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Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet, 31.5.2016
Harrastukset ja työ
Ryhmä 5
Erkki Mäkelä
Aulis Mäkinen
Marja-Leena Nousiainen
Kaino Nummila
Raija Ollikainen
Ida-Maria Pankka
Lea Stenberg, pj
Sonja Joutsenlahti-Wuoristo, kirjuri
Miten asia hoidettiin 60-luvulla
o ei ollut digitalisaatiota
o oli vain työtä
o partiota
o urheilua katsottiin paikan päällä (eri lajeja), kun ei ollut televisiota
o opiskelu oli harrastuksena
o kaikki vapaa-aika kului urheillessa
o urheilukalastus
o kotiäitiys vei ajan ja oli työnä
o palkkatyönä osan asunnosta vuokraaminen
o valokuvaus
o sukupuoliroolitus, miehille harrastaminen oli sallitumpaa
o ei ollut aikaa harrastaa
o matkustaminen peukalokyydillä ympäri Eurooppaa
o matkustaminen osana työnä
o maatalous työnä
o metsästys
o kesämökkeily harrastuksena
o mopedi
o autot
Miten asia hoidetaan 2040-luvulla
o vierailuja kuussa ja Marsissa
o robotit vallanneet
o digitalisoitumista liikaa, face to face häviää
o robotit tekevät töitä
o palvelutalot edelleen palvelutaloja, asiat toimivat automatisoidusti
o teollisuus kukoistaa Euroopassa, kun tuhottuja asioita pitää korjata ja rakentaa
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o opiskelu muuttuu. Pänttääminen vähene. Yliopistoon pyritään toisella tavalla
o terveydenhoito kehittyy paljon. Syöpä hoidetaan rokotteille. Tulee uusi vakava sairaus.
o Autot kulkevat itsestään. Kuljettaja istuu takapenkillä.
o ihmisen elämä muuttuu helpommaksi ja helpommaksi
o ikäihmisten asiat hoidetaan paremmin
o kaikki on automaattista, kodit
o riski, että roboteista hallitsijoita
o harrastuksiin on aikaa
o avaruusmatkailu
o dystopia, maailma on jakaantunut
o yhteinen vihollinen maailman ulkopuolelta yhdistäisi ihmiset
o inhimillisyys arvona suuremmassa merkityksessä kuin tänä päivänä
o nyt on länsimaisen kulttuurin vuoro mennä alas
o harrastus on yhtä kuin työ
o robotiikka on saavuttanut tärkeän osan
o itsensä kehittämisen ajattelu vahvistuu eri ikäpolvissa
o laiskuuden ja tekemättömyyden tilaa ei sallita
o kriisien jälkeen ahkeruus ja tekeminen ovat arvossa
o nykynuoret eivät pääse eläkkeelle
o robotit ajavat kilpaa rallia
o robotit ajavat autoa ja siksi ihmiset eivät enää osaa
o tulee iso sota tai vakava sairaus leviää
o tuubit (meren alla) ruvetaan kulkemaan
o maailma kutistuu
Mitä pitäisi tehdä nyt, että päästään kohti 2040 tilannetta
o saavutettavuus tärkeää, helppo päästä esim. palvelutaloon
o hyviä päätöksiä jotka tähtäävät hyvinvointiin
o Hyvä elinympäristö (kaavoitus Koskelassa kuntoon)
o digitekniikan kehittäminen ihmisen palvelijaksi. Ei rengiksi!
o talouspuolella pitäisi satsata ihmisille tärkeisiin asioihin
o ihmisellä valinnanvapaus mitä, missä ja milloin hän harrastaa
o mahdollisuus lähteä töistä pois aiemmin, valinnanvapaus työssäkin
o työhyvänvointi
o ennalta ehkäisevä näkökulma terveyden huollossa
o Hyvät päätökset: ettei yhteiskunta jakautuisi, yhteiset arvot. Tärkeitä kunnallisia ja valtiollisia
päätöksiä.
o eri-ikäisiä ja eri tilanteissa olevia ihmisiä harrastuksissa ja työssä
 mahdollistetaan kohtaamisia
o vapaaehtoistyö
o elinpiirissä on eri-ikäisiä ihmisiä
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Ryhmä 6

Armo Puustinen
Matti Passinen
Tellervo Pietiläinen
Katri Parantainen
Ritva Raesmaa
Juulia Andersson, pj
Suvi Savolainen, kirjuri
Miten harrastuksia ja työtä voisi toteuttaa täysin ei-sähköisinä?
- järjestöharrastus
o puolivuosittainen ohjelma tehdään, jaetaan kaikille jäsenille
o pyydetään tilaisuuksiin eri asiantuntijoita
o puhelimitse tapahtuisi ilman tietokonetta
o henkilökohtaiset tapaamiset
- polkupyöräily ja muu liikunta
- yhdistys tiedottaa lehdissä ilmaiseksi
- palvelukeskuksen ilmoitustaululla
- kirjoittaminen: jos haluaa etsiä tietoa ilman sähköisiä välineitä, aika tavalla saa kirjastossa tehdä
työtä
- Keski-Uusimaassa ja Tuusulajärven lehdessä saa ilmoittaa ilmaiseksi
- urheiluharrastus on sähkötöntä
- lukeminen
- kirjastoissa käynti
- Espoossa yli 68-vuotiaille ilmaiset uimahallit ja muut
o meidän uimahallissa joka perjantai 75-80 henkilöä ilmaisessa vesijumpassa
- lauluryhmät, jumpparyhmät, muistiryhmäkin on
- lukupiirit
- metsän raivaaminen
Miten harrastuksia ja työtä voisi toteuttaa täysin sähköisinä?
- kielten opiskelu voisi mennä täysin sähköisesti
o etäopetusta ulkomailta
- robotiikkaa metsänhoitoon
- kirjoittaminen ja tiedonhaku onnistuvat täysin sähköisesti
- erilaiset vertaisryhmät sähköisesti
- sähköinen lukupiiri, esim. facebookin kautta
- järjestöjen kokouksissa äänestykset kännykän kautta, meni muutamassa sekunnissa
Mitä pitäisi tehdä, että päästään kohti sähköisiä palveluja
- laitteet, välineet ja tietoliikenneyhteydet on oltava
- osattava myös käyttää niitä laitteita
- on myös niitä, jotka eivät halua oppiakaan
o asenteet
o pelot
o ei haluta, että yhteiskunta pakottaa
- pitäisi opettaa matematiikkaa enemmän pienestä saakka, etenkin tytöille
- naiset hakevat hanakammin apua: johtuuko aktiivisuudesta vai alun perin huonommista taidoista?
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videoyhteydet, Skype ja muut palvelut
tietoliikenneyhteyksien parantaminen, maaseudulla on katvealueita
o laajakaistat
o tarjottava sitä yhteyttä (esim. 3G), joka toimii parhaiten. Ei silloin esim. 4G
on taloyhtiön laajakaistan vanki, jos esim. sen hinta on korkea
o pitää tietää, saako esim. ottaa toisen teleoperaattorin laajakaistan silti
o hinnat saatava kohtuullisemmiksi
sähkömaksujen nousu
tietoliikenneyhteydet kustannettava tv-lupamaksun kaltaisesti: eli suoraan verona
o vuonna 2040 kaikki toimivat netissä, ei ole enää ihmisiä, jotka eivät toimisi
o ehkä YLE-vero poistuukin ja tämä tulee tilalle.
jos velvoitetaan käyttämään sähköisiä palveluita, olemaan itse aktiivinen, pysymään kotona jne. =>
valtio voisi tulla vastaan

