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Omatennakkoluu lot
ovatpahin este"
Turkulainen Irmeli Rytkönen, 75, ja kaarinalainen Allan Niemi, 75, vakuuttavat,
että seniorit pelkäävät turhaan käyttää ilylaitteita. Vain tietotekniikan oudot
termit iirsyttävät heitä mutta eivät saa luovuttalnaan yrittämästä.
MerviLuotonen teksti

I

I Riitta Salmikwat

I rmeli Rrtköselle ia Allan NieI melle tiätokoneei ovat tuttuja
I io wöetämäwosilta. Ryrkönån
I i"ti u.ansa röntgenhöitajana,
I Niemi kiinteistönhoitajana ja
I yrittäjänä. lVlolemmat ovat

tietokonekursseilla ja on niistä
saanut paljon oppia.
- Ikäihmiset turhaan arastelevat äMaitteita. Tämän juontuu
ehkä jo siitä, että meille on pienestä asti sanottu, että "ei saa
koskea, jos menee rikki". Omat

elämätarinaani, Niemi listaa.

mcnen.

ennakkoluulot ovat pahin este

kanssa tietokonekurs sia Kaarinan

tarttua tietokoneeseen, Rltkör.rcn micttii.
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lastenlasten leikkcririu rr]ukaäul
videopuhelujen kautta, Rytkönen
iloitsee.
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lrmeli Rytkönen sanoo, että ensirnerkiksi pankkiasioiden hoito tabletin
kanssa on yksinkertaista. Tietoteknisiin ongelmiinsa hän kokee saarr<'ensir ve rtalsolrlaalllta pirasta ;rlrt ta l:r tt tke'a. Nltlltä vol kysylt aslolta
lrorrIlltlhrllrl,rlsuil l. (rllk rltr ut llll uttll r,tt.

I rr rt
rr l.r, r, .',, rl
l.r1 rsr't .;l ttl t t.r \',1 t

llrl

Äl,vkännykästään hän lukee

päivittäin esimerkiksi iltapäivälehdet.
rahtaa.
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Haen juoruja, hän nau-

Allan Niemi oli vuosi sitten
ideoimassa e1äkeyhdistyksensä
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myös ostanut tietokoneliikkeestä

palveluja. Konetta pelätään ihan
liili:r:r.
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kan taitcrjen edistämiseen tähtäär"ässä hankkeessa. Kurssin pa.rasta
llllt iil ()li sauda pal.ion penlstietoa
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muassa aina aamu-uutiset ja
televisiosta katsomatta jääneet
ohjelmat. Samoin Pankkiasiat
sekä juna- ja bussiliPPujen osto
hoituvat taulutietokoneella. Jopa
vanhan ystävän hän löYsi netin

kauttil ['udcstlr Sr'clltrtttisl

rt.

Panin viurlr hlincl't rtirnctlsj.i
hakuun ia sicltri vrtst rrt t ii rl.

-

henkilökohtaisesti. Sllloin oppli enlten.

Aina välillä eteen tulee ongelrnia.
'- Kttn r'rsuu yksin,

t'i rilc lrihcl
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Niemi on Eläkeliiton Kaarr-

Ja rukseJa,

Nlemr tllvls[aa.

nan yhdisryksen puheenjohtaj a,
jr tämän tchtävän mYötä hän on
opr'tellut csinrerkiksi srihköpos-

korjaamoja, joissa jumiin mennY
kone on saatu kuntoon" Joskus

tikä1tännöt.
- Parhaiten pärjään valokuvaus-

aUttail ihitrt sc, cttli ()ttxa itsc rtir

ohjchnan kanssa. Myös pankkiasi

rlttt lrt't lit'ksi pois.
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Seniori, Toiminäin
r

Ole rohkea ja uskalias koneen
käyttäjä.
I Sinä olet tietokoneesi isäntä.
Kone ei sinua hallitse eikä aseta
aika- tai muita rajoituksia. Kirjoittarnlseen ja hiiren käYttöön on
aina riittävästi aikaa.
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Käytä konetta ainakin kerran

viikossa, mieluummin Päivittäin.
Näln eivät jo opitut asiat Pääse

unohtumaan" Koneella Pelaaminen on hyvää hiiri- ja näppäimistöharjoittelua sekä ajankulua'

i
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Selvennä kaikki tietotekniset
termit. Alkuun esimerkiksi WiFi,
Wlan ja langaton verkko ovat ihan
nörttikieltä, vaikka kaikki on yhtä
ja samaa tarkoittavaa.
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Harjoittele rauhalliseen tahtiin

perustaitoja.

