
1 
 

Digiajan arjen taidot: Paikalliset yhteistyökumppanit 
 
 
HUOM. Tämä lista on koottu ennen helmikuuta 2016. Tarkista ajantasaiset 
tiedot ao. taholta. 
 
 
1. ESPOO-KAUNIAINEN 
 
Metropolian vuokrattavat atk-tilat 
Metropolialla on vuokrattavana erilaisia tiloja Helsingissä useissa toimipisteissä, 
Espoossa Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä ja Tikkurilassa. 
Metropolian tilat ovat vuokrattavissa arkisin koulun aukioloaikoina 8.00-21.00. 
Lauantaisin vuokraaminen on mahdollista klo 8.00-16.00 avoinna olevissa 
toimipisteissä Vanhalla Maantiellä, Vanhalla Viertotiellä ja Leiritiellä. 
 
Seniorit surffaa – nettiopastaja auttaa 
Tiina Etelämäki   
tiina.etelamaki(a)vtkl.fi 
050 343 5955 
Projektisuunnittelija 
 
ENTER - Tietotekniikan opastusta ja vertaistukea senioreiden ehdoilla  
ENTER ry 
Kaisaniemenkatu 6 A 
FI-00100 HELSINKI 
 
www.entersenior.fi -linkin takaa löytyy mm. valmis luettelo 
  

- opastuspisteistä Espoossa (ks. alla), Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, 
Keravalla, Tuusulassa ja Vantaalla  

- kaikenlaista ajankohtaistietoa 
- hyödyllistä tietoa laitehankinnoista ja tietoturvasta jne. 

 
ENTRESSEN KIRJASTO 
Siltakatu 11, 02770 Espoo 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti 
Uusi opastuspiste! Vertaisopastusta 14.1. alkaen torstaisin klo 12:00 - 14:00.  
Ajanvaraus (1 tunti/ opastettava) kirjastosta paikan päältä, sähköpostitse tai 
puhelimitse (kirjasto.entresse(a)espoo.fi, p. 09 8165 3776. 
  
KIRJASTO OMENA 
Piispansilta 11, 02230 Espoo 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti, kännykkä 
Kevään 2016 opastus maanantaisin klo 10:00 - 12:00 ajanjaksolla 11.1. - 9.5. 
Ajanvaraus (1 tunti/opastettava) kirjastosta paikan päältä tai puh. 09-816 57723. 
  
SELLON KIRJASTO 
Leppävaarankatu 9, 02070 Espoo 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja älypuhelin  

http://www.metropolia.fi/palvelut/vuokrattavat-tilat/
http://www.vtkl.fi/fin/yhteystiedot/henkilosto/toimiala/hankkeet/
http://www.entersenior.fi/
file:///C:/Users/SANL/Downloads/www.entersenior.fi
http://www.entersenior.fi/enter-opastaa/opastuspisteet-tietokoneet-table/
http://www.helmet.fi/entressenkirjasto
http://www.helmet.fi/kirjastoomena
http://www.helmet.fi/sello
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Keväällä 2016 opastus torstaisin 7.1. alkaen klo 10:00 - 12:00 Pajassa ilman 
ajanvarausta.  
 
TAPIOLAN KIRJASTO 
Kaupinkalliontie 10, 02070 Espoo 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja älypuhelin. 
Keväällä 2016 opastus keskiviikkoisin 13.1.-18.5. klo 10:00 - 12:00. Ajanvaraus (1 
tunti/ opastettava) kirjastosta paikan päältä tai puh. 050-428 9392. 
  
TAPIOLAN PALVELUKESKUS 
Itätuulenkuja 4, 02100 Espoo 
Opastettavat laitteet: tietokone 
Kysy opastusajat toimistosta ajanvarauksen yhteydessä. Ajanvaraus toimistosta puh. 
09 - 816 38361. Osa opastajista on enteriläisiä.  
 
