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Rehtori Eva Kammonen:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 040 650 8099
Eläkeläisjärjestö Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf on tehnyt
kunnille aloitteen eläkeläisten IT-taitojen tukemisesta. Eläkeläisjärjestö
ehdottaa, että kunnat tukisivat eläkeläisten IT-taitojen kehittämistä antamalla
kansalaisopistolle resursseja 1–2 ilmaiskurssiin/lukukausi.
Kansalaisopisto, kirjasto, vapaa-aikatoimisto, vanhusneuvoston sihteeri
Magdalena Berg ja kunnanjohtaja Jenny Malmsten on keskustellut alustavasti
aloitteesta, jolloin kansalaisopisto tiedotti juuri nyt käynnissä olevasta
Välmående i vardagen med virtuella vänner -hankkeestaan.
Hanke on suunnattu senioreille, ja se aloitettiin syyslukukautena 2018
muutamalla pilottiryhmällä Korsnäsin ja Maalahden kunnissa. Hanke jatkuu
koko vuoden 2019 ajan. Varat on saatu Opetushallitukselta. Tavoitteena on
vähentää pelkoa digitaalista viestintää kohtaan lisäämällä tietämystä.
Kansalaisopisto on syksyn aikana tehnyt yhteistyötä mm. kirjastojen ja
paikallisten pankkien kanssa sähköisten palvelujen esittelemisen parissa.
Pilottiryhmien ideana on ollut selvittää, millaisia digitaalisia taitoja seniorit
toivovat/tarvitsevat, miten digitaalista osaamista voi välittää senioreille ja
miten seniorit voivat tukea toisiaan.
Kevätlukukautena ja syyskuulle/lokakuulle 2019 saakka niin aloittelijalla kuin
vähän kokeneemmallakin tietokoneen käyttäjällä on mahdollisuus
maksuttomaan opastukseen hankkeen puitteissa.
Pilottiryhmien seuranta on osoittanut, että hankkeen syksyn tapaamiset
lisäsivät turvallisuutta koskien uusien digitaalisen viestinnän alueiden
käyttöönottoa ja että niistä sai arvokasta vertaistukea. Lisäksi hanke on
osoittanut, että monien senioreiden on vaikeaa ylittää digitaalisen tekniikan
käyttöön liittyvä kynnys siksi, että pelätään olevansa huonoimpia. Jotta
koulutus olisi tarkoituksenmukaista, se tulee toteuttaa pienissä ryhmissä, ja
yrittämiselle ja vahingoille on oltava aikaa, kärsivällisyyttä ja tilaa.
Osallistumisinto on ollut suurempaa selvästi siksi, että tapaamiset ovat olleet
maksuttomia.
Liite:
- aloite.
Rehtori Kammosen ehdotus:
Johtokunta keskustelee ja antaa lausunnon asiasta.
Päätös:
Johtokunnan keskustelu johti seuraavaan:
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Sen perusteella, mitä syksyn pilottiryhmien seuranta osoitti, on todella tärkeää
tukea ja osoittaa kiinnostusta senioreiden IT-taitojen kehittämistä kohtaan.
Kansalaisopisto on hankkeensa avulla pystynyt tarjoamaan maksutonta
opastusta ja antanut hyvän alun taitojen kehittämiselle. Hankevarat riittävät
kuitenkin vain syksyyn 2019 saakka. Johtokunta ehdottaa, että vuoden 2020
talousarvioon arvioidaan varoja esimerkiksi yhden ilmaiskurssin/lukukausi
tarjoamiseen kohderyhmälle. Kansalaisopiston IT-kurssit on hajautettava
sopivalla tavalla Maalahden ja Korsnäsin kuntiin.
__________
Vanhusneuvosto 11 § Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf (SPF) on jättänyt kunnalle
aloitteen resursseista eläkeläisten IT-taitojen kehittämistä varten. SPF ehdottaa,
että kunta tukee eläkeläisten IT-taitojen kehittymistä kohdentamalla
kansalaisopistolleen
resursseja,
jotka
käytetään
yhdestä
kahteen
ilmaiskurssin/lukukausi
tarjoamiseen
senioreille
olemassa
olevasta
kurssitarjonnasta.
Senioreille
järjestetään
myös
yksinkertaisia
aloittelijakursseja.
Kansalaisopiston rehtori Eva Kammonen ja vt. kunnanjohtaja Jenny Malmsten
osallistuvat ja tiedottavat, mitä IT-kursseja kansalaisopisto tarjoaa eläkeläisille
tällä hetkellä, mitä mahdollisuuksia ilmaiskurssien tarjoamiseen on ja miten
kunta voi tukea samanlaista toimintaa.
Liite:
- aloite.
Ehdotus:
Johtokunta keskustelee ja antaa lausunnon asiasta.
Päätös:
Vt. kunnanjohtaja Jenny Malmsten ja kansalaisopiston rehtori Eva Kammonen
tiedotti aloitteesta ja siitä, mitä kursseja kansalaisopisto tällä hetkellä tarjoaa.
Käynnissä on mm. Välmående i vardagen med virtuella vänner -hanke, jossa
osallistujat saavat maksutonta IT-opetusta pienissä ryhmissä. Hanke on
käynnissä tänä vuonna.
Vanhusneuvoston mielestä on tärkeää, että kunta panostaa tällaiseen
toimintaan. Pienissä ryhmissä toteutettavien ilmaiskurssien tulisi jatkua
kansalaisopiston alueella myös hankkeen päättymisen jälkeen. Myös
suomenkielisille suunnattuja kursseja tulisi järjestää.
Håkan Söderman poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.
_________
Kh 87 §

Kunnanjohtaja Jenny Malmsten:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111
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Eläkeläisjärjestö Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf on tehnyt
kunnille aloitteen eläkeläisten IT-taitojen tukemisesta. Tämä on todella tärkeä
asia. Asiasta on keskusteltu muun muassa kansalaisopiston johtokunnassa ja
vanhusneuvostossa. Kansalaisopisto tarjoaa vuonna 2019 maksutonta ITopastusta senioreiden IT-taitojen kehittämiseksi Välmående i vardagen med
virtuella vänner -hankkeen puitteissa. Opastusta on molemmille kieliryhmille.
On erittäin tärkeää tukea senioreiden IT-taitojen kehittämistä. Maksutonta ITopastusta tarjotaan myös syksyllä 2019. Tulevan vuoden kurssisuunnitelmissa
ja talousarvioissa huomioidaan kurssien rahoitus sekä se, mitä kursseja
tulevana vuonna järjestetään. Kansalaisopisto voi, vaikka hankevaroja ei
myönnetä uudeksi vuodeksi, toimintansa puitteissa jakaa resursseja niin, että
ilmaiskursseja tarjotaan senioreille mahdollisuuksien mukaan myös
tulevaisuudessa. Kansalaisopiston johtokunta päättää mahdollisuuksista tarjota
ilmaiskursseja toiminnan suunnittelun yhteydessä ennen jokaista uutta
lukukautta.
Liite:
- aloite resursseista eläkeläisten IT-taitojen kehittämistä varten.
Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus antaa edellä olevan selvityksen vastaukseksi aloitteeseen ja
ehdottaa, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_________

