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Osio I
Mallintaminen ja sen osa-alueet 
(s. 4-19)

• Käsitteet

• Mallinnuksen osa-alueita

• Osallistuminen ja sen tasot

• Kehittämismenetelmiä
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Manuaalin tarkoitus

• Manuaali on tarkoitettu Klubitalojen henkilökunnan ja jäsenten käyttöön ja 
tueksi eKlubitalotoiminnan jatkokehittämiseen

• Manuaalista löytyy tietoa siitä, mitä eKlubitalohankkeen laajemmassa 
loppuraportissa ei välttämättä tule esiin

• Manuaalista voi poimia yksittäisiä kohtia esim. ryhmäkeskusteluihin

• Manuaalista löytyy linkkejä, mitä voi hyödyntää mm. koulutuksissa, 
ohjauksessa tai erilaisissa ryhmätoiminoissa

4



Mitä tarkoittaa eKlubitalotoiminta?

ETÄTOIMINTAA = 
*Kaikki se toiminta, mikä toteutetaan tieto- ja 
viestintätekniikkaa apuna käyttäen, ml. perinteiset puhelut, 
tekstiviestit, sähköpostit (vrt. etätyön tekeminen)
*Ei olla fyysisesti kontaktissa
*Ei vaadi näkemistä esim. kuvaruudun välityksellä
*Ei välttämättä puheyhteyttä (tekstiviestit, sähköpostit)
*Voi olla myös kahden välistä toimintaa (jäsen-jäsen / jäsen-
henkilökunta)

ELEKTRONISELLA ALUSTALLA TAPAHTUVAA TOIMINTAA =
*Toimintaan osallistutaan käyttäen sähköisiä alustoja esim. 
Teams tai Facebook
*Mahdollisuus myös kasvojen näkeminen kuvan avulla sekä 
äänen kuuluminen
*Toteutetaan usein ryhmätasolla
*Voidaan toteuttaa livenä tai tallentaa tapahtuma, jota voi 
katsoa jälkikäteen

KLUBITALOTOIMINTAA =
*Mielenterveystoipujien ja palkatun henkilöstön yhdessä 
tekemää monipuolista, tavoitteellista ja mielekästä 
toimintaa
*Tähtää uusien taitojen oppimiseen
*Antaa tukea yksilöllisesti tai yhteisössä arkeen
tai työelämään / opiskeluun palaamiseen/siirtymiseen
*Tarjoaa vertaistukea 
*Perustuu vapaaehtoisuuteen

+
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Etäosallistumiseen vaikuttavia tekijöitä

Teknologiset 
tekijät

Sosiaaliset ja 
yhteiskunnalliset

tekijät

Yksilölliset 
tekijät

Taloudelliset 
tekijät

Klubitalon jäsen

Digitaitava             /        Paljon tukea tarvitseva 

- Henkilökohtaiset 
tiedot ja taidot

- Koulutustausta
- Ikä
- Aiemmat kokemukset
- Motivaatio, asenne
- Psyykkiset rajoitteet 

(esim. pelot)
- Kognitiivinen taso

- Taloudellinen tilanne, 
tulot vs. menot

- Saatavissa oleva 
taloudellinen tuki

- Laitteiden hinnat ja 
ylläpitokustannukset

- Oikean tasoisen ja oikea-
aikaisen  koulutuksen ja 
tiedon saatavuus

- Tuen saatavuus ja 
laajuus

- Matalan kynnyksen 
saavutettavuus

- Kannustus, rohkaisu, 
turvallisuuden, 
luottamuksellisuuden 
luominen

- Yksilön valinnanvapaus

- Toimivat laitteet ja 
liittymät 
yhteydenpitoon

- Laitteiden ja 
käyttöalustojen 
saavutettavuus

- Tietoturva-asiat
- Teknologisen 

kehityksen mukana 
pysyminen

(mukaeltu Sachdeva N. ym. 2015; Michie S. ym. 2011)

Mallinnuksen eri osa-
alueet
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Mallinnuksen eri osa-alueet

• Yksilölliset tekijät

• Teknologiset tekijät

• Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät

• Taloudelliset tekijät

• Käyttäytymisen muutokseen 

vaikuttavat tekijät

- Osa-alueita kannattaa 
tarkastella osissa

- Osa-alueiden sisään voi 
kuulua muitakin tekijöitä kuin 
edellisessä kuvassa mainitut

