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Vuoden isovanhempi -tunnustus ikäihmisten tietotekniikkayhdistykselle
ENTER RY AUTTAA ISOVANHEMPIEN JA LASTEN YHTEYDENPIDOSSA
Helsinkiläinen Enter ry on valittu Vuoden isovanhemmaksi 2014. Yhdistys on ikäihmisten ja eläkkeelle
siirtyvien oma yhdistys, joka järjestää tietoiskuja, luentoja ja käytännön opastusta tietokoneiden,
älypuhelinten, tablettien ja kännyköiden käyttöön ikäihmisten omilla ehdoilla. Enterin vapaaehtoiset
tietotekniikkaopastajat ovat itse senioreja, joille on tärkeää olla harrastuksensa kautta avuksi muille.
Vuoden isovanhempi -tunnustus jaetaan lokakuussa vietettävän Isovanhempien päivän (la 18.10.) kunniaksi
ja sen myöntää Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry. Tunnustuksen saa vuosittain henkilö tai taho
joka on myönteisellä tavalla edistänyt lasten ja isovanhempien suhteita ja isovanhempien arvostusta.
Aikaisempia palkittuja ovat mm. rap-mummo Eila, arkkiatri Risto Pelkonen ja Pienperheyhdistyksen
Mummila-toiminta.
”Enterin työ helpottaa olennaisesti eläkeikäisten yhteydenpitoa kaukanakin asuviin lapsiin ja lapsenlapsiin.
Enter yhdistää sukupolvet upealla ja uraauurtavalla tavalla. Antamalla tunnustuksen Enterille haluamme
samalla nostaa esiin koko sitä vapaaehtoistoimijoiden kenttää, joka tekee työtä vanhojen ihmisten
tietotekniikkavalmiuksien lisäämiseksi”, sanoo toiminnanjohtaja Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun
liitosta.
Ikäihmisten tietotekniikkayhdistyksiä toimii Helsingin lisäksi myös ainakin Tampereella (Mukanetti),
Kuopiossa (Savonetti) ja Joensuussa (Joen Severi). Lisäksi käynnissä on lukuisia aktiivisten kuntalaisten
pyörittämiä vertaisryhmiä esimerkiksi kuntien vanhuspalvelukeskuksissa eri puolilla Suomea. Tänä vuonna
järjestettiin toista kertaa valtakunnallinen SeniorSurf-päivä, jossa kiinnitettiin huomiota ikäihmisten
tietotekniikkapalveluiden saatavuuteen ja opastustarpeeseen
”Kun kansalaisten palveluita siirretään verkkoon, on varmistettava, että kaikilla ikäryhmillä on mahdollisuus
palveluiden käyttöön. Tästä näkökulmasta yhdistysten työllä on laaja yhteiskunnallinen merkitys.
Vapaaehtoisuuden ja vertaisuuden voima on suuri, mutta tämä työ ei saa jäädä yksinomaan
vapaaehtoistyöllä hoidettavaksi”, Virpi Dufva sanoo.

ENTER VIE ISOVANHEMMAT SKYPEEN, SOMEEN JA ”ÄNGLI BÖÖN” MAAILMAAN
Enterin tietoiskut ja tilaisuudet kirjastoissa ja palvelukeskuksissa lähtevät aina kysynnästä. ”Tällä hetkellä
yksi seniorikansalaisten innostuksen kohteista on ilman muuta sosiaalinen media perinteisemmän
sähköpostiviestinnän rinnalla. Tämä liittyy keskeisesti yhteydenpitoon lasten ja lastenlasten kanssa”, sanoo
Enter ry:n puheenjohtaja Raimo Anttila.
Kysyntää opastukselle on, sillä yli 75-vuotiaista vasta noin 30 prosenttia käyttää internetiä. ”Esimerkiksi
netin kautta tapahtuva, kuvallinen Skype-puhelu on yksi kätevä keino pitää yhteyttä silloin, kun välimatkat
ovat pitkiä”, Anttila vinkkaa. Myös erilaiset muistia kehittävät pelit ovat nousemassa ikäihmisten suosioon.
”Ja tietysti mummilan tai vaarin koneissa olisi hyvä olla lapsenlapsille ’Ängli Böö’ tai vastaava. Näidenkin
käyttöön tarvitaan vertaistukea”, Anttila sanoo.
Anttilan mielestä Enter-toiminnan kaltaista, kasvokkain tapahtuvaa ja vanhojen ihmisten tarpeet
tunnistavaa neuvontaa tarvittaisiin myös kaikissa niissä virastoissa ja laitoksissa, jotka siirtävät asiointia,
lomakkeita ja asiakaspalvelua verkkoon. ”Ihmistä, joka ei osaa käyttää internetiä, ei voi opastaa netissä”,
Anttila muistuttaa.
Isovanhempien päivää vietetään lokakuun kolmantena lauantaina, tänä vuonna 18.10. Merkkipäivää on
vietetty vuodesta 1985 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton aloitteesta. Päivän tavoitteena on kiinnittää
huomiota isovanhempien merkitykseen lapsenlapsilleen, sekä isovanhempien arvostukseen koko
yhteiskunnassa.
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli ry) on vuonna 1953 perustettu valtakunnallinen vanhustyötä
tekevä asiantuntijajärjestö. Teemme työtä paremman vanhuuden puolesta. Liitolla on 70 jäsenjärjestöä eri
puolilla Suomea. Liitto kehittää vanhuspalveluja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota sekä toimii
jäsenjärjestöjensä edunvalvojana.

