Muistio Digityöryhmän kokouksesta 3.6. klo 13 / Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, Rantakatu
23
Läsnä:
Erkki Martikainen, Kaista käyttöön -hanke, Maaseudun Sivistysliitto
Marianne Lappalainen, Joen Severi
Anssi Kekkonen, Taksistartti -hanke, Pohjois-Karjalan Kansanterveyden keskus
Hanna Karvinen, Pelituki, Sovatek -säätiö
Ari Allinen, POKAT ry
Aki Tanskanen, Meidän IT ja Talous Oy
Larissa Potkonen, Tuu mukkaan -hanke, Perheiden paikka ry
Tiina Vauhkonen, Tuu mukkaan -hanke, Perheiden paikka ry
Petri Kokko, Tuu mukkaan -hanke, Välke ry
Timo Rui, Karelia AMK
Elina Honkaselkä, Digituki Pohjois-Karjala -hanke, Joensuun kaupunki
Jaana Hiltunen, Digituki Pohjois-Karjala -hanke, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Teija Sivonen, Järjestö 2.0. -hanke, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Marleena Laakso, Kathy-toiminta, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
Minna Tuuva, Järjestö 2.0. -hanke, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys

Puheenjohtaja Martikainen avasi kokouksen.
1. Timo Rui esitteli SIMHEapp -hanketta. SIMHEapp on Opetus- ja Kulttuuriministeriön
rahoittama hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa digitaalinen palvelu
turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja korkeaasteen koulutuspoluille ohjaamiseen. Appi on ladattavissa Play-kaupasta ja App
Storesta. Se sopii myös muiden, kuin maahanmuuttajien käytettäväksi. Ohjelmaan
syötetään omia tietoja ja osaamista, jolloin se alkaa hakea ja ehdottaa sopivaa
koulutusta OKM:n opintopolku tietokannasta. Appsista löytyy myös tietoa
Suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä ohjeita työnhakuun ja
yritystoimintaan.
Kehitysehdotukset ovat tervetulleita, ohjelma ei vielä ole valmis.
2. Ajankohtaisia asioita
•

Ryhmään on tullut uusia jäseniä. Paikalla kokouksessa Tuu mukkaan! -hanke
lapsiperheille sekä vapaaehtoisille mummeille ja ukeille, joille järjestetään myös
digikoulutusta.
Hankkeen ryhmätoimintaan voi osallistua myös videovälitteisesti.
Hanke toimii jo Outokummussa, josta se laajentuu Liperiin, Polvijärvelle ja
Heinävedelle. http://tuumukkaan.fi/

•

Tiedoksi Järjestö 2.0.:n digiraati nettisivujen saavutettavuudesta:
https://www.jelli.fi/yhdistykset_yhteistyossa/jarjesto-2-0hanke/digikehittaminen/digiraati/digiraati-nettisivujen-saavutettavuudesta/

•

Kathy:n ja Järjestö 2.0.:n koulutukset syksyllä: 30.8. pilvipalvelut (kouluttajana
Jari Rahkala) ja FB:n tehokäyttö (kouluttajana Anssi Kekkonen) myöhemmin
ilmoitettavana ajankohtana.

•

Kansalaistalolla aloittanut uusi digineuvoja Ville-Matti Nikkonen

•

Alueellinen digituki -hanke: Järjestöpuolelle kysely digituen antajien
koulutustarpeista, samoin Siun Soten ja kaupungin henkilöstölle kysely
digitukeen liittyen. Tulossa yhteinen sivu Pohjois-Karjalan digituesta, syksyllä
kolme koulutuspäivää digituen verkostolle ja eettiset ohjeet digituen antajille.
Pilottihanke on laajenemassa kaikkiin maakuntiin.

•

Severin ohjauspaikkoja on tulossa syksylle 14, toiminnassa on mukana 60
vapaaehtoista.

•

Meidän IT ja talous: Miun Palveluiden ulkoasu on uudistumassa ja palvelu on
laajenemassa Etelä-Karjalaan. Palveluun on työstetty 12 uutta lomaketta
vuoden aikana.

•

Pelituen sivut ovat uudistumassa, uusille sivuille tulee materiaali Kuopion
Pelitukifoorumin aineistosta

•

5.9. Tampereella digituen järjestäjien tapaaminen:
https://uutiskirjeet.vrk.fi/uutiset/digituki/save-the-date-digituen-jarjestajienverkostotapaaminen-tampereella-5.9.2019.html

•

Jos halutaan SOME -vapaaehtoisten koulutusta Joensuuhun, voi olla yhteydessä
Teija Sivoseen.

•

Kaupungin vapaaehtoistoiminnan kampanja on käynnissä, ilmoitetut
vapaaehtoistoiminnan paikat ovat avoinna myös muille, kuin kaupungin
työntekijöille. https://www.jelli.fi/vapaaehtoiskampanja/

•

Minnalle voi lähettää kaikki omaan toimintaan liittyvät ajankohtaiset tiedotteet
Jellin sivuille ja Jellin uutiskirjeeseen lisättäviksi. Jellin uutiskirje lähtee kaksi
kertaa kuussa, Minna lähettää muistutuksen ennen kirjeiden ilmestymistä.

•

Jellin leijukkeella saa omille sivuilleen helposti nostettua Jellin sisältöjä, esim.
tapahtumia, yhdistyksiä, toimintaa tai vapaaehtoistehtäviä.
https://www.jelli.fi/luo-leijuke/

3. Seuraavassa kokouksessa Ari Allinen kertoo suorittamastaan Oulun yliopiston
Digiohjaaja cMOOC -koulutuksen sisällöistä.
4. Seuraava kokous 12.8. klo 13 Helmessä
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Minna Tuuva