- Voi olla oma tarkastelun kohde

- Saadut tilaisuudet, henkilökohtaiset 
kyvyt, kapasiteetti, mitkä vaikuttavat 
mm. ulkoiseen ja sisäiseen 
motivaatioon ja tätä kautta 
mahdolliseen toiminnan muutokseen 7



Kyselyiden tulosten perusteella muodostettu teknologinen 
mallinnus (kyselyt toteutettiin syys-lokakuussa 2020)

Alussa oli 20 
eri toimintoa

Jäsenten 
suosikit 

- Perinteiset puhelut

- Facebook Klubitalon suljettu 
yhteisö

- Teamsissa tapahtuva toiminta

- Sähköposti

- Tekstiviesti

- WhatsApp

Henkilökunnan 
suosikit

- Facebook Klubitalon 
suljettu yhteisö

- Teams talokokoukset

- Teams puhelut

- WhatsApp

- Facebook Messenger

- Perinteiset puhelut 

Kyselyiden perusteella 
eKlubitalotoiminnan

käytetyimmät 
teknologiset alustat
Facebook ja Teams

Etätoiminnas-
sa rinnalla  
puhelut ja 
WhatsAppTärkeä keskittyä 

muutamaan 
toimintamuotoon 
→ kehittää niiden 
toimivuutta, laatua 
ja käyttökoulutusta

-Perinteiset puhelut -Teams puhelut
-Sähköposti -Teams talokokoukset
-Tekstiviestit -Teams yksikkökokoukset
-Klubitalon nettisivut -Teams vapaa-ajan kokoukset
-Klubitalon virallinen Facebook sivu -WhatsApp
-Klubitalon FB suljettu yhteisö -Discord
-Facebook Huone -Zoom
-Facebook Chat -Instagram
-Facebook Live -Muu Facebook sivu
-Facebook Messenger -Työ-/opintovalmentajan FB/IG profiili
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eKlubitalotoimintaan osallistumisen tasot

Toimija

Aktiivinen 
osallistuja

Osallistuja

Rajoitetusti aktiivinen 
osallistuja 

Kuunteleva osallistuja

(Mukaeltu; Virolainen J. 2015; Toikko T. 2011; Shier H. 2001)

Siirtyminen tasolta toiselle vaatii  
kannustusta, rohkaisuja, motivointia, 
koulutusta, tietoa, aikaa sekä mahd. 
avustusta laitehankinnassa. 

Osallistujan tasot voivat 
vaihdella eri 
osallistumiskerroilla / eri 
toiminnoissa.

Tason ei ole tarkoitus ”arvottaa” 
osallistujaa, eikä tasoilla 
siirtyminen tapahdu aina
suoraviivaisesti ylöspäin.

Pyramidin tasot kuvaavat
myös osallistujien määriä 
klubitalotoiminnoissa; 
kuuntelevia osallistujia on 
paljon, toimijoita vähemmän.
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Osallistumisen tasot
(esimerkkinä talokokoukseen osallistuminen)

• Toimija. Jäsen osallistuu talokokoukseen kotoa käsin, omalta 
koneeltaan, osallistuu aktiivisesti kokouksen kulkuun, ottaa vastuuta 
kokouksen kulusta, voi toimia esim. kokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä.

• Aktiivinen osallistuja. Jäsen osallistuu talokokoukseen kotoa käsin, omalta 
koneeltaan, osallistuu aktiivisesti, käyttää puheenvuoroja kokouksen aikana.

• Osallistuja. Jäsen osallistuu talokokoukseen Klubitalolla, mahdollisesti omalla 
koneellaan, eri huoneessa kuin henkilökunta tai jäsenet, tuki edelleen tarvittaessa 
lähellä, osallistuu kokouksen kulkuun.

• Rajoitetusti aktiivinen osallistuja. Jäsen osallistuu talokokoukseen Klubitalolla, 
talon koneella, eri tilassa kuin henkilökunta, yhdessä toisen jäsenen kanssa, tuki 
lähellä ja nopeasti saatavilla.

• Kuunteleva osallistuja. Jäsen osallistuu talokokoukseen Klubitalolla yhdessä 
työntekijöiden ja/tai muiden jäsenten kanssa samassa tilassa. Kokousta käydään 
samanaikaisesti myös Teamsissa/FB:ssa. Jäsenen rooli voi olla passiivinen. 10



* Yhteiskehittäminen on uuden luomista tai jo olemassa olevien toimintojen 
jatkokehittämistä yhdessä palvelunkäyttäjän/kokemusasiantuntijan/ammattilaisten 
kesken. Tätä toimintaa toteutetaan Klubitalojen arjessa.

