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MAKSUTON DIGITAITO-OPETUS SENIOREILLE ALKAA
Mukaan ovat tervetulleita kaikki eläkkeellä olevat Mikkelin asukkaat, vasta-alkajista
huipputaitajiin. Kun koronarajoituksia puretaan, aloitamme myös ohjatut ryhmäopetus-
tilaisuudet, eli digikinkerit.

Yhteiskunta ja sen palvelut muuttuvat koko ajan sähköisemmiksi
halusimme tai emme. Sen myötä moni suomalainen seniori on
menettänyt kyvyn hoitaa omia asioitaan itsenäisesti ilman
läheisten tai tuttavien apua - pankissa, terveyspalveluissa,
Kelassa, veroasioissa - lista on pitkä. Vähintäänkin
digilaitteidensa päivitysten ja muiden oikkujen kanssa moni
nuorempikin joutuu kamppailemaan päivittäin.

Lisäpanostuksena tähän maanlaajuiseen haasteeseen on myös
Mikkeliin jalkautunut senioreidelle suunnattu Digitaito-projekti.
Omatorilla (Porrassalmenkatu 21, 2. krs) tiistaisin klo 14-16
järjestettävällä digitukiklinikalla saat maksutonta tukea ja
opastusta digipulmiisi ja voit opiskella digitaitoja tuetusti
lainattavien tai omien laitteiden avulla.

Helppokäyttöisiksi valmisteltujen tablettien ja älypuhelimien kotikokeilut ja hankinta

Digikinkeritoiminnassa yhteisopetuksen, vertaistuen sujuvuuden, ja näin osallistujien oppimisen,
kannalta on hyödyllistä, jos osallistujilla on samanlainen laite, eli yhteinen “sähköinen aapinen”.
Toisaalta mukaan toivotaan myös vasta-alkajia, joilla ei ole omaa laitetta. Siksi projektissa on
mahdollisuus kokeilla maksutta esivalmisteltua tablettia tai älypuhelinta. Kokeilulaitteeseen on
valmiiksi asennettu useita helppokäyttöisyyttä lisääviä asetuksia sekä tärkeimpiä sovelluksia.
Itseopiskelun tueksi laitteille on tehty räätälöityjä opastusvideoita ja paperiohjeet. Mukaan kannattaa
kuitenkin tulla myös oman tabletin tai älypuhelimen kanssa jos sellainen jo on.

Voit myös vuokrata kokeilulaitteen ja liittymän kotiisi tai hankkia laitteen omaksesi. Tabletin tai
älypuhelimen ja niiden käytön mahdolllistavan liittymän kotikokeilun hinta on 25 euroa kuukausi.
Kokeilu ei velvoita ostamaan laitetta. Jos kuitenkin haluat sinulle räätälöidyn laitteen omaksesi,
hankintahinnassa hyvitetään mahdollinen kokeilumaksu ja laitteella on aina 24kk takuu ja maksuton
etätuki.

Tietoa projektista

Digitaito-projekti on saanut jo yli 2000 senioria liikkeelle ja oppimaan itsenäistä asiointia ympäri
Etelä-Suomea, mm. Pertunmaalla ja Lahdessa. Mikkelissä projektin rahoittaa Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä ja toteuttajana toimii toimintamallin kehittäjä, Linkkitiimi Oy:n Marko
Torppala. Projekti päättyy joulukuussa 2021, mutta pyrimme yhteistyössä rakentamaan toiminnalle
jatkoa, jos kiinnostus myös Mikkelissä on vahvaa. Lisää tietoa projektista saat projektin toteuttajalta,
Marko Torppalalta, sekä projektin nettisivuilta.
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