Valmiudet Digiloikkaan –hankkeen tapahtumia
2017 / 2018
Hanke jalkautui aktiivisesti osaksi alueella järjestettyjä isoja tapahtumia. Tällä
tavalla pääsimme keskustelemaan henkilökohtaisesti ihmisten kanssa
vapaamuotoisissa tilanteissa ja tuomaan digitalisaation mahdollisuuksia
ihmisten tietoisuuteen.
Hanke järjesti monia asiantuntijatilaisuuksia ajankohtaisista ja tärkeistä asioista
sekä laati kirjoituksia alueen paikallislehtiin.
Yhteistyö paikallisten yrittäjien, yhdistysten, seurojen, kuntien ja seurakuntien
kanssa oli erittäin aktiivista. Yhteistyön voimalla tavoitimme hyvin eri
kohdeyleisöjä ja pystyimme järjestämään paljon sellaista toimintaa, jolle ole
todellista kysyntää.
Hanke oli myös mukana toteuttamassa Kosken kunnan sosiaalitoimen sähköistä
palautekyselyä, jossa yksi kysymys liittyi digitaalisten palvelujen
kehittämistarpeisiin.
Hankkeen aikana tuotettua materiaalia on tallennettuna verkkoon osoitteissa
http://koski.fi/digihanke/
https://www.facebook.com/digihanke/
Seuraavilla sivuilla on esitetty kronologisessa järjestyksessä kuvia
tapahtumista, joissa hanke oli mukana järjestäjänä tai omalla osastollaan.
29.7.2017 Kosken Kohaus

12.8.2017 Tarvasjoen kyläkarnevaalit

16.8.2017 Hankkeen aloitusseminaari
Kosken Tl POP-pankin auditorio

2.9.2017 Päivä koskelaisena

14.9.2017 Digiloikka-hanke sai mahdollisuuden esittää yhteiskunnan
digiturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä Porin prikaatin komentaja Rami
Saarelle.

3.10.2017 Ikäihmisten päivä
Marttilan srk-talo

8.11.2017 SOME koulutus
Kosken Tl kunnan kirjasto

14.11.2017 Mobiililaitteet haltuun
Marttilan kunnan kirjasto

15.11 LinkedIn koulutus
Kosken Tl kunnan kirjasto

TIETOTURVAKOULUTUSTA

Valmiudet digiloikkaan -hanke järjestää yhdessä Auranmaan Yrityspalveluiden kanssa maksuttomat TIETOTURVAKOULUTUS -tilaisuudet.
Tietoturvauhat koskettavat meitä kaikkia. Miten käytän turvallisesti
digitaalisia palveluja ja mitä EU:n tietotosuoja-asetuksen soveltaminen
ensi vuoden toukokuusta eteenpäin tarkoittaa omalla tai yritykseni
kohdalla!?
Tule kuulemaan ja kysymään näistä asioista alan asiantuntijalta
osallistumalla näihin tilaisuuksiin.
1. KANSALAISEN TIETOTURVAN PELASTUSPAKKAUS
Kansalaisen tietoturvan pelastuspakkaus –koulutuksessa on tarjolla
tietoja ja työkaluja, joiden avulla selvitään arjen tietoturvahaasteista.
Aiheita lähestytään käytännön esimerkkien kautta. Koulutuksen jälkeen
tiedät esimerkiksi miten internetissä toimitaan turvallisesti ja miten
omat laitteet suojataan erilaisilta tietoturvauhilta. Lisäksi opitaan keinoja
oman yksityisyyden suojelemiseksi internetissä. Koulutus on suunnattu
kansalaisille, jotka haluavat hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia palveluita
– turvallisesti.
Marttilan kunnan kirjasto ke 22.11.2017 klo 18-20
2. KOHTI TIETOTURVALLISTA DIGITAALISTA LIIKETOIMINTAA
Digitalisaatio luo yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuksia toiminnan
kehittämiselle. Samalla pitää kuitenkin huomioida erilaisia tietoturvaan,
kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyviä asioita. Miten luodaan digitaalista liiketoimintaa, johon asiakkaat voivat luottaa? Miten turvataan
oman yrityksen toiminta digitaalisessa ympäristössä? Koulutuksessa
osallistujat saavat käytännön tietoa ja työkaluja turvallisen digitaalisen
liiketoiminnan mahdollistamiseksi sekä organisaation tietoturvan
kehittämiseksi.
Kosken TL POP pankin auditorio to 23.11.2017 klo 18-20
Kouluttajana toimii tietoturva-asiantuntija Matti Laakso
Turun Ammattikorkeakoulusta
Koulutustilaisuudet ovat maksuttomia!
Ilmoittaudu tilaisuuksiin Esa Heinonen p. 044 522 4150 tai
sähköpostilla digihanke@koski.fi

22.11.2017 Kansalaisen tietoturvan pelastuspakkaus

Marttilan kunnan kirjasto

23.11.2017 Kohti tietoturvallista digitaalista liiketoimintaa
Kosken POP-pankin auditorio

7.12.2017 Digiloikka mukana Härkätien Puhelimen 120 v. Juhlapäivässä
HTP:n toimitalolla Marttilassa.

6.1.2018 Kosken Malja –pöytätennisturnaus
Kosken Tl koulukeskus

Jokivarsikumppanit ry:n Auranmaan Viikkolehden mukana julkaistu
kyläliite. Kevät 2018.