* Yhteiskehittäminen on vähemmän valmiiksi pedattu kuvio kuin palvelumuotoilu, se on 
toimintatapa, ei malli tai menetelmä

* Ei pyritä tietämisen tilan synnyttämiseen nopeasti vaan annetaan aikaa ja tilaa 
lopputuloksen muodostumiseen

* Lopulta voidaan päätyä kehittämään ihan jotain muuta kuin mitä alussa puhuttiin, jos 
se koetaankin merkityksellisemmäksi kohteeksi

* Kehittämisen aikana voi nousta ihan uusia, syvempiä ajatuksia/kokemuksia, mitä ei 
alun perin osattu ottaa huomioon

* Synnyttää yhteisymmärrystä asiasta ja tätä kautta yhdessä tekemistä

Yhteiskehittäminen mallintamisen apuna

(Lähde; Hietala O. 2020) 11



Yhteiskehittämisen onnistumiseen vaikuttaa

Jäsenten ja 
henkilökunnan 
tasavertainen 
osallistuminen

Erilaisista tavoitteista 
yhteiseen 

tavoitteeseen 
pääseminen 
yhteistyössä

Tekemällä 
eteneminen, lupa 

kokeilla ja 
epäonnistua

Oikeanlaiset tilat ja 
ohjaus

Tunneilmapiirin 
ymmärtäminen, 

tunteiden 
kanavoiminen 

toiminnaksi

(Lähde; Aaltonen S. 2016) 12



Yhteiskehittäminen

Lähde; https://blogit.metropolia.fi/hiilta-ja-timanttia/2019/10/04/osallistamisesta-osallisuuteen-hyvia-kaytantoja-yhdessa-kehittaen/napsauttamalla 13



* Palvelumuotoilu on työtapa, jossa tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa palveluja 
yhteiskehittämisen keinoin.

* Palvelumuotoilun keinoja voi käyttää myös eKlubitalotoiminnnan mallintamisessa.

* Palvelumuotoilu tarjoaa visuaalisen ja käytännönläheisen kehittämismenetelmän, 
jossa luodaan asiakkaille sujuvia palvelupolkuja ja palvelukokemuksia, jotka ovat 
myös työntekijöille mielekkäitä, ja tämän kautta myös työhyvinvointia tukevia.

* Palvelumuotoilussa on etenemisessä lähtökohtaisesti tiukemmat rajat ja stepit,
verrattuna yhteiskehittämiseen.

* Palvelumuotoilua on mahdollisuus tehdä myös lyhyen kaavan mukaan, nopeat 
kokeilut.

* Osaava fasilitaattori on tärkeää, jotta lähdetään muotoilussa oikeaan suuntaan.

Palvelumuotoilu mallintamisen apuna

(Lähde; Hietala O. 2020; Ahonen T. 2017) 14



Palvelumuotoiluajatus mallintamisen apuna

• Palvelumuotoiluajattelu lähtee ihmisten tarpeista, toiveista ja osaamisesta

• Ymmärrys kehitettävästä kohteesta merkityksellinen

• Palvelua käyttävien asiakkaiden osallisuus ja osallistaminen keskiössä

• Erilaisten näkemysten/kokemusten kuuleminen tärkeää

• Monipuolisen tiedon kerääminen useasta eri lähteestä tärkeää

• Hyödynnetään kaikkien aistien tuomaa tietoa

• Käytetään visuaalisia menetelmiä (ajatusten konkretisoimiseen)

• Hyödynnetään nopeita kokeiluja, muodostetaan luonnosversioita

• Pyritään yksilöllisistä kokemuksista jaettuihin kokemuksiin

• Epäonnistumiset otetaan vastaan oppimisen kohteina

• Vaatii fasilitaattorilta empatiakykyä ja luottamuksen saavuttamista
(Lähde; Mäkinen M. 2018) 15



Palvelumuotoiluprosessi eKlubitalon
kehittämisessä

1. Havainnoidaan olemassa olevaa palvelua

2. Haastatellaan jäseniä

3. Muodostetaan ymmärrys jäsenten tarpeista ja yleisistä 
kehittämistarpeista

4. Tarkastetaan vielä jäseniltä, onko kaikilla sama käsitys 
kehittämistarpeesta

5. Suunnitellaan jäsenten kanssa palvelulle uusia toimintatapoja 

yhteiskehittämistyöpajoissa, kehittämisajoilla

(Lähde; Kallankari S. 2019) 16



Uuden jäsenen päätöksentekoprosessi 
osallistumiseen eKlubitalotoimintaan

KLUBITALON JÄSEN

eKLUBITALO

X = 
pos./neg. tekijä, 
mikä vaikuttaa 
asiakkaan 
palvelukoke-
mukseen (esim. 
jäseneksi tulon 
helppouteen / 
kiinnostavuu-
teen netissä)

1 2
3

1= asiakas kuulee kaverilta 
Klubitalosta
2= käy tutustumassa 
nettisivuille, löytyykö 
tarvittava tieto?
3= käy FB-sivulla, löytyykö 
lisätietoa, mitä tarvitsee?

