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YLEISTÄ

Verkko haltuun!- hanke on Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n toteuttama ja STEA:n rahoittama
hanke. Hanke on aloittanut toiminnan elokuussa 2021, toiminta jatkuu vuoden 2024 toukokuulle.
Hanke on tavoittanut asiakaskohderyhmää mukavasti. Toiminta on ollut vahvistamassa jo yli sadan
oululaisen kehitysvammaisen digiosallisuutta ja samalla vähentänyt heidän yksinäisyyden tunteen
kokemusta. Digitaidot ovat tärkeä kansalaistaito, ja hankkeessa ajatellaankin niin, että kaikilla pitäisi
olla yhdenvertainen mahdollisuus oppia ja tutustua digin tuomiin mahdollisuuksiin.

VAIKUTTAMISTYÖ

Hanketyössä vaikuttamistyö on tärkeää, sen lisäksi että
ohjaus vaikuttaa yksittäisten kehitysvammaisten
elämään, saamme tehdä vaikuttamistyötä myös
verkostojen kanssa. Vuonna 2022 vaikuttamistyötä
teimme yhdessä kehitysvammaisten ja heidän
lähihenkilöiden sekä ammattilaisten kanssa. Pääsimme
vaikuttamaan Oys Konstissa käytössä olevaan
digihoitopolkuun sekä Digi- ja väestötietoviraston
kehittämään sähköisen henkilöllisyystodistuksen
palvelumuotoiluun, tämä on tarkoitus ottaa käyttöön
Suomessa vuoden 2023 aikana.

Hanke on järjestänyt toimintaa niin ryhmä-kuin yksilöohjauksena.
Toimijoilla on ollut mahdollista osallistua joko lähiohjaukseen
paikan päällä tai etänä esim. Teams-yhteydellä. Hanke järjestää
seuraavia toimintoja säännöllisesti: Digikahvila, Digiparkki, PPP:t
(eli päivän polttavat puheenaiheet Teamsissa.), laulelot, sekä
ryhmäohjaukset työ-ja toimintakeskuksissa. Hanke on
kouluttanut myös vapaaehtoisia vertaisverkkotukihenkilöitä eli
verttejä ja tehnyt digiohjaukseen liittyvää opastusmateriaalia.
Olemme olleet mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja
teemme monen tasoista verkostoyhteistyötä. 
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Jos koet tarvetta digiohjaukselle tai sinua mietityttää jokin digipulma,
voit olla yhteydessä hankkeen työntekijöihin. Hankkeen
kohderyhmänä ovat kehitysvammaisten lisäksi myös heidän kanssa
toimivat lähihenkilöt, kuten sukulainen, avustaja tai työntekijä. Me
työntekijät olemme Facebookissa aktiivisia ja pääset seuraamaan
toimintaamme myös sitä kautta: 

Viestimme toiminnasta hankkeen kotisivuilla,
työntekijöiden Facebook-profiileissa, sähköpostitse,
Instagramissa ja Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry:n
tapahtumakalenterissa: 
 https://oketuki.fi/Tapahtumakalenteri/.
Tapahtumakalenterista löydät myös linkit Teams-
osallistumiseen. 
Tammikuussa aloitamme uuden kaikille avoimen
digiturvataidot-ryhmän. Asumisyksiköt ja ryhmät voivat
kutsua meitä myös paikanpäälle pitämään digiparkkia.
Live-lähetyksiä toiminnasta ja tapahtumista tulemme
lähettämään somekanavilla. Livelähetyksiä tekevät myös
vertti-vapaaehtoiset.

-"On monta asiaa taas opittu, mitä meillä tulisikaan ilman 
sinun ohjausta."
-"On kyllä maailman parhaimpia ❤  ja mulle on tärkeetä että 
teidän tapahtumat ovat mulle niinku oisin kotona"
-"On ollut aivan mahtava, mukava tutustua uusiin ihmisiin. "
-"Oon rohkastunut tosi paljon, ja uskallan tulla yksinkin."
-"Oon oppinut uusia asioita."
“Kiitos kun kävit ja autoit, sain tiedon sanelu toiminnasta 
netissä, ja voin hakea tietoa nyt myös sanelemalla.” 
-"Oon auttanut pappaakin valokuvien siirtämisessä."
-"Toivotaan ettei Verkko haltuun -hanke loppuisi koskaan."
-"Kiitos Kaisalle ja Sirpalle tästä ihanasta vuodesta ja 
kaikista tapahtumista joissa olen saanu olla mukana."
-"Tuun mukaan taas, ei tarvi istua kotona tyhjänpanttina."

Sirpa Kaisa

Kaisa Pitkälä 050 345 8474
Sirpa Lukka 050 361 7898

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

https://www.facebook.com/kaisa.verkkohaltuun
https://www.facebook.com/sirpa.verkkohaltuun


