
TUTORTOIMINNAN KUVAUS
TIETOTEKNIIKKAKURSSEJA IKÄÄNTYVILLE

Ikääntyville suunnatut tietotekniikkakurssit on kehitetty Opetushallituksen
tuella (2000-2006) Geronet – Ikääntyvät tietoyhteiskuntaan hankkeessa.
Opetus ja oppimateriaali on suunniteltu ikääntyvien tarpeisiin ja luokassa on
opettajan apuna vertaistutoreita, jotka tarvittaessa auttavat opiskelijoita.

TUTORIN TEHTÄVÄT
Tutor
§ toimii vertaisohjaajana kirjastossa, palvelutalossa, päivä-

keskuksessa tai muussa vastaavassa paikassa
§ toimii opettajan apuna tietotekniikkakursseilla

PÄTEVYYS
Tutor
§ Osaa tietokoneiden ja älypuhelinten käytön perusteet ja pystyy

toteuttamaan kurssilla opettajan esittämät asiat
§ Osaa hahmottaa neuvottavan esittämän ongelman ja arvioida

oman pätevyytensä
§ Osaa etsiä ratkaisuja ongelmiin internetistä ja ohjata

neuvottavaa etsimään tietoa netistä
§ Osaa opastaa neuvottavansa asiantuntijalle, kun oma pätevyys ei

riitä
§ Kehittää osaamistaan neuvonta-alueellaan
§ Toimii rauhallisesti ja rohkaisevasti

TYÖSKENTELY
§ Uuden asian oppiminen on ikääntyvällekin innostava ja iloinen
 asia!
§ Kursseilla opiskellaan opettajan ohjeiden mukaan. Tutorit eivät
 tuo esille muita vaihtoehtoja
Tutor
§ tukee opiskelijaa selviytymään ongelmatilanteissa ja auttaa opetta-

jaa huomaamaan pulmakohdat
§ auttaa opetustilanteessa vain silloin, kun opiskelija pyytää apua

VASTUU
§ Tutor sitoutuu hoitamaan lupaamansa tehtävät sovitusti ja

hankkii tarvittaessa sijaisen.

KOKOUKSET
§ Tutorkokouksissa neuvotellaan tulevasta toiminnasta ja

tapahtumista sekä keskustellaan kurssikokemuksista.
§ Tutorryhmästä valitaan puheenjohtaja ja sihteeri kaksivuotis-

kaudeksi. Tutorkokouksissa päivitetään vallitseva tutortilanne.
§ Geronet -työryhmään kuuluvat Jyväskylän kesäyliopiston

rehtori, koulutussihteeri sekä kurssien opettajat. Tutoreita
edustaa tutorpajan vetäjä, entinen ja uusi puheenjohtaja sekä
sihteeri.  Ryhmää täydennetään 2-3 tutoredustajalla tarpeen
mukaan.

§ Työryhmässä valmistellaan kurssien ohjelmiin kuuluvia
asioita, jotka esitellään ja käsitellään tutorkokouksissa.

TUTORTOIMINNAN EDUT TUTORILLE
§ Tutorien tietotaitoja päivitetään mahdollisuuksien mukaan

kesäyliopiston koulutuksissa.
§ Tutorpajatyöskentely tukee ja kehittää tutorien tietoteknistä

osaamista.
§ Ikääntyvien yliopiston luennot ovat maksuttomia tutoreille, jotka

osallistuvat säännöllisesti kurssitutorointiin sekä nettinurkkien
päivystyksiin.

§ Kohtaamalla erilaisia ihmisiä tutor rikastuttaa elämäänsä ja voi
saada näin myös uusia ystäviä.

§ Tutorit voivat maksutta osallistua tietotekniikkakursseille,
mikäli niillä on tilaa ilmoittautumisajan päättyessä.



GERONETIIKKA  12 TEESIÄ IKIS-TUTORILLE

1. TIETOTEKNIIKKATAIDOT Päivitä ja täydennä jatkuvasti taitojasi, jotta olet
ajantasalla tiedoissasi.

2. SITOUTUMINEN Anna aikaa Geronet -toiminnalle ja tee siitä yksi
mieluisimmista harrastuksistasi.

3. ITSELUOTTAMUS Luota itseesi ja omaan kehityskykyysi,
kun rohkenet ryhtyä Geronet-tutoriksi.

4. EMPATIA Anna tilaa opiskelijoiden erilaisuudelle
lämpimästi, nöyrästi ja tasapuolisesti.

5. HIENOTUNTEISUUS Auta hillitysti, vähin sanoin ja elein sekä
kunnioita muiden kaipaamaa työrauhaa.

6. ITSETIETOISUUS Tiedosta erehtyväisyytesi ja anna toisillekin
mahdollisuus tehdä virheitä.

7. SOSIAALISUUS Hyväksy erilaiset työtavat; älä anna pyytämättä
kriittistä palautetta.

8. HUUMORINTAJU Opi nauramaan itsellesi ja nauttimaan
hämmentävistä ongelmatilanteista.

9. TERVEYS Pidä huolta kunnostasi, että jaksat kävellä kotiin
vielä 4 opetustunnin jälkeenkin.

10. SOLIDAARISUUS Kiinnostu aidosti "kanssa-ikisten" hyvinvoinnista,
tässä ja nyt.

11. GERONETIN TUNTEMUS Osallistu Geronet-kursseille niin tutustut
toimintaperiaatteisiimme.

12. INHIMILLISYYS Jos täytät kaikki edellä mainitut ominaisuudet,
olet täydellisyydessäsi ylivertainen ja vaarassa
pettyä joukkomme vajavaisuuksiin.
Silti, tervetuloa joukkoomme tutoroimaan!

MIKSET SÄ OO KU MÄ?
KOSKA SÄÄ OOT SÄ!
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