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Innolla kohti uudenlaista maailmaa Verkko Haltuun-kurssilla
Haastattelin Turun kaupunginkirjaston informaatikkoa
Ella Mustamoa Verkko Haltuun – kurssista. Hän kertoi,
että kurssi oli Euroopan Unionin sosiaalirahaston rahoittama verkko-opetushanke.
Sen tarkoituksensa oli parantaa kansalaisten verkkotaitoja.
Hankkeessa oli mukana kirjastoja Länsi-Suomen alueelta,
erityisesti Turun ja Vaasan
kaupungit.
Verkko Haltuun – kurssi oli
tarkoitettu työttömille ja muille pitkään työelämästä poissaolleille, ilman opiskelupaikkaa
jääneille, sairaille ja vammaisille, joiden verkko-osaaminen
on yksipuolinen tai päivittämättä. Kurssi toteutettiin kerhomuotona, missä panostettiin tutustumiseen ja toisen ihmisen kohtaamiseen. Kirjastosta pyrittiin saamaan kohtaamispaikka eri tarkoituksia
varten. Osallistujien toiveita
kuunneltiin ja he saivat olla
alusta asti mukana suunnittelussa. Kurssi oli osallistujille
ilmainen.
Kurssi järjestettiin syksyllä
2010 kerran viikossa kaksi
tuntia kerrallaan 12 viikon
ajan. Kurssilla tahdottiin luoda kuvaa, että kirjasto on viihtyisä paikka viettää aikaa ja
osallistujia kannustettiin osallistumaan erilaisiin kirjaston
tapahtumiin. Kurssilla myös
tutustuttiin kirjaston tiloihin,
jotta tilat ja palvelut kirjastossa tulisivat tutummiksi.

Turun Ammattikorkeakoulun
tietotekniikanopiskelijat ryhtyivät yhteistyökumppaneiksi
hankkeeseen. Opiskelijat opettivat osallistujille mm. musiikin käyttöä internetissä, sosiaalisen median käyttöä (Facebook) ja kirjaston Vaski-järjestelmän käyttöä. Lisäksi
opeteltiin käyttämään tiedonhakuohjelma Googlea ja yleensä internetin käyttöä ja sähköpostin selaamista.
Haastattelin Ellan lisäksi
myös kahta Verkko Haltuun –
kurssille osallistunutta ITUlaista. He kertoivat osallistuneensa kurssille siksi, että tietojen käsittely kiinnosti, kurssi oli ilmainen ja kurssilta sai
tietoa kirjaston palveluista ja
tiloista. Kurssin aikana he olivat oppineet Internetin käyttöä, valokuvan käsittelyä, digikuvausta sekä sähköpostin
käyttöä. Molemmat haastateltavista totesivat kurssin mielenkiintoiseksi ja antoisaksi.
Myös opetus oli heidän mielestään hyvää. Ella, joka oli
myös yksi kurssin ohjaajista,
kertoi oppineensa kurssin aikana toimimaan kerhon vetäjänä sekä tutustumaan toisiin
ihmisiin. Hän oppi myös kehittämään omia opetuskertojansa. Kaiken kaikkiaan sekä Ella
että kurssille osallistuneet
ITUlaiset pitivät kurssia todella mukavana.
Verkko Haltuun – kurssin
tulevaisuudesta ei vielä ole varmuutta, mutta Ella pitää toden-
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näköisenä, että se jatkuu syksyllä 2011. Kurssista tullaan
tiedottamaan ITUJA – lehdessä, nettisivuilla sekä ilmoitustauluilla hyvissä ajoin ennen
sen alkamista. Mukaan ovat
tervetulleita kaikki kurssista
kiinnostuneet!

Kevään 2011 aikana pidetään
vielä yksi erillinen kokoontumiskerta, jolloin tutustutaan
Turun kulttuuripääkaupunkitarjontaan ja harjoitellaan
www.turku2011.fi – sivujen
käyttöä. Ryhmä kokoontuu
23.2. keskiviikkona klo
14.00–16.00 Turun pääkirjaston uudessa aulassa. Ryhmäkerralle voi tulla, vaikka ei
olisi osallistunut kurssille aikaisemmin.

Haastattelun teki harjoittelija
Heidi