15.-22.4.2018

Uuden kynnyksellä
– tiede, taide, sivistys
Sunnuntaina 15.4. kello 13.00
Kurkisalissa (Elisenvaaran oppimiskeskus)
Kulttuuriviikon avajaiset
Juhlapuhe kuvataiteilija Johanna Oras

Digitaalisuus mahdollistaa maaseudun
yritystoiminnan ja elämän sujuvuuden
Asuminen ja työskenteleminen maaseudulla vaatii nykyisin toimivat sähköiset palvelut. Suomessa on kokemuksia siitä, miten pitkät
sähkökatkot tekevät elämisen todella hankalaksi. Arkipäiväiset
toimintomme keskeytyvät ilman sähköä lähes välittömästi ja korvaavia palveluita on mahdotonta virittää hetkessä kaikille toimintakuntoon. Leader-rahoituksella voidaan tukea hankkeita, joissa
paikallisen väestön elinolosuhteita parannetaan ja ideoidaan uusia

yhteisöllisiä ratkaisuja. Auranmaan alueella toimii ”Valmiudet Digiloikkaan” -hanke, jonka tavoitteena on tuoda arkipäivän digitaalisia palveluita tutuksi kaikille. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa
myös yrittäjiä, jotta elinkeinoelämä voisi hyötyä jo olemassa olevista sähköisistä palveluista vielä enemmän.
Haastattelimme Valmiudet Digiloikkaan-hankkeen vetäjää Esa Heinosta.
maakaapeloinnin lisäksi myös digitalisaatiolla on keskeinen merkitys. Myös tieverkoston, vesihuollon ja muun infran ylläpidossa
digitalisaation mahdollistamat palvelut
ovat jo nyt keskeisessä roolissa.

Sunnuntaina 22.4. kello 14.00
Yläneen Luontokapinetissa
Kulttuuriviikon päätöskonsertti: Yläneen
pelimannit, joht. Jari Kulmala & Laitilan
pelimannit, joht. Marja-Liisa Santala &
solisti: Jari Helmisaari, laulu.

Ketkä hyötyvät digitalisaatiosta? Onko vaarana, että joku jää
digitaalisten palveluiden ulkopuolelle?

Koko viikon ohjelma
www.poytya.fi/Tapahtumakalenteri

Pöytyän kunta | (02) 481 000 | kunta@poytya.fi | www.poytya.fi
Kulttuurisihteeri Taina Myllynen | 050 560 7168

Pöytyän kunta

#tulevaisuusmatka

Kuka olet ja mitä teet työksesi?
Olen Esa Heinonen, syntyperäinen tarvasjokelainen, nykyisin lietolainenkin. Olen monialayrittäjä, sillä tuotan ihmisille ruokaa ja
digitaalisia palveluja. Työpaikkani sijaitsee
maalaistalossa rauhallisessa ja kauniissa
maaseutuympäristössä. Maailman parhaassa paikassa elää ja tehdä työtä.

Milloin olet aloittanut työsi?
Sain opiskeluni päätökseen vuonna 1991.
Kymmenen työ- ja opiskeluvuotta maailmalla opetti arvostamaan omaa kotiseutua
ja omia juuriaan. Tällä paikalla ja näissä
tehtävissä minä olenkin erittäin onnellinen
ihminen.

www.auranmaanyp.fi

entistä vapaammin ihmisten mukana ja
ehdoilla.

Pitkällä aikavälillä kaikki hyötyvät. Suurimman hyödyn saavat ne jotka pystyvät
ottamaan uusimmat palvelut ensimmäisenä käyttöön. Digisyrjäytymistä varmasti
tapahtuu silloin kun näitä mahdollisuuksia
tai valmiuksia ei ole. Yhteiskunnan on pystyttävä tarjoamaan palvelut tai tuki niiden
käyttämiseen kaikille niillekin, jotka itse
eivät digitaalisia palveluja halua tai pysty
käyttämään!

