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Ikääntyvä väestö, teknologia ja digitalisaatio
Avainsanat: digiosaaminen, teknologia
Teknologia ja digitalisaatio ovat tulleet osaksi modernia yhteiskuntaa ja ihmisten jokapäiväistä elämää. Jatkuvan tietoteknisen kehityksen
tuloksena monet palvelut ovat esimerkiksi käytettävissä ainoastaan digitaalisesti.
On todettu, että ikäihmiset käyttävät teknologiaa ilmaisten viestien lähettämisessä, osallistumalla verkossa oleviin keskustelupalstoihin,
kuuntelemalla radiota ja lukemalla sanomalehtiä. Teknologia mahdollistaa iäkkäiden ihmisten yhteydenpidon perheensä ja ystäviensä kanssa,
ja ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia olla aktiivinen ja osallistua harrastuksiin ja muihin vapaa-ajan aktiviteetteihin.
Teknologian hyödyt kuuluvat kaikille. Vaikka ikääntyneet edustavat yhä suurenevaa tietoteknologian käyttäjäryhmää, osalla heistä ei ole siihen
kuitenkaan riittävää osaamista. Haasteita tuovat niin tietoturvallisuusriskeihin liittyvät seikat kuin tiedonhaun hallitseminen. Lisäksi
ikääntyneiden mahdollisuudet käyttää teknologiaa saattavat heikentyä, jos teknologia vaatii heiltä suuria investointeja. Sosioekonomiset
tekijät saattavat siis rajoittaa teknologian käyttöä ja näin ollen on panostettava turvaamaan heikommassa asemassa olevien resurssit ja
neuvonta.

Be Smart Seniors project (BESS)
Erasmus + -rahoitteisen Be Smart Seniors (BESS) projektin keskeisenä tavoitteena on tukea vanhenevan väestön osallisuutta digitalisaatiossa,
heidän digi-taitoja sekä rohkeutta käyttää tekniikan tuomia mahdollisuuksia arjessaan. Lisäksi hankkeessa kannustetaan sukupolvien väliseen
keskustelun ja ymmärryksen lisäämiseen. Projekti toimii vuosina 2018-2020 ja partnerimaat ovat Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Suomi.
BESS-projekti on tuottanut nuorille suunnatun pedagogisen oppaan ja animaation, jotka neuvovat miten opettaa teknologiaa ikäihmiselle.
Eräs projektin lisätavoitteista on jakaa ilmaista ja helposti saavutettavissa olevaa verkkomateriaalia, joka auttaa ikäihmisiä tietotekniikan
käytössä. Siinä keskitytään niihin teemoihin, jotka kiinnostavat ikäihmisiä.

Ikääntyneet ihmiset oppijoina, nuoremmat ihmiset opettajina
"Ikä ei ole este – oppimiskyky säilyy läpi koko elämän."
Ikäihmiset ovat itse huolestuneita tekniikan oppimismahdollisuuksista, kuten tuen puutteesta, epäselvistä ohjeista tietotekniikkakursseilla,
vieraista tietotekniikan käsitteistä ja liian nopeasti etenevistä ohjeistuksista.
Ikääntyneiden oppimisprosessin aikana on huomioitava ikääntymiseen liittyvät tekijät, jotta voidaan varmistaa tehokas oppimistapa
tietotekniikan käyttöön. Esimerkiksi ikääntymismuutokset aisteissa, kuten kuulossa ja näkökyvyssä, voivat vaikuttaa oppimiseen ja edellyttävät
lisätukea mahdollistaakseen ja helpottaakseen oppimisen.
Kognitiivisista ja aisteihin liittyvistä muutoksista huolimatta, ikääntyneet ihmiset voivat oppia uusia asioita. Nuoremmat ihmiset, jotka ovat
tottuneet erilaisiin digitaalisiin välineisiin ja ratkaisuihin, hyötyvät siitä, että he tiedostavat ikääntyneiden oppijoiden ja tekniikan käyttäjien
ikääntymiseen liittyvät tekijät. Projektin tuottama opas ja animaatio pyrkivät kaventamaan ikääntyneiden ja nuorempien ihmisten välistä
kuilua ja tarjoamaan ohjeita, kuinka opettaa tietotekniikkaa ikääntyneille.

Huomioi seuraavat asiat, kun opetat ikääntynyttä
1. OLE RAUHALLINEN
On tärkeää pysyä rauhallisena. Nuoremmat ihmiset, jotka ovat kasvaneet teknologian parissa, ovat tottuneet erilaisiin laitteisiin,
ohjelmiin ja nopeaan tiedonsaantiin. Varaa riittävästi aikaa ja etsi rauhallinen paikka. Pidä oppimistilanteet lyhyinä.
2. OLE SELKEÄ
Puhu selkeästi ja riittävän äänekkäästi. Käytä käytännönläheisiä ja tuttuja esimerkkejä. Ikääntyneet eivät ehkä puhu niin sujuvaa



englantia ja vieraat sanat voivat olla heille vaikeita. Yritä selittää asioita heidän äidinkielellään käyttäen jokapäiväisiä sanoja. On tärkeää,
että tunnet itse asian, jota olet opettamassa. Opettele ja käy asioita läpi ennen kuin opetat niitä.
3. KERTAA TARVITTAESSA
Tekemällä oppiminen on tehokasta ja antaa sinulle mahdollisuuden varmentaa ymmärrys. On helpompi muistaa asioita, kun ne tekee itse.
4. NAUTI
Kunnioita henkilöä, jota olet opettamassa. Se, mikä voi olla helppoa sinulle, voi olla vaikeaa toisille. Rohkaise ja juhlista kaikkia
saavutuksia. Pysy positiivisena ja nauti ajasta, jonka vietätte yhdessä.
Viettäkää mukavaa aikaa yhdessä!

Linkki oppaaseen: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167439.pdf
Projektin nettisivut: http://smartseniors.eu

Animaatio: Sanne Aro-Heinilä
Kuvitus: Marika Rautarinta
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Asiantuntijuuteen kuuluu kyky saada oma osaamisensa näkyväksi. Olipa kyseessä julkinen keskustelu yhteisestä tulevaisuudesta tai omien ideoiden
eteenpäin saaminen organisaatiossa, on oma näkemys kyettävä tuomaan muiden tietoon vaikuttavalla tavalla. Yhä monimutkaisemmassa...
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Mobile video became an important professional tool with three projects in Asian countries
The occasional possibility to take part in three different Mobile Documentary Projects with Metropolia University of Applied Sciences has been a deep
source of new ideas. The whole concept of...
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