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MOBILEDUCATION - TOINEN HANKEKOKOUS PIDETTIIN
TUKHOLMASSA 2-5 TOUKOKUUTA 2019
Toinen hankekokous pidettiin Ruotsissa

Ruotsalainen hankekumppani esitteli

He esittelivät hyötyjä, joita seuraa

Ruotsin hankekumppani,

myös voittoa tavoittelematoman järjestön,

älykellon käytöstä - miten ottaa käyttöön

MobilEducation, järjesti kokouksen

SeniorNet Sweden, jonka ajatus on:

älykellon erilaiset toiminnot. On monia

Tukholmassa. Kokouksessa keskityttiin

”Seniorit opettavat toisille senioreille

syitä ja tapoja käyttää älykelloa paremman

sekä älypuhelimiin ja tabletteihin

digitaalista viestintää ja Internetin

terveyden saavuttamiseksi. Turkissa 22

jokapäiväisen elämän henkilökohtaisina

käyttöä”. Toinen toimija, jonka kanssa he

prosenttia vanhuksista ei voi saada

digitaalisina avustajina.

työskentelevät, on SPF Seniorerna, joka

lääkärin kertomaa lääketieteellistä tietoa.

on yksi Ruotsin vanhimmista

Nämä henkilöt eivät voi tallentaa

kansalaisjärjestöistä. Se on myös voittoa

terveystietoja lääketieteellisiin

tavoittelematon järjestö. He järjestävät

tarpeisiinsa. Älykellot mahdollistavat

pääsääntöisesti tilaisuuksia, joissa

heille näitä tietoja älypuhelimien avulla.

saadaan hyvinvointia taiteesta, musiikista,

He testasivat älykelloja. Ryhmässä oli 16

teatterista ja matkoista.

senioria Çanakkalesta, jotka olivat iältään

MobilEducation aloitti kokouksen
kertomalla organisaatiostaan ja
toiminnastaan seniori-ikäisten kanssa.
Toimintaan sisältyy hyödyllisiin
verkkosivustoihin ja terveellisen elämän
sovelluksiin tutustumista sekä projekteja
Tukholmassa. Tavoitteena on saattaa

yli 70 vuotiaita. Seuraaviä älykellon
Sitten esittelyvuorossa oli turkkilainen

toimintoja kokeiltiin: verenpaine, syke,

seniorit käyttämään älypuhelimia,

kumppani, Troy Environmental

unen laatu, askelten määrä ja kuljettu

tabletteja ja älykelloja.

Association.

matka.

Project partners:
Puola: Społeczny Instytut Ekologiczny
Turkki: Troy Environmental Association
Itävalta: SPES Zukunfsakademie
Suomi : Tiedetila
Ruotsi: Association MobilEducation

Tätä hanketa on rahoitetu Euroopan komission tuella.
Tämä tedonanto heijastaa vain tekijän näkemyksiä, eikä komission voi
katsoa olevan vastuussa niiden sisältämien tetojen mahdollisesta käytöstä.

Lorem Ipsum

SENIORI-IKÄISTEN RAVITSEMUS
Kokousta jatkettiin luennolla ”Seniorien
ravitsemus - mitä, miksi ja miten”,
Tarkoituksena oli tarkastella
ravitsemuskeskustelua ja
ravitsemukseen liittyviä myyttejä
seniorien näkökulmasta.

HANKEKUMPPANIMAIDEN
ESITTELY

Lopuksi keskustelimme tieto- ja
viestintätekniikasta aktiivisen ja terveen
elämän välineenä ja joistakin parhaista
käytännöistä Tukholman paikallisissa
työpajoissa käsiteltyinä kuten "Sirin" ja
"Google-avustajan" käytöstä tulevina

Puolalainen kumppani, Social

harjoittaa aivoja, syödä ja käyttää

Ecological Institute esitteli

mittalaitteita terveyden tilan

organisaatiotaan, senioreiden erilaisia

havainnointiin.

rooleja heidän organisaatiossaan ja
aikaisempia hankkeita sekä tässä

Saatuja vastauksia ei ehkä voi yleistää

projektissa tehtävää yhteistyötä Senior

koskemaan kaikkia senioreita, koska

Universityn kanssa. Yksi hankkeen

kaikki vastaajat olivat senioriopettajia.

