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• Vanhustyön keskusliiton toimintaa – kaikessa tavoitteena 
ikääntyneiden ihmisten hyvinvointi

• SeniorSurfin päätavoite: Mahdollisimman monella 
ikäihmisellä on itsenäisen suoriutumisen edellytykset 
digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

• Keinot: rohkaisu, opastustoiminnan tukeminen, 
opastuspaikkakartta, tukiaineisto, verkostot, vaikuttaminen…

Mikä SeniorSurf?



• Älä unohda tilaisuuden yleisiä kulmakiviä
• Tavoitteet, sisältö, kohderyhmä…

• Älä oleta osallistujien osaamistasoa
• Älä aliarvioi, älä yliarvioi

• Rohkaise ja kannusta 
• Mieti valmiiksi miten

Mistä liikkeelle?



• Usein ohjelmaksi valikoituu organisaation muutenkin
käyttämä ohjelma

• Opettele itse käyttämään ohjelmaa monipuolisesti. Kokeile järjestäjän roolia 
sekä osallistujan roolia.

• Jos pääset vapaasti valitsemaan ohjelman, voit pohtia 
esimerkiksi näitä:

• Osallistumisen helppous, ohjelman kieli ja saavutettavuus

Ohjelman valinta



• Monille etätilaisuuteen osallistuminen on nyt ensi kertaa 
todellista – tai valitsemasi ohjelma on uusi tuttavuus

• Järjestä ennakkoon hetki, jolloin ohjelman käyttö on mahdollista 
vapaamuotoisesti

• Mieti, miten ohjeistat osallistujat
• Ole saavutettavissa ennen tilaisuutta (esim. puhelimitse)

(tarvitset ehkä kaverin avuksi tilaisuuden alussa)
• Käynnistä yhteys 30 min ennen tilaisuuden alkua

Mahdollista kokeileminen



• Rakenna ryhmästä turvallinen myös etänä
• Salli epävarmuus, vahvista myös että jokainen pärjää linjan 

toisessa päässä
• Kysy vaikka säästä tai linnunlaulusta osallistujien paikkakunnalla –

pyydä kirjoittamaan chatiin – rupattelu vapauttaa

• Jos ryhmä on pieni, suosittele pitämään kamerat päällä. On 
aina eri asia keskustella kasvojen kuin tyhjän ruudun kanssa.

Muista huomioida



• Muista katsoa kameraan aina kun mahdollista
• Hymyile, älä kiirehdi asiasta toiseen
• Ole läsnä, osallista aina kun aikataulu sallii

• Tauota myös etätilaisuudet
• Jos teet aineistoosi linkkejä, joita pitää käyttää tilaisuuden 

aikana, muista kopioida ne myös chatiin

Itsellesi muistiin



• Vinkkejä senioreille
• Yleisiä käytäntöjä

avattuna
• Rohkaisua

osallistumiseen

• Löytyy osoitteesta
www.seniorsurf.fi/
etatilaisuudet

Miten olla läsnä etätilaisuudessa -aineisto



www.seniorsurf.fi
seniorsurf@vtkl.fi

@SeniorSurfSuomi
SeniorSurf Suomi
digiopastusta järjestäville: SeniorSurf-verkosto
digiopastajille: Digiopastajien SeniorSurf
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