 
2. HEINOLA 
 
Heinolan kaupunginkirjasto  
Kauppakatu 12, 18100 Heinola 
Kirjasto järjestää maksutonta neuvontaa ja opetusta tietokoneiden, ohjelmien ja 
verkkopalvelujen käyttöön. Yhteyshenkilönä Mirja Sipilä, p. 044 7976842 ja 
mirja.sipila(a)heinola.fi 
 
Heinolan kansalaisopisto 
Tarjolla erilaisia myös senioreille tarkoitettuja kursseja kuten Kotikone tutuksi. 
Siltakatu 11 
18100 Heinola 
p. 044 797 2400, kansalaisopisto [ät] jyrankola.fi 
 
Jyränkölän Setlementti ry 
Tarjolla senioreille räätälöityjä atk-kursseja edullisesti. 
Siltakatu 11, 18100 Heinola 
Puh. 044 797 2400 
 
 
3. HELSINGFORS (se också HELSINKI) 
 
ENTER ry är en förening för seniorer, som är intresserade av dagens informations- 
och kommunikationsteknik. 
 
KAMPIN PALVELUKESKUS 
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki 
Opastettavat laitteet: kännykkä ja tabletti 
Opastus 2.kerroksen Broidi -tilassa tiistaisin klo 10:00 - 11:30. 
Keväällä 2016 opastukset 3 kertaa kuussa 12.1. - 17.5. (tiistait jolloin EI ole 
opastuksia on seuraavat 19.1., 16.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.) 
 
Ilmoittautuminen Kampin palvelukeskuksen neuvontaan joko henkilökohtaisesti tai 
puhelimitse 09-3104 4513. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, puhelimesi/ 

http://www.helmet.fi/tapiolankirjasto
http://www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Senioripalvelut/Aktiiviseen_elamaan/Palvelukeskukset/Tapiolan_palvelukeskus
http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/tietotekniikkaa-senioreille
https://opistopalvelut.fi/heinola/index.php
http://jyrankola.fi/
http://jyrankola.fi/
https://opistopalvelut.fi/heinola/index.php
http://www.entersenior.fi/?x103997=1034011http://www.entersenior.fi/?x103997=1034011
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/etela/kamppi/
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tablettisi merkki ja malli sekä puhelinnumerosi. Kerro myös, jos haluat opastusta 
ruotsiksi. 
 
Opastajia on tiistaisin paikalla useita, niin että yleensä jokainen saa yksilöllistä 
opastusta oman laitteensa käytössä. Kampin opastajilta saa myös pikaoppaita 
useiden kännykkämallien käyttöön. 
 
Folkhälsan 
Behöver du hjälp med din dator, mobiltelefon eller läsplatta?  Här vågar du fråga om 
allt! Kurt Lundström från Vanda svenska pensionärer och Robert Riska från Svenska 
pensionärsförbundet finns på plats och besvarar dina frågor. 
 
Helsingfors Arbis 
Arbis IT erbjuder grund- och fortsättningskurser, fördjupade kurser och kurser för 
seniorer. Dessutom anordnas enskilda föreläsningar och kursdeltagarna får hjälp 
med speciella dataproblem vid handledd IT-rådgivning. 
 
IKT för seniorer 
Datorer är inte bara för ungdomar! Du är helt klart en av de många, aktiva 
pensionärer som är en flitig datoranvändare, välkommen! Har du funderat på varför 
inte andra seniorer insett samma sak? Då har du kommit rätt! Här försöker vi få fler 
och fler seniorer intresserade av IT och datorer. 
 
 
4. HELSINKI 
 
Metropolian vuokrattavat atk-tilat 
Metropolialla on vuokrattavana erilaisia tiloja Helsingissä useissa toimipisteissä, 
Espoossa Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä ja Tikkurilassa. 
 
Metropolian tilat ovat vuokrattavissa arkisin koulun aukioloaikoina 8.00-21.00.  
 
