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Joen Severi ry 

PROJEKTIN TAVOITE 
 
Luodaan vapaaehtoistoiminnan malli 
ikäihmisten tieto- ja viestintätekniikan 
taitojen saamiseksi sellaisiksi, että he 
pystyvät käyttämään tietoyhteiskunnan 
palveluja asuinpaikasta riippumatta 



 

INTERNETIÄ KÄYTTI v.2012 

 

•   65-85 –vuotiaista 50 % 

•   75-79 –vuotiaista 26 % 

•   80-84 –vuotiaista 15 % 

                        (Finanssialan keskusliitto 2012) 

 

 

 

 

Joen Severi ry 



•      

TUOTOKSET 
 
• Toimintamalli, joka on helposti toteutettavissa eri 

paikkakunnilla 
Ohjausryhmät (26 ryhmää /viikko) 

 
• Tuutorikoulutus 

 
• Materiaalipankki  
    www.joenseveri.fi/materiaalipankki 

Joen Severi ry 



  

 
 

Joen Severi ry 

Vuosina 2012 – 2014 Joen Severin 
palveluja on käyttänyt yli 1200 henkeä 
 
• Ryhmissä 74 %  
• Yksilöohjauksessa 8 % 
• Satunnaisia asiakkaita 12 % 
• Täsmäpajoissa 6 % 
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• Tuutoreita rekisterissä 101 
 

• Tuutorikoulutusta järjestetään  Severin 
pajalla viikottain 

 
• Aiheina tietotekniikkaan ja ohjaukseen 

liittyviä ajankohtaisia teemoja 
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Tulokset ja niiden mittaaminen 
Toiminnan tuloksia mitataan säännöllisesti 
tehdyillä kyselyillä. Kyselyissä pyritään 
selvittämään ohjattavilta mm. 
 
• Tietoteknisten taitojen lisääntyminen 
• Palvelun tarpeellisuus 
• Tyytyväisyys palveluun 
• Osallistumisen vaikutus hyvinvointiin 



                   Kyselyn tuloksia 

 

• Hyvät perustaidot ohjauksen päätyttyä 79 % 

• Rohkeutta koneen käyttöön 87 % 

• Osallistuminen vastasi tarpeita 96 % 

• Palvelun ainutlaatuisuus 94 % 

• Hyöty on pysyvä 78 % 
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Avoimissa vastauksissa nousi esille 
 

• Itsetunnon kohoaminen 
 

• Asioiden hoitamisen helpottuminen 
 

• Sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen 
 

• Virkistäytyminen  
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Olisitko saanut vastaavaa 
palvelua muualta? Vastasiko osallistuminen 

tarpeitasi? 
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Toiminnan vahvuudet ovat saavutettavuus, 
vapaaehtoisten aktiivisuus ja innostuneisuus 
 
Vapaaehtoisista tuutoreista 
 
90 % kokee saavansa riittävästi tukea 
 
43 % toivoo saavansa lisää koulutusta 
 



Merkittävää tuutoreille on kokemus siitä, että 
on hyödyksi ja saa sisältöä elämään 

 

”Pysyy itse ajan hermolla” 
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Projektissa yhteistyössä 

• Karelia ammattikorkeakoulu  
ASSI-hanke, Voimala ikäosaamiskeskus, opinnäytetyöt 

• Aikuis- ja ammattiopisto  
harjoittelijat 

• Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys  
Tuutoreiden koulutusta, yhdistysyhteistyö 

• Joensuun kaupunki  
Kirjastojen ja koulujen tilat 



Ja lopuksi… 

 

Miten osallistuminen on vaikuttanut 
elämääsi? 
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• Maailma on avartunut 

• Vie aikaa, pasianssia on tullut pelattua liikaa, 
halpaa huvia! 

• Ei kone olekaan niin vaarallinen kuin oletin 

• On kuin olisi enempi kiinni elämässä 

• Tämä on minulle aivan uusi tapahtuma 
 

 

Joen Severi ry 
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  . 

• On virkistänyt, helpompi selviytyä! 
 

• Ei se nyt koko elämänmenoa ole 
hetkauttanut, mutta mukavuutta 
lisäsi! 
 

• Tietokone tullut osaksi elämää 