r

Tutki ja tutustur uusiin asioihin
koneessa ja internetissä. lokin niis'
tä voi olla juuri sinulle tarpeellinen'
Uskalla kysyä aptra. HPtrja
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löytyy.niin suoraan verkossa kuin
vaikka kirjastosi ja lählopistosi
kautta. Ei ole olemassa "tYhmää
kysymystä""
s Muista: kone ei nrene rikki, kun
sitä käyttää.

pelot käyttää tietskiJ,ilettä. - Molret r.tsk*vat, että onril|a t*irni!laaan tut'loavat
Allan N!emefle (vas') ja Juha t{urrlnrelinille ovat tuttuja ikäihmisten
ja mitä
ja
ja
kuullaan uhkakuvia' miten §€ kuuluisa ".!oku" oll lliin näintehnyt koneella
koko koneen käYttökelvottoma ksi. Maailmalta myös luetaan
virheitä ja niiden seurauksena rahojen hukkaamista, Nr-rrnnrelin tiivistää'
kauheaa sitten tapahtuikaan. Pelätään esimerkiksi pankkipalveluissa

Vinkit antci Kaarilran kalrs;:iai:"
öpiston tietotekniikan sirrrtrnittelijaopettaja Juha [tlummelin
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Jatkoa edelliseltii siyulta

Verl«osTa

Turussa

Dig i loi kka estää sy rjäytym istä
Digitalisoitunut yhteiskunta vaatii tietokoneen käytön osaamista myos
ikäihmisiltä. Netistä löytyvät televisio-ohjelmat, lehtien uutisotsikot ja
ajantasaiset uutisliihetykset. Siellähoituvat pankkiasiat, ruokaostokset
ja videopuhelut. Pasianssit, sanaristikot ja tietovisatkin ovat siellä. Ja
useimmiten kaikki maksutta.

I

pilvipalveluj en hyödlmtäminen,
sähköposti ja nettiyhteydet yleen-

mitä tarkoittavat mobiilidata
ja WiFi. Monilla on taloyhtiössä
laajakaista, mutta senioreilla ei
ole tietoa tai ei ole kerrottu, miten siihen liitytään.
sä:

Sarvirannalla on myös kirpeää
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palautetta annettavanaan:
- Kaikki operaattorit eivdt kohtele senioreita oikein. Esimerkiksi, jos seniori ostaa tabletin,
operaattorit m11wät mielellään
myös sim-kortin, jota ei tarvitse, taloyhtiössä on laajakaista ja
ällpuhelimessa on rajaton netti. Alypuhelinta voi käyttää tu-

ietokonekauppa.fi:n AD ja
graafinen suunnittelija Satu Linden vakuuttaa, että
tuiLt i seniorir oppivat tie-

tokoneen kä1tön.

-

Ei ole yhtään ihmistä ollut,

joka ei sitä oppisi.

\,4i1i11ä

uskallus

puuttuu lähteä uusiin asioihin,

kiasemana. V:ilillä tuntuu, että
operaattorit haluavat rahastaa
senioreita.
- Stu-noin pankkiasioissa ta-

mutta 9o-\notiaskaan ei o1e vie1ä liian vanha oppimaan tietokoneen, tablettien tai älypuhelimen
käyttöä.
Lindcnin l<okcrr ukscn rlul<a'.rn

tlypillisim nriit tictol<orr

c nr u

pirhlrru sitri,

rlrcct

liittvviit siihcn, mitctr netti in l<vt.

I

cttii pirnl<it vrilillii

holr1t'lcrrul st'rr iorcita vlililin, l<un
riittiivriri ()l)rlstustu.irl 1ul(cit ci rtn
n('til, lill'villlrtlrr rttir't t ii.

keydl.tiiän csirnerkiksi hotellissa

lomamatkalia.