Lauantaisin vuokraaminen on mahdollista klo 8.00-16.00 avoinna olevissa 
toimipisteissä Vanhalla Maantiellä, Vanhalla Viertotiellä ja Leiritiellä. 
 
Tarvitsetko ATK-luokkaa? 
Työväen Sivistysliitto, TSL:n ATK-luokat sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa, 
Mikkelissä, Tampereella ja Turussa. ATK-luokkia voi vuokrata käyttötilanteesta 
riippuen tilaajan omaan koulutus- tai vastaavaan käyttöön klo 9.00 - 20.00 väliseksi 
ajaksi.  
 
Vuokrauksen edellytyksenä on, että tilaajalla on käytössään luotettava ja osaava 
vastuuhenkilö. 
 
Luokan vuokra on 70 € tunti tai 450 € päivä. Kaikkiin luokkavuokrahintoihin lisätään  
alv 24 %. 
 
ENTER - Tietotekniikan opastusta ja vertaistukea senioreiden ehdoilla  
ENTER ry 
Kaisaniemenkatu 6 A 

http://www.vappukukkakerays.com/Web/Apps/EventCalendar/CalendarEvent.aspx?id=381&epslanguage=sv&item=34389
http://www.hel.fi/www/arbis/sv/vara-amnen/informationsteknik
http://it.spfpension.fi/kurskalender/
http://www.metropolia.fi/palvelut/vuokrattavat-tilat/
http://www.tsl.fi/palvelut/atk-luokkien_vuokraus/
http://www.entersenior.fi/
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FI-00100 HELSINKI 
 
www.entersenior.fi -linkin takaa löytyy mm. valmis luettelo 
  

- opastuspisteistä Espoossa, Helsingissä (ks. alla), Hyvinkäällä, Järvenpäässä, 
Keravalla, Tuusulassa ja Vantaalla  

- kaikenlaista ajankohtaistietoa 
- hyödyllistä tietoa laitehankinnoista ja tietoturvasta jne. 

  
ETELÄ-HAAGAN KIRJASTO  
Isonnevantie 16, 00320 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti 
Keväällä 2016 opastus parittoman viikon keskiviikkoisin 20.1. - 11.5. klo 10:00 - 
12:00. Ajanvaraukset (1 tunti/ opastettava) puh. 09-310 85032 tai kirjaston 
palvelutiskiltä.   
 
ITÄKESKUKSEN KIRJASTO  
Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone ja tabletti 
Vertaisopastusta  keväällä 2016 12.1. alkaen tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 
10:00 - 12:00. Ajanvaraus (2 tuntia/ opastettava) kirjastossa tai puh. 09-31085090. 
 
KALLION KIRJASTO  
Viides linja 11, 00530 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, Android-tabletti, Android ja Lumia-älypuhelimet 
Opastus keväällä 2016 torstaisin klo 14:00 - 16:00 ajanjaksolla 14.1. - 26.5. 
Ajanvaraus (1 tunti/ opastettava) kirjaston palvelutiskiltä tai puhelimitse 09-310 
85053.     
 
KAMPIN PALVELUKESKUS 
Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki 
Opastettavat laitteet: kännykkä ja tabletti 
Opastus 2.kerroksen Broidi -tilassa tiistaisin klo 10:00 - 11:30. 
Keväällä 2016 opastukset 3 kertaa kuussa 12.1. - 17.5. (tiistait jolloin EI ole 
opastuksia on seuraavat 19.1., 16.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.) 
 
Ilmoittautuminen Kampin palvelukeskuksen neuvontaan joko henkilökohtaisesti tai 
puhelimitse 09-3104 4513. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi, puhelimesi/ 
tablettisi merkki ja malli sekä puhelinnumerosi. Kerro myös, jos haluat opastusta 
ruotsiksi. 
 
Opastajia on tiistaisin paikalla useita, niin että yleensä jokainen saa yksilöllistä 
opastusta oman laitteensa käytössä. Kampin opastajilta saa myös pikaoppaita 
useiden kännykkämallien käyttöön. 
 
