Kontakt
Camilla Granholm
reseledare i Nyland och Åboland
camilla.granholm@folkhalsan.fi
tfn 044 488 3090
www.digitalien.fi

Eva Forsman
reseledare i Österbotten
eva.forsman@folkhalsan.fi
tfn 044 757 8812

Resan till Digitalien
är Folkhälsans projekt som strävar till att göra
seniorer mer delaktiga i den virtuella dimensionen och mindre rädda att röra sig digitalt.
Genom projektet vill vi väcka nyfikenhet och
intresse för det digitala och vad det kan tillföra
livet och vardagen för dig som senior, utan att
fästa oss för mycket vid teknik.

Paketresor för grupper
Projektet erbjuder föreningar och grupper paketresor i det digitala
med start januari 2019. Om du och din förening är intresserade av
att arrangera en kortare eller längre resa, ta kontakt med oss.
Aktiviteterna riktar sig till personer med inga eller lite förkunskaper
i det digitala. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

En dagsutflykt kring digital och social delaktighet för äldre
Under en 2,5 timmars workshop belyses sätt att öka äldres sociala
deltagande och självständighet med hjälp av digitala hjälpmedel.
Under ett kort avbrott i vardagen ser vi närmare på var och hur du
hittar nyheter och aktualitetsprogram på nätet, vi tar en sväng via
den egna kommunens webbsidor och den digitala service som erbjuds, samt söker upp det lokala biblioteket. Dessutom tar vi en titt
på vad Arbis eller Medborgarinstitutet har att erbjuda. Deltagarantal
är 10–24 personer.
Våra längre resor består av 2 tillfällen (à 3 timmar) där vi tillsammans diskuterar, prövar och övar digitala lösningar kopplat till ett
intresse, se resepaket nedan. Deltagarantal är 7–12 personer.

Matlagning och vin
Under vår temaresa matlagning och vin tillreder vi smårätter för vardag och fest samt provsmakar ett par olika vinsorter. Vi gör avstick i
det digitala som inspiration och får praktisk handledning för skapande
av en minnesvärd middag. Tillsammans lär vi oss använda kamerafunktioner och kommunicera våra matupplevelser digitalt. Vi lär oss
också att ta hjälp av internet och applikationer för att underlätta
vardagen i köket. Vi bekantar oss även med beställning av matvaror
på internet och bokning av bord på restaurang samt tar del av andras
restaurang- och vinupplevelser. Med hjälp av applikationer får vi veta
mera om vinsorter, ursprung och användning.

Kultur och resor
Under vår temaresa kultur och resor tittar vi närmare på hur resor,
färdmedel och biljetter samt deltagande i kulturella evenemang
bokas på internet. Vi planerar resor och besöker intressanta resmål
virtuellt, samt tar reda på vilket väder som utlovas på olika platser
och hur man tar sig fram lokalt. Tillsammans tittar vi närmare på
bokning av hotell och olika typer av övernattning på nätet samt tar
del av andras upplevelser av besöksmål och boenden. Vi lär oss även
använda kamerafunktioner och kommunicera våra reseupplevelser
digitalt samt använda applikationer som underlättar resandet.

Friluftsliv, hälsa och motion
Under temaresan friluftsliv, hälsa och motion bekantar vi oss med
applikationer och webbtjänster som gör det enklare att göra utflykter i naturen. Vi tittar närmare på hur du hittar kartor och förslag på
rutter samt aktuella väderprognoser. Vi kommer också att bekanta
oss med program som gör det lättare att känna igen växter, fåglar
och svampar. Vi kollar in näromgivningen och provar på geocachning
och/eller Pokemon Go. Du som är intresserad av att följa med din
hälsa och motionsprestationer får bekanta dig med några alternativa
applikationer och program.

Hantverk och historia
Under vår temaresa hantverk och historia lär vi oss hitta information
om olika hantverk och metoder samt instruktioner på internet.
Vi samlar idéer för våra individuella intresseområden och prövar
använda inspirerande applikationer och delningstjänster på nätet
såsom Pinterest och Youtube m.fl. Tillsammans lär vi oss använda
kamerafunktioner och kommunicera våra hantverksminnen digitalt.
Vi tar även hjälp av internet för att söka reda på mer information om
vår individuella historia och lär oss grunderna i släktforskning på
internet.