Kaarinan kaupungin kansalais-

- Lisäksi monella pienetkin
muutokset, kuten Windows 7
-käyttöjärjestelmästä muutos

opiston su unnittel ijaopettaja
Juha Nummelin on opastanut

Windows ro -kä1ttöjäricstehnään
aihcutttr:r piiänvirivaa, hun tlrtut

virtaa

Tarvitsetko opastusta tietokoneiden, mobiililaitteiden ja
sähköisten palvelujen käytössä?
Verkosta virtaa -vertaisohjaajat

I

tarjoavat maksutonta opastusta
ikäihmisille.
OPASTUSTA ON SAATAVITTA:
Lehmusvalkaman hyvinvolntikeskus, Karviaiskatu Z tiistaisin

I

3.11., 17 11. j;a 1 !12.

I

klo

10

-12.

Ruusukorttelin ATK-luokka,

Puistokatu 11, maanantaina 1611.
klo 1O-12.
r TurunES Taimi ll, Puutarhakatu
21 (sisäpiha) maanantaisin 9.11. ja

2311.klo11-13.
r Järjestäjät muistuttavat, että
paikalle ei saa tulla sairaana ja että
opastuksessa käytetään omaa tai
järjestäjien antamaa maskia.
r Yhteyttä voi myös ottaa puhelimitse: Leh musva k ama 02-2625020 ja
I

Ru

I
I

usuko rttel

i

02-2626000.

Palvelu suunnattr-r senioreille ((r5+).

[\4aksLrtonta apua digitaalistcn
palvelujen ja laitteiden käyttiiiin
tarjoavat nryös useat kansal, ris j.r

työv;ierrrrllistot r,ck.r esir nerl<iksi
-l-SL
Turku, kesävliopiston Ceronethanke, SenioriJelppi ja serriorsurf.f

senioreita tietotekniikan saioihin
Turkulainen lrmeli Rytkönen,75, iloitsee siitä, että mummo pääsee lastenlasten leikkeihin mukaan videopuheluiden avulla. Bussilippujenkin

'nrrosia. Hänkin on huomannut,

cttii scniorcidcrl tict()t('kniikirrr

Ilvlnittcidnn kävttö

i

-käytöj ärj estelmästä muutos
Wi Irtlows r o l<iivtttiiiirit's t t'l rrrriri rr
.rilr,'rrl l,r,r pri;irrr':rrr':r.r, I'rttl I ttlttl
,,1, trllrr'..r
I,rrr rllrrlr'tr,rl
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Turl<rrlairrcn lrmeli Rytkönen,75, iloitsee siitä, että mtlnlnlo pääsee iasIr,rrl.r.,llrrlr.iltIr'ilrirtrrrlk.r.rrrvirllo;rrrlrr.lrrirlr.n.rrirrll.r llrr,,,.ililr1rrrir.nl,irr
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l,lrrrlcrr utulslutt0tl, cttil Jtls
scniori tlystin kicltäyryy tietokoneen käytöstä, hän on aina

Linden kuitenkin varoittaa
huolettomasta nettikäyttä)ty-

riippuvainen muista ihmisistä.

misestä.

- Jokaisella tulisi olla tablettii
älypuhelin ja tietokone sekä pirnkkituntrukse t. l'altkkilsioitrt ci voi

hoitaa ilman tietokonetta, ja uusien hankintojen tai palveluiden
käytäminen yaatii tietokoneen/

- Kannattaa muistaa, että internertissä liikkuessir pitiiä olla

ticto-

turvt-asiiIL kunuossir tictokotrccl
la. On tärkeää tietää, että ketään
ei koskaan §sele tietokoneesta

puhelimitse eikä tietokoneelle

tabletin/älypuhelimen käyön
osaamista. Pankkitunnuksia
tarvitsee tunnistautumiseen ja

pidä päästää tuntematonta soittajaa tai ladata sovelluksia, j oiden
alkuperä ei ole taattu. Sosiaalisen

verkkokaupasta tilaamiseen, ku-

ten ruokaostoksiin. Jopa omat
terveystiedot ja lääkeresePtit
1öyyvät Omakannasta, joka on

median toiminnan )mmärtäminen ja erilaisten vaarojen välttäminen ovat suurimpia haasteita.
E simerkiksi kalasteluvie stit ovat

internetissä oleva palvelu.
Linden vakuuttaa, että tietoko-

uhka, sillä ne on usein muotoiltu

niin ovelasti, että niihin helposti

ne ei mene rikki, jos painaa väärää

voi mennä. Toinen vaara ovat ko-

nappulaa.

meat

-

Se ei

mene sekaisin siitä. Roh-

keasti vain kä1ttämään. Ja käyttöön saa aina apua. Mekin olemme
opettaneet senioreita henkilökohtaisesti tai pienryhmässä.

jakauniit auervaarat, jotka
houkuttelevat tarinoillaan senioreita lemmenkoukkuun.
Valtion Eläkkeensaaiat \rES-TURKU ry:n Verkosta vir-laa -opastaja

,

Matti Sarviranta kannustaa

se-

nioreja digiloikkaan.