KANTIN PYSÄKKI, Töölö 
Humalistonkatu 4, 00250 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone 
Vertaisopastus keväällä 2016 tiistaisin klo 12:00 - 14:00. Ajanvaraus puh. 050 4002 
093 tai 050 4002 084. Kysy ajanvarauksen yhteydessä kevään aloituspäivä.   

file:///C:/Users/SusannaS/Documents/www.entersenior.fi
http://www.entersenior.fi/enter-opastaa/opastuspisteet-tietokoneet-table/
http://www.helmet.fi/etelahaagankirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Itakeskuksen_kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kallion_kirjasto
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/etela/kamppi/
http://kantti.fi/
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KIRJASTO 10 
Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki (Postitalo) 
Sisäänkäynti postitalon takaa K-supermarketin ovesta, 2. Kerrokseen 
Opastettavat laitteet: tietokone ja tabletti 
Keväällä 2016 opastusta kirjaston ryhmätyötilassa tiistaisin ja torstaisin 12.1.-
26.5. klo 11:00 - 14:00 ilman ajanvarausta, paikalla on useita opastajia.  
 
KONTULAN KIRJASTO 
Ostostie 4, 00940 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä 
Keväällä 2016 opastus parillisen viikon perjantaisin 15.1. - 20.5. klo 10:00 - 12:00 
(huom! ei pitkäperjantaina 25.3.) Ajanvaraus kirjastosta paikanpäältä tai puh. 09 - 
310 850 94.    
 
KOSKELAN PALVELUKESKUS 
Käpyläntie 11, N-talo, 00600 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä (ei iPad-opastusta)Uusi 
opastuspaikka! Opastusta 13.1.2016 alkaen keskiviikkoisin klo 11:00 - 13:00. Varaa 
itsellesi tunnin henkilökohtainen aika tietokonehuoneen ovessa olevasta listasta tai 
soita neuvontaan 09 3105 0476. 
 
KUSTAANKARTANON PALVELUKESKUS 
Kivalterintie 16/ Oltermannintie 32, 00620 Helsinki  
Uusi opastuspiste aukeaa helmikuussa 2016! 
 
KÄPYRINTEEN PALVELUTALO 
Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone ja tabletti 
Opastus keväällä 2016 keskiviikkoisin 20.1. alkaen klo 10:00 - 12:00. Ilman 
ajanvarausta. Ulko-ovi on lukossa, soita summeria!  
   
LAAJASALON KIRJASTO  
Koulutanhua 2, 00840 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti, kännykkä 
Opastus keväällä 2016 perjantaisin 8.1. - 6.5. klo 10:00 - 12:00 (1 tunti/ 
opastettava). Ajanvaraus opastukseen kirjastosta puh. 09 - 310 85084 tai 
sähköpostitse laajasalon_kirjasto(a)hel.fi  
 
MALMIN KIRJASTO 
Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki (Malmitalo)  
Opastettavat laitteet: tabletti 
Keväällä opastus torstaisin 7.1. alkaen klo 10:00 - 12:00 (1 tunti/ opastettava). 
Ajanvaraus joko puhelimitse 09 - 310 85070 tai paikan päällä kirjastossa.  
 
MAUNULAN MEDIAPAJA 
Metsäpurontie 25, katutaso, 00630 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä  
Vertaisopastusta keskiviikkoisin klo 12:00 - 15:00. Datanomi -harjoittelijat ovat 
paikalla joka arkipäivä klo 10:00-15:00. Ilman ajanvarausta. Myös joulun välipäivinä!  

http://www.helmet.fi/kirjasto10
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Kontulan_kirjasto
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/etela/koskela/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/pohjoinen/kustaankartano/
http://www.kapyrinne.fi/
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Laajasalon_kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Malmin_kirjasto
http://maunula.net/maunulan-mediapaja-nostomenu-885
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MUNKKINIEMEN PALVELUKESKUS 
Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä. 
Keväällä 2016 opastusta 14.1. alkaen torstaisin klo 13:30 - 15:30 sekä perjantaisin 
klo 10:00 - 12:00. Ajanvaraus (1 t/opastettava) palvelukeskuksen neuvonnasta puh. 
09-31048617.  
 
