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Onko senioreilla oikeuskieltäytyä atk:n käytöstä?
Kun vanhempani ol ivat noin kahdeksankymppisiä, siskoni vei heil le tietokoneen.
Äiti suorastaan suuttui ja i lmoitti , ettei sisko ollut tervetul lut kylään ennen kuin lupaa
samalla hakea koneen pois eikä isä suostunut koskemaan lainkaan koneeseen.
Niinpä kone lähti sinne, mistä ol i tul lutkin.

Moni vanhempi ihminen, joka ei ole joutunut tekemisi in tietotekniikan kanssa
työural laan, ei halua opetel la sitä enää eläkepäivinään. Minusta heil lä on siihen
oikeus. Heil lä pitäisi ol la oikeus myös kieltäytyä pankkikortin käytöstä, jos he
kokevat sen vaikeaksi ja turvattomnaksi. Minusta on harmi, että asiointi pankissa
on tehty niin kal l i iksi, ettei heikkonäköisel lä, huonokuuloisel la, pienituloisel la
eläkeläisi l lä ole oikeastaan siihen edes varaa.

Jotkut seniorit kuitenkin haluavat opetel la käyttämään sähköpostia, nettipankkia ja
internettiä. He haluavat esimerkiksi pitää yhteyttä kaukana asuviin lapsiin ja
lapsenlapsiin, osal l istua järjestötoimintaan ja hyödyntää tietokonetta siel lä
esimerkiksi postitusl istojen ja jäsenrekisterin muodossa.

Olen ollut ohjaajana muutamalla seniorien atk-kurssi l la, joissa on aloitettu ihan
alkeista. Olen havainnut hyväksi neuvoksi sen, että ihan ensimmäiseksi kannattaa
pelata jonkun aikaa pasianssia koneella – siinä oppii näppärästi hi iren käytön.

Mikrotukihenkilöitähän näil lä mummuil la ja vaareil la ri ittää, si l lä jo ala-asteikäiset
lapsenlapset osaavat käsen käänteessä ratkaista esiin tulevat ongelmat. Eri asia
on sitten, ehti ikö mummu tai vaari edes huomata, mitä vikkeläsorminen lapsonen
teki, jotta ongelma ratkesi käden käänteessä.

Kaiken kaikkiaan mielestäni kaiki l la, kaikenikäisi l läkin ihmisi l lä on oikeus olla myös
tumpelo tietokoneen kanssa. Saakoot ne oppia ja opastusta, jotka sitä haluavat ja
ne vanhan ajan palvelua, jotka eivät hi ireen ja näppikseen halua koskea.

Auli Hackman



K1 : Onko sinul la lukivaikeus?
K2:Montako lukivaikeuksista tunnet?

Eri laisia oppijoita on Suomessa noin 20 prosenttia väestöstä. Esimerkiksi
lukivaikeus luetaan oppimisvaikeuden piiri in. Kysyimme tapaamiltamme
henkilöi ltä, onko lukivaikeus heil le tul lu asia.

Päivän kysymys

Maija Viherä

Haastattelut Pirjo CorellKuvat Juho Matilainen

Aino Tanhua

Heidi Kaila

K1 : Joo, on mulla lukivaikeus. Luen usein väärin
sanomalehdestä, kuvittelen omiani ja väitän että
lehdessä on kirjotettu jotain. Sit mä kirjotan tosi
väärin ni in, että kirjoituksiani on käytetty jopa
esimerkkinä oikoluku ohjelman esittelyssä, kun
mulla on niin pal jon virheitä
K2: Mä tunnen aika paljon ihmisiä, joi l la on
lukivaikeus niin että en pysty niitä edes laskeen.
Lähes kaikki mun sukulaiset on enemmän tai
vähemmän lukivaikeuksissa olevi. väittäisin että
tutki joista paljon on lukivaikeuksisia koska useat
lukihäiriöiset ovat luovia henkilöitä ja tunnen vain
luovia ihmisiä

K1 : Ei, ei ole.
K2: Yhden tunnen ainakin varmasti.
Muutamia muitakin tiedän, että lukivaikeus
on varmaan aika l ievä, mutta kyl lä tunnen
muutamia.

K1 : On kyllä/ Siis anteeksi, en nyt oikein
ymmärrä mitä tarkoitat lukivaikeudella. Onko
vaikea lukea ja keskittyä vai si is sel lainen
todettu lukivaikeus? Sellaista minul la ei ole
juu, peruutan tuon äsköisen.
K2: Tiedän. Ruotsin kuninkaalla Kaarle
Kustaalla ja kruuninprinsessa Victorial la on
lukivaikeudet.



Vanhempien tulee tietää lastentietokoneen käytön säännöt
Lapsi ja tietokone ovat luonteva yhdistelmä.
Mannerheimin Lastensuojelu Liiton Viisaasti
verkossa kouluttaja Teija Vaissi on kuitenkin
sitä mieltä, että vanhemmil le lankeaa vastuu
lasten netin käytöstä, si l lä internetissä lapsikin
voi päätyä sivui l le, jotka eivät ole hänelle
sopivia.

Miten huolissasi olet lasten ja nuorten netin käytöstä?

– En ole hirveän huolissani. Enemmänkin si itä, että
vanhemmat seuraisivat ja asettaisivat yhteiset
pelisäännöt ja tekisivät ja harrastaisivat yhdessä
pelaamista netissä

Miten sitä pitäisi mielestäsi rajoittaa?

– Ajal l isesti . Pitää seurata, että lapset ja nuoret
tekisivät väl i l lä muutakin. Myöskin jos perheessä on
pieniä lapsia asettaa koneelle esto-ohjelmia etteivät
he päädy vahingossa vääri l le sivui l le.

Onko rajoittaminen kodin tehtävä vai pitäisikö
koulussa myös puuttua asiaan?

– Yhteispeli l lä – kotona, koulussa ja kavereiden
vanhempien kesken. Viimekädessä vastuu on omil la
vanhemmil la.

Onko lasten netin käytössä jotain hyviä puolia?

– Kokonaisuudessaan nykyti lanne on hyvä. Haitat
ovat kiusal l isia sivuvaikutuksia, joihin voi varautua.
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Kuvapakinaviestinnästä työyhteisössä
Työyhteisön toimivuus perustuu monenlaiseen viestintään. Viestintä käsittää kaiken
vuorovaikutuksen työntekijöiden väli l lä.

Viestintä voi ol la luonteeltaan viral l ista tai epäviral l ista, suunniteltua tai spontaania.

Viestinnän keinoja voi ol la useita. Pääasia on, että viesti saadaan peri l le!

Viralliset tiedotteet kaikillesähköpostitse!
Yhteisistä asioistatiedottaminenkahvihuoneessa.

Kun kaikki ovat koolla, on hyvä aikatiedottaa. Samalla voi esittääkysymyksiä.
Epävirallisemmattiedotteetharrastetoiminnasta.

Teksti ja kuvat:Heidi Hentonen






