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ERUDITE-hankkeessa kehitetään
kaupunkien ja maaseudun digitaalisia palveluja

E

telä-Pohjanmaan
liitto ja Suupohjan elinkeinotoimen
kuntayhtymä SEK ovat mukana kansainvälisessä ERUDITE-hankkeessa, jossa
kehitetään maaseudun ja
kaupunkien digitaalisia
palveluita ja innovaatioympäristöjä. Hankkeessa
tutustutaan muiden alueiden hyviin käytäntöihin ja
kartoitetaan niiden soveltuvuutta Etelä-Pohjanmaalle.
Tähän mennessä hankkeen
aikana on vierailtu Ruotsissa, Italiassa, Ranskassa,
Sloveniassa ja Unkarissa.
Näiden lisäksi viime syksynä hankkeen partnerit tutustuivat myös eteläpohjalaisiin hyviin käytäntöihin.
– Matkoilta on tähän mennessä saatu erittäin paljon
hyviä ideoita, joista löytyy
varmasti kehittämispotentiaalia Etelä-Pohjanmaalle.
– Vierailimme viime maaliskuussa Sloveniassa, jossa
kuulimme muun muassa
erittäin mielenkiintoisen
esityksen, kuinka digitalisaatiota on hyödynnetty
huonekaluissa.
Alueellamme on paljon huonekaluteollisuutta, joka voisi varmasti hyödyntää digitaali-

suutta tuotteissaan. Viime
viikolla Unkarissa meille
esiteltiin myös erittäin mielenkiintoista ja moneen taipuvaa matkailusovellusta,
joka toisi lisäarvoa varmasti
myös Etelä-Pohjanmaan
matkailulle, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Hanna Meriläinen Etelä-Pohjanmaan liitosta.
–Alamme syksyllä valmistelemaan alueellista toimintasuunnitelmaa digipalveluiden kehittämiseksi.
Siihen on tarkoitus koota
hankkeen aikana oppimiamme asioita ja tarkentaa
niiden pohjalta konkreettisia toimenpiteitä tuleville
Elisa Oyj:n Hannu Meriläinen luovuttaa SEKin projektipäälliköille
Hanna Hirsimäelle ja Esa Ylikoskelle Vanhaintuen pilotin laitteita.
vuosille. Toivon mukaan
saamme alueen toimijoita
innostumaan ideoistamme,
Meriläinen kertoo.

Pilotointia
Suupohjassa
Innokkuutta digipalvelujen kehittämiseen on löytynyt ainakin jo Suupohjan alueelta, jossa ERUDITE
ja Digitaalinen maaseutu
-hanke ovat toteuttaneet
helmikuusta alkaen Anvia
Akkuna -mobiilijärjestel-

Kauhajoen Vanhaintuki Ry:n
asukkaat kokoontuivat kuuntelemaan kirkkoherran toimittamaa
livehartautta

män pilotointia yhteistyössä
Kauhajoen seurakunnan
ja Kauhajoen Vanhaintuki
Ry:n kanssa. Pilotissa haetaan kokemuksia järjestelmän hyödyntämisestä senioriväestön arjessa. Tablettien ja tv-sovittimien kautta
käyttäjät voivat soittaa kuvapuheluja omaisille, katsella ja kuunnella valmiita
tallenteita sekä osallistua
myös livelähetyksiin.
– Vanhaintuki Ry:n asiakkailla ja heidän omaisillaan on noin kuukauden
ajan ollut käytössään suora
videopuhelumahdollisuus.
Kesäkuun alussa testasimme ensimmäistä kertaa
myös livelähetystä, kun kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilä
toimitti Vanhaintuki Ry:n
kummankin toimipisteen
asukkaille livehartauden.
Lisää hartauksia on luvassa
myös myöhemmin kesällä,
kertoo ERUDITE-hankkeen
projektipäällikkö Hanna
Hirsimäki SEKistä.
Kokemukset
palvelun
käytöstä ovat olleet kaikin
puolin positiiviset. Tyytyväisiä ovat olleet niin Vanhaintuki Ry:n asukkaat ja
heidän omaiset kuin seurakuntakin.
– Digitaalisille yhteydenpitovälineille on ollut tarvetta ja omaiset ovat olleet
iloisia pystyessään soittamaan vanhemmilleen kuvapuheluita ja tarkasta-

RautaKortteen tilaukset hoituvat valonnopeudella
Reetta Pitkäkoski, teksti ja kuva

