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1. Kylille-hanke kartoittaa digitulkkauksen tarvetta! Vastaa digikyselyyn ja voita tabletti! 

Kylille II hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisuuden hyödyntämistä arjessa. Kun tekniset laitteet ja 
sähköiset palvelut lisääntyvät ja kehittyvät, vaatii se kansalaisilta yhä enemmän tietoa, osaamista ja 
rohkeutta ottaa käyttöön uusia välineitä ja hyödyntää uusia palvelu- ja asioimismahdollisuuksia. Tarve 
henkilökohtaiselle neuvonnalle on suuri ja tarvitaan digitulkkausta eli opastusta digitaalisten välineiden ja 
palveluiden käyttöön.  

Hankkeen toimesta toteutetaan ns. kiertäviä digikahviloita kylien kokoontumistiloihin. Digikahvilat 
toimivat matalan kynnyksen oppimispaikkoina ja henkilökohtainen neuvonta jalkautetaan lähelle asukkaita. 
Digikahviloissa on saatavilla henkilö- ja laitekohtaista neuvontaa ja niissä voidaan näyttää käytännön 
esimerkein, miten uudet asiointitavat toimivat. Tavoitteena on, että matalan kynnyksen kokemukset 
lisäävät asukkaiden kiinnostusta ottaa käyttöön uusia digitaalisia välineitä ja palveluita sekä erilaisia 
mobiilisovelluksia. 

Maaseudun palveluiden kehittämiseksi tarvitaan tietoa asukkaiden tarpeista ja halukkuudesta ottaa 
käyttöön uusia palveluratkaisuja. Tarvekartoituksen perusteella pidetään erilaisia tilaisuuksia ja koulutuksia, 
esim. laitteiden ja ohjelmien perusosaaminen, sähköpostin käyttö, tietoturvallisuus, mobiiliyhteydet, 
erilaisten ohjelmien käyttöopastus, pilvipalvelut ja/tai virtuaaliset harraste- tai kyläpäivät. 

Tämän lyhyen kyselyn avulla on tarkoitus selvittää, millaisia digitaalisia palveluja ihmiset ja yhdistykset 
käyttävät, mikä tekee niiden käytöstä haasteellista, millaisia palveluja vielä tarvitaan ja mihin tarvitaan 
lisäopastusta. Vastausten perusteella toteutetaan vähintään viisi erilaista neuvontakokonaisuutta (esim. 
ikäihmisten perusosaaminen, sähköpostin käyttö, tietoturvallisuus, mobiiliyhteydet, pankkiohjelmien 
käyttöopastus, digitaaliset terveyspalvelut, pilvipalvelut). 

Vastaa kyselyyn 15.3.2018 mennessä. KYSELYYN VASTANNEIDEN KESKEN ARVOTAAN TABLETTI! KYSELYÄ 
SAA JAKAA!! 
Linkki kyselyyn löytyy TÄSTÄ. 

 

Ensimmäiset jo sovitut digikahvilat senioreille pidetään seuraavasti: 

tiistaina 13.3 

klo 12 – 13.30 Karijoki kirjasto 

klo 14.15 – 16 Teuva Teak High Tech Chamber 

tiistaina 10.4 

12 – 14 Isojoki Kirjaston oppimispesä 

Näihin mahtuu vielä mukaan, ilmoittaudu Tuijalle mahdollisimman pian! Omat älypuhelimet, tabletit tai 

läppärit mukaan, jos on! Lisätiedot ja ilmoittautumiset: tuija.takamaki@leadersuupohja.fi, 040-7055801. 

Aiheina mm. älylaitteiden käyttö, erilaiset sovellukset ja digipalvelut, sähköinen asiointi jne. 

Tietoa saa jakaa! 

 

 

Kyläterveiset 1/2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGVvbbShFxR__ZujngA3XdfRkjLFFcnh21h-uhvtp7ca8MLw/viewform?c=0&w=1
mailto:tuija.takamaki@leadersuupohja.fi
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2. What's next - Etelä-Pohjanmaan digitaalinen tulevaisuus -seminaari Kauhajoella 

26.3.2018 

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Etelä-Pohjanmaan liitto ovat mukana kansainvälisessä 

ERUDITE-hankkeessa, jonka päätavoitteena on ollut parantaa maaseudun ja kaupunkialueiden digitaalisia 

valmiuksia. Hankekumppanit järjestävät maanantaina 26.3.2018 Kauhajoella Teknologiakeskus Logistiassa 

hankkeen loppuseminaarin, johon kutsumme myös Teidät mukaan keskustelemaan Suupohjan ja Etelä-

Pohjanmaan alueen digikehityksen tulevaisuudesta. 

