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YLEISTÄ

Verkko haltuun!- hanke on Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n toteuttama ja Suomen sosiaali- ja 
terveysjärjestön avustuskeskuksen rahoittama kolmivuotinen hanke. Hanke aloitti toiminnan 
elokuussa 2021, hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää projektikoordinaattorina Kaisa Pitkälä ja 
projektityöntekijänä Sirpa Lukka. Työntekijöillä on ammattitaitoa kohdata kehitysvammaisia ja 
rohkeutta tarttua digiasioihin. Hankkeen kohderyhmää on oululaiset aikuiset kehitysvammaiset sekä 
heidän lähi-ihmiset. 

VERKOSTOYHTEISTYÖ

Hankkeen tekemä verkostoyhteistyö on tärkeää. Yhdessä 
tehden asioihin saadaan parempia lopputuloksia. 
Kehitysvammaiset ovat päässeet osalliseksi ja
vaikuttamaan monipuolisesti myös verkostoyhteistyön 
kautta. Selkeästi meille -hankkeen kanssa on tutkittu 
nettisivujen saavutettavuus asioita, Oys Konstin kanssa 
kehitettiin heidän digitaalista hoitopolkua ja huhtikuussa 
alkaa vaikuttajaryhmätyöskentely yhdessä Digi- ja 
väestötietoviraston kanssa.

Hankkeen tavoitteina on osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
vahvistaminen, digiosaamisen ja verkkotaitojen 
kehittyminen, turvallinen verkkoasiointi ja 
medialukutaitojen vahvistaminen, verkkotukihenkilöiden 
kouluttaminen vapaaehtoisiksi vertaisohjaajiksi sekä 
verkkotoiminnan opastukseen käytettävän materiaalin 
laatiminen. Reilu puolivuotta on nyt takana hanketyötä, ja 
hankkeen vastaanotto on ollut mieltä lämmittävää. 
Digitaidot kuuluvat kaikille, ja tarvetta taitojen 
vahvistamiselle on ollut. Iloksemme olemme saaneet 
havaita, miten kehitysvammaiset ovat oppineet jo uusia 
digitaitoja. 

 



OTA YHTEYTTÄ

VIESTINTÄ

TOIMINTA

Jos olet oululainen kehitysvammainen tai lähi-ihminen kuten 
työntekijä, avustaja tai sukulainen, ja koet ohjaustarvetta digiasioissa, 
niin ota yhteyttä ja lähdetään yhdessä tutkimaan digimaailmaa ja sen 
tuomia pulmia.

Hanke viestii toiminnasta Oulun Kehitysvammaisten 
Tuki ry:n nettisivuilla, Facebookissa ja Instagramissa.
Nettisivuilla olevasta tapahtumakalenterista pystyy 
seuraamaan tapahtumia ja sieltä löytyy myös linkit 
Teamsissa järjestettäviin avoimiin tapahtumiin. 
Hanketyöntekijöillä on omat Facebook-profiilit Kaisa 
Verkko Haltuun ja Sirpa Verkko Haltuun. Työntekijät 
tekevät usein myös postauksia asiakastyöstä, joten 
seuraamalla facebook-päivityksiä pääsee hyvin 
näkemään ajankohtaisia asioita hanketyöstä. Lisäksi 
Facebook on myös hyvä yhteydenotto – ja pitoväline 
asiakastyössä. 

Hanke on kehittänyt toimintaa yhdessä 
kehitysvammaisten ja verkoston kanssa. 
Ryhmäohjaukset on aloitettu Oulun kaupungin 
toimintakeskuksissa, ja ryhmissä on ollut innokkaita 
oppijoita. Ohjausaiheet on pohdittu yhdessä osallistujien 
kanssa heidän tarpeistaan. Tarvetta on ollut mm. 
turvallisten digitaitojen oppimisessa, sovellusten 
lataamisessa ja käyttämisessä. Yksilö- ja 
ryhmäohjauksessa kehitysvammaisten digitaidot ovat 
lisääntyneet, ja Teams on mahdollistanut monipuolisen 
osallistumisen hankkeen toimintaan. Ryhmä- ja 
yksilöohjauksen lisäksi hanke järjestää kuukausittain 
avoimia tapahtumia hybridimallina ja etänä Teamsin 
kautta. On myös ohjattu kehitysvammaisia osallistumaan 
muidenkin toimijoiden verkkotapahtumiin. 

Sirpa Kaisa

Kaisa Pitkälä 050 345 8474
Sirpa Lukka 050 361 7898

kaisa.pitkala@oketuki.fi 
sirpa.lukka@oketuki.fi


