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Kiikoisissa luodaan tulevaisuutta
Sastamalan Kiikoisten Lions Club Ry käynnistää digitaalisen ja elinvoimaisen
maaseudun kehittämishankkeen. Hanke rahoittaa ensimmäisessä vaiheessa 20 000
eurolla tietotekniikan hankintoja kiikoislaisten käyttöön.
Rahoitus koostuu Huittisten Säästöpankin, Arne Ritari Säätiön ja Lions Club Kiikoinen
Ry:n avustuksista hankkeelle. Lisäksi hankkeessa tehdään laajasti ”talkoita”.

Tekoäly alakouluun
Talven 2019-2020 aikana käynnistetyn hankkeen ensimmäisenä kohteena on Kiikoisten Toukolan
alakoulun oppilaat ja opettajat. LC Kiikoinen Ry lahjoittaa alakoululle koululaisten käyttöön 20 kpl
tietotekniikan opetukseen Micro:bit - aloitussarjoja. Lahjoituksen avulla toivotaan, että alakoululaiset
innostuvat ohjelmoinnista ja käytännön sovelluksista.
Pienikokoisessa micro:bitissä on led-näyttö, ohjelmoitavat painikkeet sekä erilaisia antureita, kuten
kompassi, kiihtyvyyssensori sekä lämpötilasensori. - Kortin saa yhdistettyä myös eri lisälaitteisiin,
kuten led-valoihin, moottoreihin tai kaiuttimiin. Laitetta voi ohjata myös Bluetoothin kautta
esimerkiksi kännykällä, kertoo LC Kiikoinen Ry:n projektipäällikkö Matti Huhdanmäki

Digitaalinen toimintaympäristö maaseudulle
Vuoden 2020 aikana LC Kiikoinen jatkaa hanketta toteuttamalla Toukolan koululle luokallisen
tietokoneita, joka tarkoittaa 20:n kannettavan tietokoneen hankintaa. Hankkeen tarkoituksena on
avata kannettavien tietokoneiden avulla digitaalisen maailman toimintaa myös ikääntyneille, joille
järjestetään jatkossa vertaistukea ja koulutusta digitaalisten palveluiden käyttämiseen. LC Kiikoinen
Ry:n Presidentti Jouko Reikko toivoo digitaalisen toimintaympäristön palveluiden kehittämisessä
myös yrityksiä mukaan hankkeeseen – voisivatko esimerkiksi yritykset olla enemmän mukana
digitaalisten palveluiden käyttöönotossa Kiikoisissa. Palveluita voidaan entistä laajemmin sekä
hyvällä palvelukokemuksella tarjota myös verkossa, uskoo Jouko Reikko.
eikon mukaan ikääntyneiden palveluiden kehittäminen turvallisesti on nyt poikkeustilanteessa
erityisen tärkeää.

Kiikoinen on palveluita, laadukasta oppimista ja mukavaa asumista
Hankkeen tavoitteena on maaseudun asumisen sekä elämisen luominen houkuttelevaksi
vaihtoehdoksi erityisesti lapsiperheille ja paluumuuttajille. Jatkossa hankkeesta kuullaan muun
muassa asumisen eri vaihtoehtojen esittelyssä sekä kehittämisessä.
Miksi et muuttaisi Kiikoisiin – tulevaisuuden tekijöiden kylään.
Tiedotustilaisuus ja Mikro:bit -korttien luovutus Toukolan koululla 26.05.2020 klo 13. Paikalla
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