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IKÄIHMISIÄ

YSTÄVYYTTÄ

KOHTAAMISIA

Digikinkereille on nyt
ilmoittautunut yli 40 yli 60vuotiasta henkilöä, jotka
kaipaavat apua ja neuvoja
erilaisten digitaalisten laitteiden
ja ohjelmien kanssa.

Vapaaehtoisia on hankkeessa
mukana lähes 20 ja seuraavaan
DigiYstävä- koulutukseen 9.6. on
ilmoittautunut jo useampi
kiinnostunut.

Digiopastusta on annettu puhelimitse,
kotona ja seurakunnan tiloissa.
DigiYstävät ovat mm. neuvoneet netin
käytössä, viestien lähettämisessä ja
valokuvien tallentamisessa. He ovat
olleet myös apuna ja tukena, kun
ikäihminen on pohtinut uuden laitteen
hankintaa.

VAPAAEHTOISENA
TOIMIMINEN KANNATTAA
Kokeile sinäkin!
Vapaaehtoisuus on toimimista tärkeäksi koetun asian
puolesta, se on halua tehdä hyvää ja paljon muuta.
Vapaaehtoisena ihminen voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin
ja taidoin tai hyödyntää jotain erityisosaamistaan.
Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja perustuu vapaaseen
tahtoon ja valintaan. Jokainen valitsee itse, minkä asian
puolesta haluaa toimia vapaaehtoisena.
Tässä linkki yhteen tarinaan: Digiystävä auttaa vanhusta
älylaitteiden kanssa – ”Voi olla tajunnanräjäyttävä kokemus, kun
oppii soittamaan videopuhelun lapsenlapselleen” - Kirkko ja
kaupunki
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Tässä vaiheessa hanketta voimme
todeta, että digiavulle ja -tuelle on
todellinen tarve.
Vapaaehtoiset ovat auttaneet jo
useita ikäihmisiä erilaisissa
digiosaamiseen liittyvissä
ongelmissa.

OPPIMISESTA

Moni ikäihminen on kokenut
hyväksi ja turvalliseksi sen, että
apua saa pääsääntöisesti yhdeltä
henkilöltä ja niin pitkään kuin on
tarvetta.

Moni ikäihminen epäilee Digikinkereille ilmoittautuessaan, että onkohan
hänestä enää digitaitojen oppijaksi.

Digikinkereiden pääperiaatteita on,
että opetusta ja ohjausta annetaan
yksilöllisesti ja henkilökohtaiset
tarpeet huomioiden - sekä
ikäihmisten että vapaaehtoisten
osalta.

Onneksi innostus ja mielenkiinto uuden asian oppimisesta useimmiten
voittaa kuitenkin epäilyn omien taitojen riittävyydestä. Onhan se
tutkimuksinkin todettu, että ikäihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet
oppimiseen kuin meillä nuoremmilla. Se vaatii vain enemmän aikaa ja
harjoittelua.

On tärkeää, että ikäihminen tulee
autetuksi ja kohdatuksi, ja että
vapaaehtoinen voi toteuttaa
tehtäväänsä niillä tiedoilla ja
taidoilla, joita hänellä on.

Minna Martiskainen

Rohkaisenkin näin kaikkia voittamaan pelkonsa ja heittäytymään mukaan!
Ilmoittautua voi vielä Minnalle. Yhteystiedot löytyvät alhaalta oikealla.

"Kaikki on
vaikeaa ennen
kuin se on
helppoa."
— Goethe
Minna Martiskainen
Hankekoordinaattori
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