4

4=laittaa FB-viestin 
Klubitalolle, kuinka nopeasti 
viestiin vastataan? Innostaako 
vastaus tutustumaan 
toimintaan?

5

10= voiko jäseneksi 
liittyä netin kautta? 
Protokollan helppous? 

10

5= osallistuu 
virtuaaliseen 
klubitalo-
esittelyyn, 
innostuuko?

(Mukaeltu; Törrönen V. 2020. www.krepal.fi)
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Jäsenen polku etätoimintaan & tarvittava tuki 

Informaatio 
etätoiminnasta 
(viikko-ohjelma, 

nettisivut, vertainen, 
hlökunta)

Toimivien 
teknologisten 

laitteiden 
kartoitus

Taitotason 
kartoitus

Taitotason 
mukainen käytön 
opastus/koulutus 

talolla

Etätoimintaan 
osallistuminen 
talolta käsin, 

kertausta

Etätoimintaan 
osallistuminen 

kotoa

Tarvittaessa lisää 
koulutusta

Mahdollisuus 
vaikuttaa toiminnan 

sisältöihin, 
yhteiskehittäminen

Jäsenen motivaation ja 
kiinnostuksen herääminen/ 

herättäminen

Tuki, motivointi 
henk.kunta/vertainen

Tarvitt. nopea apu/tuki, 
kannustus

Ulkopuolinen 
tuki laitteiden 

hankintaan 

Ajan antaminen + 
kiinnostuksen ylläpitäminen

Lähtökohtana 
jäsenen tarve 
muutokseen Tuki, aika, 

motivointi
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Kokeilukulttuuri kehittämistyössä 

• Monimuotoinen ja laaja prosessi

• Pääpiirteet: 
1. Ajattelutavan muutos
2. Riskit ja epäonnistumiset ovat hyväksyttyjä
3. Keskiössä oppimiskokemukset

• Korostaa vuorovaikutusta ja prosessista oppimista

• Toiminta etsii vaihtoehtoisia toimintatapoja, on ratkaisukeskeistä, 
tavoitteellista, poikkitieteellistä ja -hallinnollista

• Toiminnassa on jokaisen hyväksyttävä epävarmuus, epäonnistumisen 
mahdollisuus ja ennustamattomuus

(Lähde; Antikainen R. yms. 2019) 19



Osio II
Osaamisen hallinta 
(s. 21-37)

• Digituki

• Mitä digitaidot pitää sisällään

• Osaamisen kartoitus

• Osaamistasot

• eKlubi-ajokortti

20



Digitaidot ja digituki

• Digitaidot ovat tämän päivän tärkeitä kansalaistaitoja, joita meistä 
suurin osa pystyy oppimaan 

• Oppiminen vaatii omaa motivaatiota, opastusta ja tukea

• Digitaitojen avulla hoidetaan arjen asioita ja ollaan kiinni 
yhteiskunnassa

• Digitaitoihin kuuluu hyvin paljon erilaisia asioita, joita on esitelty 
seuraavissa dioissa.

(Lähde; VRK_Digituki_eettinen ohjesitus; https://dvv.fi/documents/2252790/10411362/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf/1a336fb1-
17a3-3760-a2ce-95ba18398eba/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf)
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(Lähde; VRK_Digituki_eettinen ohjesitus; https://dvv.fi/documents/2252790/10411362/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf/1a336fb1-
17a3-3760-a2ce-95ba18398eba/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf)
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Digituen antaminen ja 
vastaanottaminen

• Vaikka oheisissa malleissa 
puhutaan 
yhteiskunnallisten asioiden 
hoitamisesta digitaalisesti 
sekä 
kansalaisneuvonnasta, 
tietoa voi soveltaa myös 
eKlubitalon digitaalisen 
tuen tarjoamiseen ja 
vastaanottamiseen.

