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Tietotekniikka askarruttaa? - 
tarjolla on apua



Mikä sinua tietotekniikassa kiinnostaa?

Olemmepa tietotekniikan käyttäjinä

vasta uteliaita, aloittelijoita… 
opitun kertaajia…

edistyneitä  osaajia tai guruja:

Haluamme tietää lisää ja oppia 
joko omiksi tarpeiksemme 

tai toisten hyödyksi
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HelMet -kirjastot 

 Kirjastoissa on asiakastietokoneita, joissain kirjastoissa myös 
tablettilaitteita

 Kirjastot järjestävät erilaisia tilaisuuksia, kursseja yms. Tiedot 
löytyvät osoitteesta 
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Opastukset/Opastuskalenteri

 Läppäritohtori, ilmainen henkilökohtainen apu Lasipalatsin  
Kaupunkiverstaalla, varaa aika Kaupunkiverstaalta  

 Espoossa ”Lainaa kirjastonhoitaja” 
http://www.helmet.fi/fi-FI/Info/Kysy_meilta 

 Kysy, mitä kaikkea lähikirjastosi tarjoaa!
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http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Opastukset/Opastuskalenteri
http://www.helmet.fi/fi-FI/Info/Kysy_meilta


                       Työväenopistot 

13.3.2014

• Erilaisia tietotekniikkakursseja ja joitakin 
erityisesti senioreille suunnattuja kursseja

• Maksullisia/ eläkeläisalennuksia 

• Kurssit ovat usein suosittuja, joten ilmoittaudu 
heti

• Esimerkiksi www.hel.fi/tyovaenopisto
www.espoo.fi/TYOVAENOPISTO  

http://www.hel.fi/tyovaenopisto
http://www.espoo.fi/TYOVAENOPISTO


Internet
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● Todennäköisesti sama ongelma on ollut jollakulla toisellakin → 
moneen asiaan löytyy apua netistä. Myös paljon erilaisia ohjeita.

● Kysy Googlelta, kokeile erilaisia hakusanoja ja sanojen yhdistelmiä

● Osaatko englantia? Kokeile hakua myös englanniksi.

● YouTubessa on paljon videoita, joissa näytetään miten jokin 
tietotekninen asia tehdään. Esim. Windows 8.1 -video suomeksi 
https://www.youtube.com/watch?v=vcEk8UA9_CI 

● www.edutv.fi Suomenkielisiä videoita, alkaen 18e/kk

● Mac-koneet    http://mackurssi.arituhkala.fi/MACkurssi/Mac-kurssi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vcEk8UA9_CI
http://www.edutv.fi/
http://mackurssi.arituhkala.fi/MACkurssi/Mac-kurssi.html


ENTER ry

● V. 1998 perustettu Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys

● Jäseniä 501, joista noin 90 toimii vapaaehtoisena 
vertaisopastajana

● Jäseneksi (25e/vuosi) voi liittyä nettisivulla 
www.entersenior.fi 

● Ikinörtti -blogi, Facebook -sivu, Twitter -tili 
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Opastamme ikäihmisiä

• Vertais opastus on henkilökohtaista, maksutonta ja 
opastettavan tarpeiden mukaista

• Ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen 

• Opastuspisteitä on 32 viidellä eri paikkakunnalla 
http://www.entersenior.fi/enter-opastaa/ 

• Varaa aika opastuspisteestä

• Jäsenille räätälöityä opastusta
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http://www.entersenior.fi/enter-opastaa/


● Enter järjestää vuosittain noin 80 tietoiskua, 
joista suurin osa on avoimia kaikille.

● Luennoitsijoina toimii pääasiassa enteriläiset 
itse.

● Aiheet laidasta laitaan. Aiheita voi toivoa!

● Enterin Tapahtumakalenteri 
http://www.entersenior.fi/tapahtumakalenteri/ 
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Luennot ja tietoiskut

http://www.entersenior.fi/tapahtumakalenteri/


Ota yhteyttä! 
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Juulia Andersson
Toiminnan koordinaattori
ENTER ry
enter.juulia@gmail.com
050-3748645

              KIITOS!
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