Miten rohkaiset muita tekeMitkä palvelut ovat välttämät- mään työtään maaseudulla?
tömiä digitaalisuuden näkökul- Tärkeintä on säilyttää utelias ja avoin mieli.
Tietoverkot ovat tulevaisuuden hermovermasta?
Lähes kaikki viestintäyhteydet, kuten puhelin, tietoverkko ja televisio ovat digitaalisia.
Laitteiden toimivuus on pystyttävä takaamaan kaikissa olosuhteissa myös syrjäseuduilla. Luotettava sähköverkko on myös
kriittisen tärkeä palvelu, jonka ylläpidossa

kosto ja valokuitu kiinteistöön on yhtä tärkeä kuin sähköjohto. Digitalisaatio luo uusia
liiketoimintaedellytyksiä erityisesti juuri
maaseudulle. On meistä itsestämme kiinni,
miten tartumme näihin mahdollisuuksiin ja
viemme kehitystä eteenpäin omassa yhteisössämme!

Vaikka pääsääntöisesti saan tehtyä työt
omasta työhuoneestani käsin, minulla on
läppäri lähes aina mukana niin maatilan
töissä kuin vapaa-aikanakin. Näin pystyn
vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin ja
ratkomaan ongelmia heti kun niitä ilmenee.

Mitkä ovat tärkeimmät työvälineesi?
Tietokoneet ja kännykkä. Niiden ja nettiyhteyksien on toimittava luotettavasti ja
saumattomasti yhteen. Uutta opeteltavaa
on koko ajan, olennaista on ottaa käyttöön
ja opetella käyttämään itselleen tärkeät
palvelut.

www.opistot.fi

Mikä on mielestäsi digitaalisuuden tulevaisuus?
Digitalisaatio kiihtyy entisestään. Uusia
palveluja syntyy ja työn tuottavuus paranee. Siellä missä tietoverkkoyhteydet ovat
kunnossa, digitalisaatio avaa uusia mahdollisuuksia asua ja tehdä työtä. Maaseudulle
tämä on suuri mahdollisuus.

Miten digitalisaatio kehittää
maaseutua ja ylläpitää sen
elinvoimaa?

www.jokivarsi.org

Digitalisaatiosta puhutaan neljäntenä teollisena vallankumouksena ja me saamme
tällä hetkellä elää keskellä tätä kehitysloikkaa. Digitalisaatio vapauttaa tuotantoa
fyysisistä paikoista, luo uusia liiketoimintamalleja ja työnteon on mahdollista siirtyä

Kauppa ei käy ilman nettiä
Pöytyän Kumilassa ja keskellä maaseutua sijaitseva rauta-sekatavarakauppa
Jarmo Lalli Oy laajensi vuonna 2017
myymälätilojaan osittain maaseuturahaston Leader-tuella. Kauppaliike on
joustava ja elinvoimainen maaseutuyritys. Yrityksen kilpailuvalttina on hyvät
kulkuyhteydet, monipuolinen valikoima
ja asiantunteva palvelu, kertoo yrittäjä
Jarmo Lalli.
- Maaseudulla toimivalle kaupalle tietoliikenneyhteydet ovat elintärkeät.

Kaupan myyntiohjelma toimii verkon
kautta. Ohjelman kautta hoidetaan
kaikki myynti- ja ostotapahtumat. Tämän lisäksi verkon kautta toimii myös
tuotteiden tilausjärjestelmä ja hyllysaldot, kertoo Jarmo.
Kauppa pystyy tekemään tarpeen vaatiessa sähköä, mutta toimivasta nettiyhteydestä se on täysin riippuvainen.
Monet asiat muuttuvat todella hankaliksi, mikäli verkkoyhteys ei pelaa, toteaa Jarmo.

8.3.2018 Arjen digi –seminaari, Valmiudet Digiloikkaan hankkeen esittely
Raumalla. Arjen digi -seminaarin järjesti SataKylät ry:n ja VarsinaisSuomen Kylät ry:n yhteinen Omalta kylältä -hanke.

16.3.2018 EU:n uusi tietosuoja-asetus & SOME
Tarvasjoen srk –talo

24.3.2018 Koti Marttilaan tapahtuma
Esittelyssä myös 3-D tulostin
Martintalo, Marttila

26.3.2018 GDPR haltuun yrityksissä ja yhteisöissä
Kosken Tl POP pankin auditorio

27.3.2018 Verkkokauppakoulutusta
Kylämäen hevostila, Marttila

Sähköiset kirjastopalvelut yhteistyössä alueen kirjastojen kanssa
7.3.2018 Marttilan kirjastossa
4.4.2018 Kosken Tl kirjastossa
17.4.2018 Liedon kirjastossa

Videokoulutusta yhteistyössä koulujen kanssa alueen nuorille
15.3.2018 Kosken TL koululla
22.3.2018 Marttilan koululla
23.3.2018 Tarvasjoen koululla

Digipalvelujen koulutusta yhteistyössä eläkeyhdistysten kanssa
3.4.2018 MARTTILA
3.4.2018 KOSKI TL
4.4.2018 TARVASJOKI