(Lähde; https://dvv.fi/documents/2252790/10411362/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf/1a336fb1-17a3-3760-a2ce-
95ba18398eba/VRK_Digituki_eettinen_ohjeisto_A4_FIN_digi.pdf) 23



Digitaitoihin kuuluvia asioita 1/5

(Lähde; Kosunen S. 2020)
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Digitaitoihin kuuluvia asioita 2/5

(Lähde; Kosunen S. 2020)
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Digitaitoihin kuuluvia asioita 3/5

(Lähde; Kosunen S. 2020)
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Digitaitoihin kuuluvia asioita 4/5

(Lähde; Kosunen S. 2020) 27



Digitaitoihin kuuluvia asioita 5/5

(Lähde; Kosunen S. 2020. https://padlet.com/saila_kosunen/ihandigina) 28



Osaamistason määrittelyyn käytettävät mittarit

• eToiminnassa osaamistason määrittely ja sen mukainen koulutus on tärkeää, jotta 
toimintaa voidaan ylipäätään järjestää ja toimintaan osallistua.

• ESKOT ry:llä on Sympassa käytössä kattava mittari henkilökunnan digitaalisten taitojen 
määrittelyyn; ”Omat tiedot - Kaikille yhteiset osaamiset” –osiossa → hyvä mittaristo, 
henkilökunnan osaamistasoa voidaan määritellä tämän avulla.

• Sympan mittaristosta osaa voi käyttää myös jäsenten koulutustarpeen määrittelyyn.

• Jäsenten digiosaamistason määrittelyyn on hankkeessa käytetty Aspan käyttämää 4-
portaista digiosaamisen mittaria. (https://docplayer.fi/46449805-Nakokulmia-
vammaisten-ihmisten-ja-mielenterveyskuntoutujien-tietotekniikan-ja-digipalvelujen-
kayttoon.html)

• Nuorten Ystävien ”Osaamisella Osallisuutta” hankkeessa käytetty digitaitotesti;

https://testimato.com/fi/test/38393/perform?visibility=unlisted

29
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Sympan mittarista osio taitotason määrittelyyn
0    1   2   3    4
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Koulutussaamisen kehittäminen

Kaikki suorittavat 
koulutuksen alkaen 
tasolta A, edeten 
halutessaan AB ja 
ABC -tasoille

Osaaminen

Koulutus
Vertaistuki

eKlubi-ajokortti koulutusmalli jäsenille ja 
henkilökunnalle (luonnos)

eKlubi-ajokortti ABC

eKlubi-ajokortti AB

eKlubi-ajokortti A

Osaamismerkit

31

Tavoitteena kasvattaa 
osaamisen ja 
kouluttajien määrää 
Klubitalojen sisällä 
vertaisoppimisen ja 
vertaisopettamisen avulla



• 4 x 3 oppituntia, 1 h / kerta kontakti- ja verkko-opetus

• Oppituntien välillä etätehtäviä itsenäisesti

• Mahdollisuus yksilölliseen neuvontaan. HOPS henkilökohtainen 
opetussuunnitelma

• Laitehankinnoissa avustaminen (esim. Tukilinja)

• Tietokoneen ja älypuhelimen peruskäyttö / käyttöjärjestelmät

• Internetyhteyden perustaminen

• Sähköposti ja Facebook-tilin luominen

• eKlubitalotoimintaan tutustuminen

• Koulutuksen päätös ja digitaalisten osaamismerkkien jako

eKlubi-ajokorttikoulutus A (luonnos)
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• Suppea ja/tai satunnainen tietotekniikan käyttö

• Osalla oma tietokone

• Ei käytössä mobiilipalveluja tai älypuhelinta

• Huonot tai tyydyttävät taidot

• Kiinnostus oppia lisää ja saada käyttöön uusia ohjelmia / sovelluksia

• Tarvitsevat melko paljon tukea ja opastusta tietotekniikan käyttöön sekä 
sähköiseen asiointiin

Satunnaisesti tietotekniikkaa käyttävät 
(6 % jäsenkyselyyn vastanneista)

(Lähde; Valjakka S. 2017) 33



• 4 x 3 oppituntia, 45 min / oppitunti, verkko-opetus Teams ohjelmistoa 
käyttäen

• Opetuskertojen välillä etätehtäviä ryhmässä tai itsenäisesti

• Koulutusta räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan

• Teams kokoukseen osallistuminen ja kokouksen vetäminen

• Facebook-päivitysten luominen

• Facebook livelähetysten toteuttaminen

• Videokuvaus älypuhelimella, live-videotuotanto

• eKlubitalotoimintaan tutustuminen

• Miten somessa toimitaan, some-etiketti

• Tietoturva-asiat

• Koulutuksen päätös ja digitaalisten osaamismerkkien jako

eKlubi-ajokorttikoulutus AB (luonnos)
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Säännölliset tietotekniikan käyttäjät
(50 % jäsenkyselyyn vastanneista)

