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SeniorSurf-verkosto 
yhteiskehittää, suunnittelee, viestii ja vaikuttaa sekä jakaa osaamista ja käytäntöjä seniorien 
digitukeen ja digiosallisuuteen liittyen. Verkosto on suunnattu seniorien digituen parissa toimiville 
työntekijöille tai vastaaville. Verkostoa koordinoi Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta. 
www.seniorsurf.fi/seniorsurf-verkosto/ 
 
 
Muistio 26.8.2021 
Tiina Etelämäki, Liisa Tiainen 
 
 

1. SeniorSurf-toiminnan kuulumiset 
DVV:n järjestämää valtakunnallista Digitukiviikkoa vietetään 30.8.-3.9.2021.  
SeniorSurf pitää ma 30.8. webinaarin: Näin käynnistät digiopastukset. Lisätiedot 
SeniorSurfin tilaisuudesta: www.seniorsurf.fi/opastustoiminnan_tuki/  
SeniorSurfilta saa pyytää maksutonta räätälöityä työpajaa /webinaaria digiopastusten 
käynnistämiseen/ organisointiin muulloinkin. 
Lisätietoa DVV:n ohjelmasta Digitukiviikolla: https://dvv.fi/digitukiviikko 
 
DVV päivittää digituen eettistä ohjeistusta vastaamaan paremmin etädigituen tarpeita. 
Työstämässä on ollut mukana pieni ryhmä digituen toimijoita, myös SeniorSurf on mukana. 
Päivitetyn ohjeistuksen julkaisuajankohta ei ole vielä tiedossa. 
 
SeniorSurf järjestää (seniori)digiopastajille omia tilaisuuksia SurfAreenan nimellä. 
Tilaisuuksien päätavoite on tavata toisia yli järjestörajojen ja jakaa kokemuksia ja 
osaamista digiopastuksista ja saada vertaistukea. Seuraava keskustelutilaisuus 
digiopastajille pidetään 8.9., aiheena on sähköinen asiointi. Lisätiedot: 
www.seniorsurf.fi/surfareena/  
 
SeniorSurf on julkaissut videoita älypuhelinten perushallintaan, löytyvät YouTubesta  
(Vanhustyön keskusliitto -> SeniorSurf-soittolista) 
Tekeillä on kaksi uutta videota, jotka julkaistaan syksyn aikana: 
- Tule rohkeasti opastukseen (kohderyhmänä seniorit) 
- Huomioi erilaiset käyttäjät (kohderyhmänä digipalveluita tuottavat organisaatiot) 

 
2. Tehokkuuden taika - Itsensä johtaminen ja ajanhallinta 

(Leo Stranius, toimitusjohtaja, ajanhallintavalmentaja ja ex-järjestöjohtaja) 
Leo Straniuksen pitämä esitys toimitetaan verkoston jäsenille muistion yhteydessä. 
Mukana olleet: muistakaa hyödyntää Leon antamia vinkkejä ja ajatelkaa omaa ajankäyttöä! 
 

3. SeniorSurf-päivä 
Lokakuussa Vanhustenviikolla, tänä vuonna tiistaina 5.10. – Vanhustenviikon tämän 
vuoden teema: Luonto antaa voimaa.  
Kaikki tavat nostaa senioreiden digiosallisuutta ja -taitoja käyvät: tapahtumat (lähi ja etä), 
keskusteluavaukset, pienryhmät… Tapahtumia kannattaa järjestää yhdessä muiden 
paikallisten toimijoiden kanssa. 
 
SeniorSurf-päivän järjestäjille on tehty tukiaineistoa SeniorSurfin sivuille. Aineistoista löytyy 
mm. ohjeet senioreille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen, julistepohja sekä 
muutama erikokoinen banneri esim. somessa hyödynnettäväksi. Aineistot löytyvät: 
www.seniorsurf.fi/seniorsurf-paiva/  
Verkosto toivoi lisäksi aineistoa valmiiksi pureskelluista tapahtumasisällöistä. Miten esim. 
luontoteemaisen SeniorSurf-päivän voisi järjestää, mitkä sen askelet voisivat olla?  
 

http://www.seniorsurf.fi/seniorsurf-verkosto/
http://www.seniorsurf.fi/opastustoiminnan_tuki/
https://dvv.fi/digitukiviikko
http://www.seniorsurf.fi/surfareena/
https://youtube.com/playlist?list=PLROoT1wfS6qFsdFIBLoyLVNTyXv_nIQ__
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SeniorSurf järjestää SeniorSurf-päivän yhteydessä etäohjelmaa senioreille suunnattuna. 
Niistä voi viestiä suoraan senioreille tai järjestää esimerkiksi kisakatsomotyyppisiä 
tilaisuuksia omissa tiloissa. Ohjelma on vielä rakenteilla, mutta ensimmäinen versio siitä 
julkaistaan viikolla 35. 
 
Teemapäivän yhteydessä on mahdollisuus viestiä laajemminkin senioreista ja digitaidoista. 
SeniorSurf tekee mediatiedotteen saatavilla olevaan digitukeen liittyen. Verkostoa 
kannustetaan jakamaan sen yhteydessä esimerkiksi tietoa omista digiopastuspisteistä ja 
muusta osaamisesta sekä tarjonnasta seniorien digiopastuksiin ja digitukeen liittyen. 
 

4. Ryhmäkeskustelut 
Keskusteltiin päivän aiheista noin 6 hengen ryhmissä.  
Keskusteluaiheina oli mm: 
- Mitä ajatuksia Leon puheenvuoro herätti? Mitä käytäntöjä voisit ottaa haltuun 

ajanhallintaasi parantamaan? 
- Mitä asioita haluaisit nostaa yleisessä viestinnässä esim. SeniorSurf-päivän 

yhteydessä? 
- Minkälaisista asioista haluaisit seuraavaksi keskustella SeniorSurf-verkoston kanssa? 
 
Osallistujat kokivat keskustelut hyvinä ja antoisina. On mielekästä tutustua eri toimijoihin 
vapailla keskusteluilla päivän aiheista. Keskustelut tuntuivat avoimilta ja luottamuksellisilta. 
 
Ajanhallinnasta saadut opit koettiin antoisiksi ja ajankohtaisiksi. Monelle asiat ja vinkit olivat 
tuttuja, mutta ehkei aina niin hyvässä käytössä arjessa. Yritetään kaikki jatkossa hallita 
aikaamme paremmin ja tietoisemmin! 
 
Seuraavan tapaamisen aiheeksi ehdotettiin alustusta itsemyötätuntoon ja omaan 
jaksamiseen liittyen. Puhujaksi suositeltiin Anne Birgitta Pessiä. Toinen ehdotus liittyi 
ymmärrettävän termistön haltuunottoon ja merkitykseen (selkokieli, selkeä kieli). 
 
Verkoston ehdotus pikkujouluihin liittyen: Ehdotettiin ennakkoon lähetettävää videota, joka 
olisi esim. 15 min kestävä johonkin osaamisalueeseen liittyvä miniluento, jonka pohjalta 
voisimme vapaasti keskustella tonttulakit päässä. 
 

5. Seuraavat tapaamisajankohdat 
- ke 3.11. klo 9.30-11.30 
- ti 14.12. klo 13.00-14.00 vapaamuotoinen pikkujoulu 
- ti 25.1. klo 9.30-11.30 
Ilmoittautumislinkit lähetetään koko verkostolle lähempänä kyseistä tapaamista. 


