honkalampi.fi/kehittamistoiminta/roboapu/
Hankkeen tavoitteena on selvittää robotiikan mahdollisuuksia ja haasteita erityistä
tukea tarvitsevien joukossa. Hankkeessa on järjestetty esim. palvelukodeissa
robottiesittelyjä. Esittelyssä on ollut lemmikki-, siivous- ja apuvälinerobotteja. Aimoksi
ristitty Nao humanoidirobotti taas voi vaikkapa vetää jumppatuokion tai musavisan.
Apuvälineistä esim. puristusvoimaa lisäävä hansikkaan näköinen laite maksaa 70008000 €. Hanska on Ruotsissa hyväksytty apuvälineeksi, mutta ei Suomessa. Uuden
teknologian saaminen korvattavaksi apuvälineeksi on haastavaa. Esim. syömistä
avustava lusikkarobotti maksaa 5000 €. Robottien hinnat eivät ole viimeisen kymmenen
vuoden aikana halventuneet. (Paitsi roboimureiden.)
Roboteista olisi hyötyä sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä fyysisenä apuna ja tukena.
Robotiikan käyttöönoton ongelmia ovat tietoturva, suomen kielen puute, robottien
saatavuus ja ihmisten epäilevät asenteet. Suomi ei ole robotinvalmistajille houkutteleva
markkina-alue. Robottien käytön tukipalvelut ja robotin huolto tulisi myös järjestää, jos
robotteja saataisiin laajemmalti käyttöön.
Uutta RoboApu -blogia voi seurata osoitteessa https://roboapu.fi/

2. Keskusteltiin ajankohtaisista asioista.
Digituki Pohjois-Karjala -hankkeen 1. verkostotapaaminen järjestettiin 5.4. Paikalla oli
noin 30 osallistujaa. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä ja järjestetään digitukea
tunnetuksi tekeviä tilaisuuksia.

Taksistartti -hankkeen ensimmäisten tuloksien mukaan hankkeessa mukana olevista
taksinkuljettajista peräti 70 prosentin fyysinen aktiivisuus on noussut.
POKATista paikalla oli Ari Allisen lisäksi ensimmäistä kertaa puheenjohtaja Ari
Korpelainen. Hänen kauttaan saadaan yhteys myös moniin muihin järjestöihin, kuten
Pohjois-Karjalan Teknilliseen seuraan ja Louhelan Voimaan. POKAT on Tieto- ja
viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n jäsen.
A.Allisen projekteihin kuuluvat Raspberry -tietokoneeseen liittyvä robotiikka hankkeen
käynnistys ja Oulun yliopiston Digiohjaaja cMOOC -koulutukseen osallistuminen.
Pelituki on kiertänyt kouluissa puhumassa netin käytöstä. Kännykän käyttö ja pelien
ikärajat ovat olleet puhuttavia aiheita. Kuopiossa pidetään 24.4. keskustelutilaisuus
rahapeliongelmista: https://www.facebook.com/events/1197920893694382/
Järjestö 2.0. hankkeessa etsitään digikavereita:
https://www.jelli.fi/yhdistykset_yhteistyossa/jarjesto-2-0hanke/digikehittaminen/43481-2/
Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa on tehty Digiosaamisen tasot esitys:
https://prezi.com/p/dddeihgcimq1/
3. Päätettiin luoda digityöryhmälle WhatsApp -ryhmä. Anssi laittaa linkin.
4. Seuraavaan kokoukseen pyydetään Timo Rui esittelemään SimheApp -hanketta.
Kokouksen aika sovitellaan Timon aikataulun mukaan ja Minna laittaa kalenterikutsun,
kunhan päivä selviää. (Touko-kesäkuussa)
Joensuussa 16.4.2019
Minna Tuuva