osanottajista esitteli Wawerissa olevan

Paremminkin tulokset heijastavat

avustajina. Monille eläkeläisille on helpompaa Senior Universityn yliopiston

tämän ryhmän käyttäytymistä.

käyttää ääntä tekstin kirjoittamisen sijaan.

opiskelijoiden käyttämiä ilmaisia

Saatujen vastausten perusteella

Toiminnot, kuten "Cloud service" ja "find my

älypuhelin sovelluksia. Esimerkkejä

voidaan määrittää hyvinvointitilanteita,

phone", ovat myös erittäin hyödyllisiä taitoja

hyödyllisistä terveysohjelmista ovat:

joissa voidaan käyttää erilaisia

jokapäiväisessä elämässä, sillä kun olet

”Stop smoking”, ”Sleep Bug”, ”Fat

työkaluja, mittalaitteita.

löytänyt puhelimen, voit etsiä sen, lukita sen

Secret”, ”MySugr” ja “Hearing test”.

tai poistaa sen. Toinen toiminto, jonka

Positiivista on mahdollisuus tulostaa

Ehkä tärkein tulos oli, että 29%

Mobileducation on opettanut paikallisissa

mittaustuloksia ja tehdä monia säätöjä.

vastaajista tarkkailee liikkumistaan.

työpajoissaan, joista jotkut Ruotsin osallistujat

Tähän tarkoitukseen on saatavilla

voisivat kertoa, oli "Google-kääntämisen"

Lyhyen tauon jälkeen suomalainen

monenlaisia mittausvälineitä kuten

käyttö, kun älykellon ohjeet olivat kiinaksi.

kumppani, Tiedetila esitteli

askelmittarit. Parhaimmillaan nämä

organisaatiotaan ja selvitystä

laitteet voivat mitata myös sykkeen,

senioreiden käyttäytymisestä.

happisaturaation ja jopa verenpaineen.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Lisäksi todettiin, että nukkuminen on
vastaajien käyttäytymistä, heidän
tapojaan liikkua,

erittäin tärkeää!

Viimeisenä itävaltalainen

Varo sähköposteja, jotka tarjoavat

yhteistyökumppani, The Adult

edullisia lääkkeitä ja lääkkeitä. Jos käytät

Education Center in Austria - SPES

sosiaalista mediaa, varmista, että olet

Zukunftsakademie, esitti näkemyksiä
Internetin turvallisuudesta. He ovat
järjestäneet työpajoja ja keskusteluja
yhteistyössä Time Bank 55+ -ryhmän
kanssa. ”Gesunde Gemeinden”
(Terveellinen kunta -aloite) järjestämä
”Online shopping” ja “netdoctor” tilaisuudet yhteistyössä Time Bank 55+: n
kanssa ovat tuottaneet tietoja netin käytön

laittanut asetuksista sinulle sopivan
tietosuojatason. Varmista, että sinulla on
ajan tasainen virustorjunta
tietokoneessasi, kannettavassasi,
tabletissasi ja / tai puhelimessasi. On
tärkeää arvioida tiedon lähteitä ja niiden
oikeellisuutta sekä käyttää asianmukaisia

KULTTUURITOIMINTA: RETKI

hakutekniikoita tiedon etsimiseen.

VENEELLÄ BIRKAAN

eduista ja riskeistä.

Kulttuuriaktiviteettina ja Ruotsin historian
Joitakin hyödyllisiä neuvoja turvallisten

löytämiseksi kaikki kumppanit vierailivat

Internet-sivustojen käyttämiseksi

Birkassa, jota pidetään Ruotsin

käytetään vahvoja salasanoja, kiinni

ensimmäisenä kaupunkina. Birkan Viking

kokeilluista ja luotetuista sivustoista.

City sijaitsee Björkö-saarella Mälaren-

Online-tarjoukset, jotka ovat liian hyviä

järvellä ja oli yksi tärkeimmistä viikinkien

ollakseen totta.

kauppakeskuksista. Saarella saatiin
opastettu kierros ja tutustuttiin arkeologisiin
kenttiin sekä vierailimme Birka-museossa.