MYLLYPURON PALVELUKESKUS 
Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä 
Opastusta keväällä 2016 torstaisin klo 11:00 - 14.00. Varaa tunnin opastusaika 
puhelinnumerosta 09-310 44151. Kysy kevään aloituspäivä ajanvarauksen 
yhteydessä.   
 
OPISTOTALO 
Helsinginkatu 26, 00530 Helsinki 
Opastettavat laitteet: kännykkä 
Keväällä 2016 opastus Opistotalon kirjastossa maanantaisin 18.1., 15.2, 14.3., 18.4. 
ja 16.5. sekä keskiviikkoisin 3.2., 2.3., 6.4. ja 4.5. klo 13:00 –15:00. Ajanvaraus (1h/ 
opastettava) puh. 09 - 310 88590. Kerro ilmoittautuessasi puhelimesi merkki ja 
malli.  
 
OULUNKYLÄN KIRJASTO  
Kylänvanhimmantie 27, 00640 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone ja tabletti 
Opastus keväällä 2016 torstaisin 14.1. alkaen klo 14:00 - 15:00. Ilman 
ajanvarausta.     
 
PITÄJÄNMÄEN KIRJASTO 
Jousipolku 1, 00370 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, Android-laitteet ja Lumia-älypuhelin. 
Keväällä 2016 opastusta parillisen viikon tiistaisin 12.1.-19.4. klo 10:00 - 12:00. (1 
tunti/ opastettava). Ajanvaraus puh. 09-31085037. 
 
POHJOIS-HAAGAN KIRJASTO 
Kaupintie 4, 00440 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti 
Kevään 2016 opastus 21.1.-12.5. parittoman viikon torstaisin klo 14:00 - 16:00 (1 
tunti/ opastettava). Ajanvaraus puh. 09-310 85040. 
 
PUISTOLAN KIRJASTO 
Nurkkatie 2, 00760 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä 
Kevään 2016 opastus keskiviikkoisin 13.1.-25.5. klo 10:00 - 12:00 (1 
tunti/opastetava). Ajanvaraus puh. 09 - 310 85076.  
 
PUKINMÄEN KIRJASTO 
Kenttäkuja 12, 00720 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä 

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/lansi/munkkiniemi/
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/ita/myllypuro/
http://www.hel.fi/www/sto/fi/yhteystiedot-ja-palaute/toimipisteet-ja-aukioloajat
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Oulunkylan_kirjasto
https://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Pitajanmaen_kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/PohjoisHaagan_kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Puistolan_kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Pukinmaen_kirjasto
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Vertaisopastusta keväällä 2016 joka keskiviikko klo 14:00 - 16:00 sekä lisäksi 
parittoman viikon keskiviikkoisin klo 10:00 - 12:00. Kevään opastus 20.1. - 25.5. 
Ajanvaraus kirjastossa tai puh. 09 - 310 85072. 
 
RIISTAVUOREN PALVELUKESKUS 
Isonnevantie 32, 00320 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone ja tabletti 
Kevään 2016 opastuksen aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin, todennäköisesti 
opastus alkaa tammikuun lopulla. Opastus parittoman viikon torstaisin klo 14:00 - 
16:00. Ajanvaraus (1 tunti/ opastettava) paikan päältä neuvonnasta tai puh. 09- 310 
49200. 
 
RIKHARDINKADUN KIRJASTO 
Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki 
(Esteetön sisäänkäynti Korkeavuorenkadun puolelta.)  
Opastettavat laitteet: tietokone ja tabletti 
Keväällä opastusta tiistaisin 12.1. - 24.5. klo 11:00 - 14:00 ilman ajanvarausta. 
  