• Tietotekniikan käyttö melko monipuolista

• Käyttö säännöllistä (päivittäistä tai lähes päivittäistä)

• Oma tietokone, osalla älypuhelin

• Osa käyttää mobiilipalveluja / osa ei 

• Hyvät tai tyydyttävät taidot

• Kiinnostus oppia lisää ja saada käyttöön uusia ohjelmia / sovelluksia

• Tarvitsevat yleensä tukea sähköiseen asiointiin, ja jonkin verran myös yleisemmin 
tietotekniikan käyttöön

(Lähde; Valjakka S. 2017) 35



• 4 x 3 oppituntia, 45 min / oppitunti, verkko-opetus Teamsissa

• Opetuskertojen välillä etätehtäviä ryhmässä tai itsenäisesti

• Koulutusta räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaan

• Jo opittujen, sekä alla mainittujen asioiden syvällinen osaaminen

• Kouluttajana olemisen taidot verkossa

• Oppimateriaalin valmistaminen, Teamsin ja Facebookin käyttö

• Näytetunnin pitäminen

• Kouluttaminen ja eKlubitalo vertaistukitukihenkilönä toimiminen

• Oman ammattitaidon ylläpitäminen, vertaisoppiminen

• Kansainvälinen eKlubitaloyhteistyö

• Koulutuksen päätös ja digitaalisten osaamismerkkien jako

eKlubi-ajokorttikoulutus ABC (luonnos)
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• Monipuolinen tietotekniikan käyttö useita kertoja päivässä

• Omistaa ja käyttää useampia laitteita

• Myös mobiilipalvelujen ja älypuhelimen käyttö tuttua

• Käytössä ohjelmat / sovellukset, jotka kokevat tarpeellisiksi 

• Hyvät taidot

• Eivät tarvitse tukea tietotekniikan käyttöön / sähköiseen asiointiin 

• Kohdennettu kiinnostus oppia lisää, esim. joku tietty ohjelma

• Tietotekniikan ja digipalvelujen käyttö on ”osa elämää”

Kokeneet digikansalaiset 
(40 % jäsenkyselyyn vastanneista)

(Lähde; Valjakka S. 2017) 37



Osio III
Vinkkejä ja ehdotuksia
(s. 39-61)

• Vinkkejä etäkohtaamiseen 

• Digihyvinvointiin kuuluvia osa-alueita keskustelun tueksi

• Vinkkejä etäkokouksiin

• Vinkkejä yhteisiin eKlubitalotoiminnan sääntöihin

• Vinkkejä viikko-ohjelman luettavuuteen

• Vinkkejä laitehankintaan

• Yleisiä vinkkejä digioppimiseen yms. linkkeineen
38



(Lähde; Kosunen S. 2020)
39



Ryhmäkeskustelun aiheiksi;

Digihyvinvointiin kuuluvia 
osa-alueita

(Lähde; Kosunen S. 2020) 3840



Auta kaikkia seuraamaan 
kokousta, jaa esityslista kaikille 
ennen kokousta

• Sihteeri jakaa asialistan Teamsiin
tms. alustalle kokouksen aikana

• Sihteeri kirjaa päätökset suoraan 
avoinna olevaan asialistaan

• Kaikki pysyvät mukana missä 
mennään

• OBS-ohjemisto Facebookin 
streamaamiseen
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Esimerkkinä eKlubitalotoimintaan osallistumisen 
yhteiset pelisäännöt (luodaan yhdessä jäsenten kanssa!)

Vaitiolovelvollisuus

Kuvia ja tiedostoja ei jaeta eteenpäin

Tapaamisien nauhoittamisesta pitää 
kertoa osallistujille

Toistemme kunnioittaminen

Jokainen etänä kuulolla oleva 
esittäytyy ryhmälle

Jokaiselle ryhmäläiselle annetaan 
puheenvuoro, ei puhuta päälle

eKlubitalo

*eToiminnan eettiset periaatteet; 
osallistujien yksityisyys, luottamus, 
oikeudenmukaisuus, toiminnan hyöty 
→ osallistujien oikeuksien toteutuminen

*eToiminnan täytyy olla avointa, 
läpinäkyvää, oikeudenmukaista, 
yhdenvertaista ja huomioida tietosuoja-
asiat. 