Seminaarissa esitellään hankkeen aikana luotu alueellinen toimintasuunnitelma sekä kuullaan 

asiantuntijapuheenvuoroja mm. maaseudun ja hyvinvointipalvelujen digitaalisesta tulevaisuudesta. Lisäksi 

kuulemme myös mielenkiintoisen tulevaisuuspuheenvuoron kansallisesti mainetta niittäneeltä futuristi ja 

tietokirjailija Elina Hiltuselta (KTT, DI). 

Aika: 26.3.2018 klo 12:15 - 16:00 

Paikka: Logistia-Sali, Teknologiakeskus Logistia, Teknologiapuisto 1, 61800 Kauhajoki 

Käytämme päivän aikana digitaalista työkalua ajatusten ja ideoiden kirjaamiseksi, joten pyytäisimme teitä 

ottamaan mukaan älypuhelimenne tai tablettinne. 

Ohjelma: klo 12:15 - 16:00 

Seminaarin avaus, kaupunginjohtaja Linda Leinonen, Kauhajoen kaupunki 

Innovaatiotoiminnan tilannekuva ja tulevaisuustyö Etelä-Pohjanmaalla, IKEP-hanke, Miika Laurila, Etelä-

Pohjanmaan liitto 

Erudite-hankkeen toimintasuunnitelma, Hanna Meriläinen & Hanna Hirsimäki 

Tulevaisuus ja teknologiamurros, mitä seuraavaksi? Futuristi ja tietokirjailija Elina Hiltunen (KTT, DI), What’s 

Next Consulting Oy 

Kahvitauko 

Terveysteknologia ja etälääketiede maaseudun palveluiden tulevaisuudessa, Sami Perälä, EPTEK ry 

Millainen on älykäs kylä? Marianne Selkäinaho, Maa- ja metsätalousministeriö 

Älykkäät ympäristöt ja palvelujen muutos, ROSE-hanke, Tuomo Särkikoski (FT, DI), Tampereen yliopisto 

Keskustelu ja päivän yhteenveto 

Ilmoittautumiset osoitteesta: http://sek.suupohja.fi/seminaari torstaihin 22.3.2018 mennessä. 

Yhteystiedot: 

Mika Ahonen, etunimi.sukunimi@suupohja.fi, puh. 040 683 0040 

Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä 

Hanna Meriläinen, etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi, puh. 0400 241813 

Etelä-Pohjanmaan liitto 

 

mailto:etunimi.sukunimi@suupohja.fi
mailto:etunimi.sukunimi@etela-pohjanmaa.fi
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3. Tulevaisuuden kylä - miten se tehdään? 

Nyt luodaan tulevaisuutta! 

Eteläpohjaiset kylät ja yhdistykset kokoontuvat huhtikuussa pohtimaan tulevaisuutta ja sen tekemistä. 
Sotemaku-muutokset tulevat muuttamaan myös kylien ja niissä asuvien ihmisten toimintaympäristöä ja 
palveluja. Miten kylät ja yhdistykset voivat olla muutoksessa mukana, mitä kolmas sektori voi tehdä 
palvelujen tuottajana, hyvinvoinnin kasvattajana – entä jokainen aktiivinen kansalainen itse? 

Tilaisuudet järjestää Eteläpohjalaiset Kylät ry yhteistyössä maakunnan Leader-ryhmien ja muiden 
kumppanien kanssa. Yhteistyössä ovat mukana Etelä-Pohjanmaan järjestöt mukana muutoksessa -hanke, 
Yhteinen keittiö -hanke, Ruralia-instituutin Yhteiskunnallinen yrittäjyys maaseudulla -hanke sekä UusiEp-
maakuntavalmistelu. 

Ilmoittaudu mukaan Etelä-Pohjanmaalla huhtikuussa pidettäviin tilaisuuksiin, joissa luotsataan kylien ja 
maaseudun tulevaisuutta. Asiantuntevat alustukset ja kunnolliset keskustelut, aloitetaan ruokailulla ja 
kahvitkin siemaistaan. Kauhajoella tilaisuus järjestetään torstaina 5.4 Ojalan Pakarin Vintillä. 