ROIHUVUOREN PALVELUKESKUS 
Punahilkantie 16, 00820 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, Android-tabletti ja Android-kännykkä 
Vertaisopastusta keväällä 2016 keskiviikkoisin 13.1. alkaen klo 10:00 - 12:00. 
Ajanvaraus palvelukeskuksesta paikan päältä tai puh. 09-310 60790. Palvelukeskus 
muuttaa väistötiloihin kevään aikana, mutta Roihuvuoressa opastetaan muuttoon 
asti.  
 
SENIORITALO SANDELS  
Välskärinkatu 4, 00260 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone ja kännykkä 
Opastus keväällä 2016 maanantaisin ja torstaisin 11.1.-26.5. klo 10:00 - 12:00 
Seniorien Tietotuvassa ilman ajanvarausta.   
 
SUOMENLINNAN KIRJASTO 
Suomenlinna C 31, 00190 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone ja tabletti 
Keväällä 2016 opastus 4.2., 3.3., 7.4. klo 13:30 - 15:30. Ajanvaraus (1 
tunti/opastettava) puh. 09 3108 5019.   
 
SYYSTIEN PALVELUKESKUS  
Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, perusopastusta tabletille ja älykännykälle 
Keväällä 2016 opastus torstaisin 14.1. alkaen klo 11:15 - 14:00. Palvelukeskuskortti 
tarvitaan!  
 
TAPANILAN KIRJASTO 
Hiidenkiventie 21, 00730 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä 
Vertaisopastusta keväällä 2016 parillisen viikon keskiviikkoisin klo 10:00 - 12:00 
välilllä 13.1. - 18.5. Ajanvaraus (1 tunti/ opastettava) puh. 09 3108 5073.   
 

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/lansi/riistavuori/
http://www.helmet.fi/rikhardinkadunkirjasto
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/ita/roihuvuori/
http://www.seniorisandels.fi/senioritalo+sandels/
http://www.helmet.fi/suomenlinnankirjasto
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ikaantyneiden-palvelut/palvelukeskukset/pohjoinen/syystie/
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Tapanilan_kirjasto
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TAPULIKAUPUNGIN KIRJASTO 
Ajurinaukio 5, 00750 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti 
Keväällä opastusta tiistaisin 12.1.-14.5. klo 12:00 - 14:00. Ajanvaraus (1 tunti/ 
opastettava) kirjastosta paikan päältä tai puh. 09-3108 5075. 
 
VALLILAN KIRJASTO 
Päijänteentie 5, 00550 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone ja tabletti 
Opastus keväällä 2016 torstaisin klo 10:00 - 12:00. Ajanvaraus (1 tunti/opastettava) 
puh. 09-310 85055 tai kirjastosta paikan päältä. 
 
VUOSAAREN KIRJASTO 
Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä 
Opastus tiistaisin 5.1.-17.5.2016 klo 12:00 - 15:00. Ajanvaraus kirjastosta paikan 
päältä tai puhelimitse 09-310 85098. 
 
 
5. HUITTINEN 
 
Huittisten seudun kansalaisopisto 
Risto Rytin katu 70 B 
32700 HUITTINEN 
Puh. 02 560 4581 
Kansalaisopisto(a)huittinen.fi 
Tarjolla tietotekniikan peruskursseja senioreille. 
 
 
6. HYVINKÄÄ 
 
ENTER - Tietotekniikan opastusta ja vertaistukea senioreiden ehdoilla  
ENTER ry 
Kaisaniemenkatu 6 A 
FI-00100 HELSINKI 
 
www.entersenior.fi -linkin takaa löytyy mm. valmis luettelo 
  

- opastuspisteistä Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä (ks. alla), Järvenpäässä, 
Keravalla, Tuusulassa ja Vantaalla  

- kaikenlaista ajankohtaistietoa 
- hyödyllistä tietoa laitehankinnoista ja tietoturvasta jne. 
- Enter ry:n vertaisopastajat antavat tietotekniikka ja kännykkäopastusta 