*Osallistujien täytyy olla toiminnassa 
mukana vapaaehtoisesti ja tietää mihin 
osallistuu.                       

(Lähde; Jokinen A ym. 2020)
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Viikko-ohjelman luettavuuteen vinkkejä

Lähitoimintaan 
ilmoittautumisen 
puhelinnumero 
selkeästi esille

Viikko-ohjelman 
löytymien 

Klubitalon nettisivun 
etusivulla, FB:ssa

”kärjestä”

Lähi- ja 
etätoiminnan 
erottaminen 
toisistaan eri 

lokeroin, rivein tai 
sarakkein

Logot; 
Teams- tai 

Facebook, jos 
toimintaa voi 

seurata/osallistua 
etänä

Logot;
e =  etätoiminta

Talon kuva = 
lähitoiminta

Jos mahd., 
tekstiä ei liian 
paljon yhteen 

viikkoon 
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Värikooditus, 
laatikot ja logot 
käytössä

Logot

Ilmoittautumis-
numero
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ERI SARAKKEET ETÄ- JA
LÄHITOIMINNALLE

Logot käytössä

Numero 
selkeästi 
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e-toiminnan 
logot + 
värikoodit

Iso talo = ohjelmaa on paljon!

Värikoodit

Toiminnat 
lokeroissa
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e-toiminnassa 
käytössä ZOOM, 
linkki 
ohjelmassa 
mukana

Omat ”palstat” + e- ja talo -logot etä-
ja lähitoiminnalle
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Tietokonehankintoihin tukea ja apua

• Tietokoneen hankintaan voi saada tukea Tukilinjalta tai sosiaalitoimistosta, 
perusteena opiskelu tai aktiivinen elämä tietokoneen avulla.

• Apurahat - Tukilinja

• Tietokoneita nettiyhteyksin on mahdollista saada lainaksi myös Klubitalolta, 
Suomen Klubitaloilta on saatu ”Yhdenvertainen eKlubitalo”-hankkeen kautta 
koneita (n. 5 konetta/ halukkaat talot). 

• Kaiuttimen ja kuulokkeiden hankintaan voi kysyä myös Tukilinjalta taloudellista 
tukea.

• Omalta Klubitalolta voi kysyä lainaksi esim. kuulokkeita. Klubitalolta ei voi saada 
taloudellista tukea laitehankintoihin. 
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Tietokoneen hankintaan liittyviä kysymyksiä
Lähtötilanne

• Millaista konetta juuri minä tarvitsen?

• Tietokoneita on todella paljon eritasoisia, joista on usein vaikea valita juuri se omaan tarpeeseen sopiva 
tietokone. Siinä helposti ostaa liian kalliin ja tehokkaan tai halvan ja epäkäytännöllisen.

Käyttö

• Yleisesti ottaen uudet koneet, jotka maksavat nykyään 800€ tai yli ovat tarkoitettu pelaamiseen tai 
ammattikäyttöön. Toisaalta nämä 300-500€ olevat koneet ovat jo yleisesti ottaen niin heikkotasoisia, että ne ovat 
minimi varusteilla myytäviä. Ne vaativat yleensä lisähankintoja siihen tietokoneeseen ennen, kuin ne ovat 
käytännöllisiä. Sen takia kannattaa harkita myös käytettyä tietokonetta, joissa on yleensä jo asennettu kaikki 
tarpeelliset lisäosat. Tärkeimmät osat yleisesti ottaen tietokoneessa ovat prosessori, keskusmuisti ja kiintolevy, 
jotka vaikuttavat tietokoneen nopeuteen. Prosessorina kannattaa valita tietokone, jossa on vähintään Intel i5 tai 
AMD Ryzen. Keskusmuistia nykyään tarvitaan käytännössä vähintään 8 Gt (Gigatavu). Kiintolevynä kannattaa 
nykyään suosia SSD-kiintolevyjä.

Lopetus

• Käytännössä sellaiset keskitason tietokoneet riittävät normaaliin käyttöön (Office ohjelmat, videoiden katselu, 
musiikin kuuntelu ja Internet käyttöön).

Muuta huomioitavaa
• Tietokoneet kehittyvät todella nopeasti, joten myös vaatimustaso tietokoneissa nousee jatkuvasti.

(Diat 49-58 lähde; Suomen Klubitalot ry, Yhdenvertainen eKlubitalo-hanke) 49



Facebook käyttäjätilin luominen

• Tämän ohjeen avulla luot itsellesi Facebook-profiilin eli Facebook-tilin. Oma tili on edellytys sille, 

että voit julkaista tai kommentoida Facebookissa olevaa sisältöä. 