Toivottavasti jokainen kylä ja yhdistys pistää edustajan paikan päälle! Ruokailun järjestämiseksi pyydetään 
ilmoittautumisia viimeistään viikkoa ennen tilaisuuksia. 
Ilmoittautumiset TÄSSÄ LINKISSÄ. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XFIbS82D8kShD7llhq69szNDipSeppZLqgYLlURWlcVUREFGMElCNzg4RUQzTVJLSFFCVlpQQzBaUi4u
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4. Nyt etsitään Suomen älykkäintä kylää! 

Suomen älykkäin kylä -kilpailussa haastetaan kyliä katsomaan tulevaisuuteen ja kehittämään palveluja 
älykkäästi. 

Miten maaseudun kylien palveluja voidaan parantaa ja innovatiivisuutta ja yhteistyötä lisätä? Miten se 
tehdään kestävän kehityksen mukaisesti ja siten, että palvelut ovat kaikkien ulottuvilla? Miten eri ikäluokat 
ja eritaustaiset ihmiset saadaan mukaan toimimaan ja osallistumaan? 

Suomen älykkäin kylä -kilpailussa etsitään nyt kyliä, jotka eniten ja älykkäimmin kehittävät palvelujaan 
esimerkiksi terveydenhuollon, koulutuksen, energian, liikkuvuuden, lähiruuan, vähittäismyynnin, 
harrastustoiminnan ja kulttuurin aloilla. Mukaan haastetaan kyliä, joilla on tahtoa ja tarvetta lisätä 
elinvoimaa, aktiivisuutta ja innovatiivisuutta. 

Suomen älykkäin kylä -kilpailun järjestää Suomen maaseutuverkosto (maaseuturahasto) yhteistyössä 
rakennerahastojen (ESR, EAKR), meri- ja kalatalousrahaston, liikenne- ja viestintäministeriön, 
Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja Suomen Kylät ry:n kanssa. 

Suomen älykkäin kylä -kilpailuun mukaan tuleville on tarjolla ohjausta, ideoita, vertaistukea, 
verkostoitumisen mahdollisuuksia ja näkyvyyttä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Älykkäät kylät on 
yhteinen teema Euroopan unionissa. 

Suomen älykkäin kylä -kilpailu on nyt auki ja siihen voi ilmoittautua Maaseutu.fi/suomenalykkain -sivuilta 
löytyvästä linkistä. Ilmoittautuminen on auki elokuun 2018 loppuun saakka. Mukaan kannattaa kuitenkin 
tulla jo nyt, sillä jo keväällä kylille on tarjolla esimerkiksi webinaareja ja keskusteluja. Suomen älykkäin 
kylä valitaan asiantuntevan raadin päätöksellä vuoden 2019 lopussa. 

Lisätietoja: 
www.maaseutu.fi/suomenalykkain 

 

http://www.maaseutu.fi/suomenalykkain
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5. Lähde mukaan Supermessuille 2018 - jäsenmatkalle ilmoittaudutaan nyt! 

Supermessuilta kohti kesää! Kevään 2018 Supermessujen teemoja ovat Puutarha, Kotimaan Matkailu, 
Design- ja käsityötori, Keräily sekä upouusi levyihin ja musiikkiin keskittyvä Platta. Suupohja näkyy 
messuilla Visit Pohjanmaan osastolla. 

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry järjestää messumatkan Supermessuille Tampereen Messu- ja 
Urheilukeskukseen la 21.4.2018.Kehittämisyhdistyksen jäsenille messumatka on ilmainen (yhteisö- ja 
yritysjäsenistä 2 hlöä). Ei-jäsenille matka maksaa 20 euroa. Hinta sisältää bussikuljetuksen ja 
sisäänpääsymaksun messuille. 

Messumatkan aikataulu: 

• lähtö klo 9.00 Teknologiakeskus Logistiasta Kauhajoelta (Teknologiapuisto 1) 
• paluu n. klo 18.00 samaan paikkaan 

Ilmoittautumiset 13.4.2018 mennessä sähköpostitse mirka.maki-kala@leadersuupohja.fi tai puhelimitse 
0400 474 880. 

Yksityishenkilöt voivat liittyä Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n jäseneksi 10 eurolla (vuodeksi). Yhteisöjen 
ja yritysten jäsenmaksu on 35 euroa/vuosi. Lisätietoja yhdistyksen verkkosivuilta. 

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Tuija Takamäki 

________________________ 
Tuija Takamäki 
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tuija.takamaki@leadersuupohja.fi 
www.leadersuupohja.fi 
www.leadersuupohja.fi/kylille--hanke 
www.facebook.com/suupohjankehittamisyhdistys 
www.instagram.com/leadersuupohja 
www.facebook.com/groups/seikkailesuupohjassa 
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