
13. helmikuuta 202010

Päivi Vääräkoski

H e l m i k u u n  a l u s -
sa alkoi Ylivieskassa ja 
Alavieskassa tietotek-
niikkakoulutus, jonka 
toteutuksesta vastaa Me-
ri-Pohjolan opistopiirin 
Digittää -hanke. Koulut-
tajana kursseilla toimii 
Oulu-opiston FM Eija 
Hevosmaa. Oulu-opisto 
kuuluu Ylivieskan seudun 
kansalaisopiston tavoin 
Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun maakuntien kan-
salaisopistojen muodos-
tamaan Meri-Pohjolan 
opistopiiriin.

Loputtomasti
mahdollisuuksia

Huvia ja hyötyä netistä 
-kurssilla on tarkoitus tu-
tustua internetin mahdol-
lisuuksiin sekä huvin että 
hyödyn kannalta. Älylait-
teet ja internet tarjoavat 
loputtomasti ajanvietettä 
ja hyödyllisiä sovelluksia, 
kunhan niitä osaa ja us-
kaltaa käyttää. Varsinkin 
ikäihmisille älylaitteet 
ovat usein edelleen täysin 
vieras asia.

- Digilaitteet ja inter-
net ovat ihmisillä hal-
linnassa vaihtelevasti. 
Osalla voi olla osaami-
nen paremmin jollakin 
toisella alueella ja toisil-
la taas jossain muualla. 
Moni ikäihminen tänä 
päivänä kuitenkin sanoo, 
että on pakko alkaa ope-
tella älylaitteiden käyttöä 
koska kohta ei ole enää 
sellaista paikkaa missä 
sen käyttöä ei tarvitsisi, 
Hevosmaa pohtii.

Kaupunkialueilla di-
gilaitteiden ja interne-
tin käyttötaidot ovat jo 
menneet eteenpäin, mutta 
Hevosmaan mukaan mitä 
syrjemmäksi maaseudulle 
mennään, sen heikompaa 
osaaminen on.

- Kasvukeskuksissa 
digituen tarjonta on kat-
tavampaa joten  ihmiset 
saavat apua ja ohjausta 
enemmän. Siihen tämä 
nyt käynnissä oleva Digit-
tää -hanke pyrkii tuomaa 
apua, jotta myös kaikilla 
syrjäseuduillakin olisi 
riittävät digitaidot, He-
vosmaa huomauttaa.

Tyypillisimpiä ongel-
mia digilaitteiden käy-
tössä on yksinkertaisesti 
se, ettei uskalleta tehdä ja 
kokeilla asioita. 

- Jos jotain opetellaan,  
ei sitä kuitenkaan oteta 
käyttöön ja asia unohtuu. 
Jos opettelee jonkun tai-
don, pitäisi sitä käyttää 

sillä ei asioita opi muu-
ten kuin käyttämällä, 
Hevosmaa painottaa ja 
jatkaa

- Vaikka digilaitteet  
ja internet olisivat ihan 
vieras juttu niin älä pel-
kää, eivät ne sinua syö. 
Neuvoa voi kysyä vaikka 
kaverilta tai tulla mukaan 
osallistumaan esimerkik-
si  Digittää -hankkeen 
koulutuksiiin.

Huvia ja 
hyötyä netistä

Nyt käynnissä oleva 
kurssi, Huvia ja hyötyä 
netistä, kuvaa hyvin kurs-
sin sisältöä. Toki oppi-
laiden toiveiden ja tar-
peen mukaan kurssilla 
perehdytään myös itse 
digilaitteisiin ja niiden 
asetuksiin, mutta myös 
ajankulua ja esimerkiksi 
harrastuksia tukevia so-
velluksia käydään kurs-
silla yhdessä läpi.

- Nämä ovat sellaisia 
asioita, että välttämättä 
ei tiedetä mitä kaikkea 
internetin ja älykännykän 
maailmasta oikein löytyy-
kään. Ja jos tiedetäänkin, 
niin ei ainakaan uskalleta 
ottaa käyttöön, Hevosmaa 
naurahtaa.

- Tyypillisimmät sovel-
lukset mitä käytetään ovat 
varmastikin whatsapp ja 
Facebook. Näitä silmäil-
tiinkin heti ensimmäisellä 
kurssikerralla ja lisäksi 
toiveita tuli muun muassa 
digilehtien katsomisesta. 

Paitsi uskallus, ongel-
mia älylaitteiden ja inter-
netin käytössä aiheuttaa 
myös termistö. 

- Täysin vieras termistö 
joista monet ovat vieläpä 
englanninkielisiä, ovat 
varmasti aluksi hankalia 
ymmärtää, Hevosmaa 
myöntää. 

Eija Hevosmaa kan-
nustaa kaikkia kokei-

lemaan rohkeasti uusia 
asioita digilaitteilla ja 
tutustumaan uusiin sovel-
luksiin, vaikka se aluksi 
voi hankalalta tuntuakin.

-  Opete lkaa  uusia 
asioita. Avuksi epäilyt-
tää, kannattaa tiedustella 
löytyykö omalta paikka-
kunnalta erilaisilta toi-
mijoilta tai muilta digi-
taitoihin opetusta. Myös 
syrjäisemmillä seuduilla 
löytyy kansalaisopistoja 
ja hekin yleensä tarjoavat 
opetusta digitaitoihin, 
Hevosmaa painottaa. 

- Uusia asioita osa 
pystyy omaksumaan pa-
remmin, osalla kestää 
hieman enemmän aikaa 
niitä sisäistää. Yleensä 
kuitenkin älylaitteiden 
käyttöä opitaan rauhalli-
seen tahtiin, mutta toistoja 
ja harjoituksia pitää silti 
olla jotta oppia karttuu ja 
opitun tiedon voi omak-
sua kunnolla, Eija Hevos-
maa kannustaa.
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alavieskalehti@gmail.com   044 738 8844
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Parasta Palvelua
Eija Hevosmaa opastaa kiinnostuneita

Huvia ja hyötyä netistä

Eija Hevosmaa avaa kurssilaisille älylaitteiden ja internetin salaisuuksia.
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