Y

rittäjä Janne Alakortes tietää tehneensä
viisaan päätöksen
hankkiessaan yritykseensä
valokuituliittymän kymmenisen vuotta sitten. Hän näki
jo tuolloin, että hyvät tietoliikenneyhteydet tulevat tulevaisuudessa olemaan yrityksen toiminnan kannalta
tärkeitä. Niinpä hän tarttuikin tilaisuuteen heti ensimmäisten joukossa, kun seutuverkkoa rakennettiin.
– Isojoen kunnantalolle
vedettiin silloin piuhaa meidän tontin läpi ja kävin kysymässä, että eikö siitä voisi
saman tien laittaa liittymän
meillekin, kun nyt kerran
oja on auki. Silloin liittymiä ei oltu vielä kuluttajille
varsinaisesti kaupattukaan,
Alakortes muistelee.
Jälleenmyyjiä Pohjoismaissa.
Alakortes omistaa Anna-vaimonsa kanssa Isojoen keskustassa olevan RautaKortes-nimisen rautakaupan
sekä Kortteenkylässä toimi-

van metallipajan. Metallipajan perusti aikoinaan hänen
isänsä Heikki Alakortes.
– Isä aikoinaan teki maatalouden ohessa koneurakointia ja erilaisia korjaushommia. Metallipaja sai alkunsa,
kun hänen valmistamilleen
takalanoille tulikin runsaasti
kysyntää. Rautakauppa kylällä aloitettiin reilu parikymmentä vuotta sitten, kun
ostimme kiinteistön keskustasta vuonna 1994.
Nykyään metallipaja valmistaa Jykevä-tuotemerkin maatalouskoneita. Päätuotteita ovat traktorin takalanat sekä salaojakoneet.
Tuotteita myydään Pohjoismaissa.
– Suomessa pajan tuottei-

RautaKortteen omistaja Janne
Alakortes hankki yritykselleen valokuituyhteyden heti, kun se oli
mahdollista. Nykypäivänä hyvät
tietoliikenneyhteydet ovat yrityksen toiminnan kannalta välttämättömyys, hän toteaa.

den jälleenmyyjänä toimii
IKH-ketju. Lisäksi meillä on
jälleenmyyjiä Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Ruotsissa
meillä oli henkilö, joka etsi
jälleenmyyjiä meille, mutta
Norjan ja Islannin jälleenmyyjät löysivät tuotteemme
netistä ja ottivat meihin itse
yhteyttä, Alakortes kertoo.
Välttämättömyys. Valokuituverkosta RautaKortteella ja
metallipajalla on hyödytty
paljon. Yrittäjä näkee tehokkaat nettiyhteydet korvaamattoman tärkeiksi apuvälineiksi jokapäiväisessä toiminnassa.
– Kyllä hyvät yhteydet ovat
tänä päivänä välttämättömät
olla. Kaikki toimii nykyään
netin kautta esimerkiksi tavarantoimittajiin päin. Yhteydenpito tapahtuu sähköpostilla ja tavarantoimittajilla on
nettitilausjärjestelmät. Sähköpostilla isojenkin tiedostojen lähettäminen onnistuu
helposti. Toista se oli ennen,
kun tehtiin jostain tuotteesta
esittelyvideota VHS:lle ja lähetettiin se postissa, yrittäjä

muistelee nauraen.
Alakortes kertoo uusineensa viime aikoina sekä
myymälän että pajan valvontakameralaitteistot. Uuden tekniikan hyödyntäminen ei olisi mahdollista ilman valokuitua.
– Valvontakamerat lähettävät reaaliaikaiset kuvat
tietokoneelleni sekä pajalta,
myymälästä että kotoa.
Vanhanaikaisilla yhteyksillä
tämä ei onnistuisi, sillä ne
olivat niin paljon hitaammat, hän toteaa.
Samalla viivalla. Kaiken kaikkiaan yrittäjä näkee alueellisen kuituverkon suureksi
eduksi koko seutukunnalle.
– On hienoa, että seutuverkon avulla täällä sivummallakin kuka tahansa pystyy hommaamaan tehokkaan nettiyhteyden. Monessa asiassa ne ”paremmat
jutut” on saatavilla vain
isommissa keskuksissa. Tämän asian suhteen olemme
kuitenkin samalla viivalla
isompien
kaupunkien
kanssa, Alakortes pohtii.