• Kun sinulla on oma tili, pääset liittymään Klubitalon jäsenten suljettuun ryhmään, seuraamaan ja 

osallistumaan keskusteluun siellä. Lisäksi voit pitää yhteyttä ystäviisi ja seurata sinua kiinnostavia 

yrityksiä, yhdistyksiä ja harrastusryhmiä Facebookin avulla. 

• Tilin luomista varten et tarvitse kuin puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi. Erillistä ohjelmaa 

tai sovellusta ei tarvitse ladata koneelle. Facebookin käyttö on ilmaista.

50



Facebook käyttäjätilin luominen 

1. Siirry osoitteeseen facebook.com

2. Syötä etu- ja sukunimesi

3. Syötä puhelinnumerosi TAI sähköpostiosoitteesi

4. Syötä keksimäsi salasana

5. Syötä syntymäaika ja valitse sukupuoli

6. Lopuksi paina vihreää Rekisteröidy-näppäintä
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Facebook käyttäjätilin luominen

1. Tämän jälkeen sivu päivittyy ja saat Facebookilta 

kertakäyttöisen aktivointikoodin, joka tulee syöttää 

kerran tilisi aktivoimiseksi.

2. Aktivointikoodi saapuu puhelinnumeroosi 

tekstiviestillä tai sähköpostiisi riippuen siitä, kumman 

syötit aiemmin rekisteröinnissä.

3. Aktivointikoodin syöttämisen jälkeen paina Jatka-

näppäintä.

4. Olet nyt onnistuneesti luonut itsellesi Facebook 

käyttäjätilin!
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Teamsin käyttöönotto 
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Teamsin käyttöönotto
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Teams-kokoukseen liittyminen
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Teams-kokoukseen liittyminen
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Teams-kokouksessa
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Teams-kokouksessa
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Hyödyllisiä linkkejä

• Kattavaa tietoa digitaitotason määrittelystä, materiaalia ryhmien ohjaamiseen, kuvitettuja 
ohjeistuksia ja paljon muuta tärkeää ja hyödyllistä löytyy Honkalampi-säätiön #ihandiginä! –
hankkeen sivuilta: https://padlet.com/saila_kosunen/ihandigina

• Hyvää digimateriaalia Nuorten Ystävien ”Osaamisella osallisuutta” hankkeesta; 
https://www.nuortenystavat.fi/ny/kehittamishankkeet/osaamisella_osallisuutta

• Digivalmennukseen käytettäviä ”digipolkuni” kortteja (Nuorten Ystävien Osaamisella Osallisuutta 
hankkeesta):

https://padlet-
uploads.storage.googleapis.com/653819701/b5ef1a45afb9a0f94580b587b44ee435/Digipolkukortti.
pdf
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• Valmiita verkkokoulutuksia, esim. Ylen digitreeni, monipuolista perustietoa digiasioista ja 
mahdollista suorittaa alustalla myös digikursseja.  https://yle.fi/aihe/digitreenit

• Tietokoneen käytön perusasioita, mm. hiiren ja näppäimien käyttöä voi harjoitella myös pelien 
avulla; https://papunet.net/pelit/pelit

• Vinkkejä netissä toimimisee; https://www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/verkko-voittaa-valimatkat/

• Sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen; https://www.aavo.fi/fi/opinto/sosiaalinen-media-ja-
sen-hyodyntaminen

• Digiosaamisen perusteet; https://snellmanedu.fi/digiosaamisen-perusteet/

Hyödyllisiä linkkejä lisää
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Hyödyllisiä linkkejä lisää

• Palvelumuotoiluun liittyvää materiaalia, mm. työskentelyn apuna käytettäviä pohjia (pohjautuu 
Milla Mäkisen kirjaan Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Opas järjestö- ja 
yhdistystoimijoille. 2018);

• https://palvelumuotoiluajatuksia.wordpress.com/tyoskentelypohjia/Tietoturvaan liittyvää 
materiaalia;

Tietoturvaan liittyvää materiaalia

https://1555484.168.directo.fi/@Bin/645ce94021aad0a98bc9b96869ff5826/1606988803/application/
pdf/3300282/Tietoturva%20-%20Enterin%20suositukset2_032020.pdf =djy7rE

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-oppaat/nain-pidat-huolta-
tietoturvasta-kotona-ja-tyopaikalla
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