-

Muuten seniori tippuu yh-

teiskunnan vauhdista ulos ja
syriiivryrnisr'rr virfl rit ott stttlri.
'l'rilkcidcrr :tsioidctt ltoil rttttitrctt

vaikeutuu ja tulee kalliimmaksi. Monia asioita ei voi hoitaa
kuin netissä. Myöskin sosiaali-

senioreita tietotekniikan saloihin
r,,uosiir. TTiinki n on Irltonrilnttut,
rrr
,'tt:i ,., rri,'r, i,J, rr ti, l,,l,lrrrrl

rrrrillr,, I tttl, r,tl 1'ltlr'trrhtttttt,tlt
Itluut()kncsto.
- Hlvin useat asiat ovat siirw
neet ihmisten itsensä hoidettavaksi verkossa. Näistä yleisimpiä

ovat pankkiasiointi, terveydenhuollon asiat ('taraa lääkäri- tai

Iaboratorioaika") sckii virrrnontaistcn kaflssit asiointi, ktltcu
Kela ja verohallinto. Jos et ole
työelämäsi aikana käytäny tie-

nen kanssakäy, ninen vaikeutuu.
Tämä on tullut esille eriryisesti

tokonetta, tdysin uuden opettelu
tuntuu isoltaja pelottavalta asialta. Sähköposti on suuri mörkö

korona-aikana.

usealle.

Eläkkeellä olcva Sarviranta
veftaisopastaa digitaitoja ikäihmisille Lehmusvalkaman h)'vinvointikeskuksessa Thrussa.

Hän on huomannut, että tyypillisin ongelma liittyl' tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen
hankintaan.

Usein ikäihmisillä on liian
vanha laite, ja uuden hankinta
on vaikeaa. Vaikeuksia tuottavat
myös valokuvien tallentaminen
ja siirtäminen eri paikkoihin,

-

Nummelin varoittaa, että jos
tietokonetta tai ällpuhelinta ei
henkilö on vaarassa
pudota tietämättömlyden kuiluun.
- Olet ulkopuolella toimivasta
ny§isestä yhteiskunnasta. Pelkästään tv:n uutisia seuraamalla
et saa kiinni maailman sekä lähialueen tapahtumista. Ikäihmisille
on erittäin ärsytävää kuulla uutisista, että "lue lisää verkkosiosaa käyttää,

lrriltamme".
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INTERNET

65-74-vuotiaat:

I

Viimeisten 3 kk aikana BO % on
käyttänyt (eli20% ei käytä nettiä
= 141OOO ihmistä). Lähes päivittäin
kävttää 66"/".

75-89-vuotiaat:

I

Viimeisen 3 kk aikana 41% on
käyttänyt (59% ei ole käyttänyt
lainkaan = noin 27BOOO ihmistä)

r

Lisäksi on 54OOO ihmistä,

OMASSAKÄYTöSSÄ
OTEVAÄTYPUHELIN

65-74-vuotiaat:.63%
74-89-vuotiaista, joita Suomessa
on liki 47200O,27 o/o:lla on älYPuhelin omassa käytössään.
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Seniorikoti Liedon Aurahovi:
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Valmistui Liedon keskustaan syyskuussa
Uusia ja esteettömiä vuokra-asuntoja
,= Yhteisiä tiloja ja tekemistä, ystäviä
' Tukea ja apua arkeen tarpeiden mukaan
,, Kuntoilutilat ja saunaosasto
4 Hyvää kotimaista ruokaa
,,
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VARAA OMA

H EN KILO KOHTAI N EN ESITTELYAI KASI

Aurahovi p, 040 163 488L

/ anja.aaltonen@aurahovi'fi
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Atttrtltovi Kttlt lttttt

itt

joita

tilastoida korkean iän (yli 89
vuotta) vuoksi. Pieni osa heistä
käyttää nettiä.
I Tämän mukaan voidaan olettaa,
että vähintään 45O 000-460OOO
yli 65-vuotiaista ei käytä internetiä.
ei

ltrtlvt lrtt,l, rt rtritt'llii