Hyvinkäällä n. 2h/viikko arkipäivisin. Palvelu on maksutonta. 

http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Tapulikaupungin_kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Vallilan_kirjasto
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Vuosaaren_kirjasto
http://www.huittinen.fi/kansalaisopisto
http://www.entersenior.fi/
file:///C:/Users/SusannaS/Documents/www.entersenior.fi
http://www.entersenior.fi/enter-opastaa/opastuspisteet-tietokoneet-table/
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HYVINKÄÄN KAUPUNGINKIRJASTO 
Torikatu 5, 05800 Hyvinkää 
Opastettavat laitteet: tietokone 
 
Kirjasto järjestää ajoittain omia maksuttomia tietokonekurssejaan vasta-alkajille, 
ohjelmissa myös sosiaalisen median käytön opetusta 
 
Varattavissa 10 tietokonetta sisältävä ryhmätila, joka on tietyin ehdon maksuton. 
Koneiden määrästä huolimatta tilaan mahtuu 100 henkeä. 
 

Kevään 2016 tietotekniikkaklinikat: 
16.2. klo 13, teemana "Tabletti ja iPad" (Jukka Tamminen) + teeman mukaista 
opastusta 
23.2. klo 13.30, "Internet-vinkit ikäihmisille" (Ari Nässi) + teeman mukaista opastusta 
22.3.  klo 13.30, "Kuvien siirto digikamerasta" (Sara Kokkonen) + teeman mukaista 
opastusta 
12.4.  klo 14-15  "Arjen tietoturva" (Petteri Järvinen) + teeman mukaista opastusta 
Ajanvaraus paikan päällä kirjaston neuvonnasta tai sähköpostitse 
kirjasto(at)hyvinkaa.fi . Osa opastajista on enteriläisiä. 
 
MUMMON KAMMARI  
Helenenkatu 34 D, Hyvinkää 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti, kännykkä 
Tiistaina 15.3.2016. klo 12:30 opastusta.  
  
ONNENSILTA 
Siltakatu 6, 05900 Hyvinkää 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti, kännykkä 
Keväällä 2016 opastus torstaisin 4.2., 3.3., 7.4. ja 12.5 klo 13-14 ilman 
ajanvarausta.  
 
 
Laurean Hyvinkään vuokrattavat tilat 

Tietokoneluokkiemme työasemat on varusteltu yleisimmin käytetyillä sovelluksilla ja 
niiden uusimmilla versioilla, sekä nopeilla internet-yhteyksillä. Jokaisessa luokassa 
on oma työasema opettajalle ja kiinteästi asennetut oppilastyöasemat 24 hengelle.  

Kaikissa tietokoneluokissa on vakiovarusteena dataprojektori ja valkokangas. 
Vieraiden vapaassa käytössä on koko talon alueella toimiva nopea WLAN-yhteys.  

Luokkatilat soveltuvat myös liikuntaesteisille, sillä kaikkiin luokkiin on esteetön pääsy 
ja kiinteistössä on hissi. 

 
Hyvinkään kansalaisopisto 

- järjestää useita erilaisia kohtuuhintaisia eritasoisia ja eri kohderyhmille (esim. 
seniorit) tarkoitettuja kursseja talvikauden aikana 

http://www.hyvinkaa.fi/kirjasto
http://www.hyvinkaanseurakunta.fi/toiminta_ja_palvelut/seurakuntatyo/diakonia/mummon_kammari
http://www.vaje.fi/onnensilta/
https://www.laurea.fi/palvelut/tilanvuokraus-ja-tapahtumapalvelut/hyvinkaan-tilat
http://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaan-opisto/
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o onko mahdollista saada näitä opettajia pitämään muutama tunti 
opetusta Akateemisten ryhmälle? 

 
Räätälöityä Atk-koulutusta tarjoavat pienyritykset: 

- Uudenmaan ATK Tietokonetuki Oy 
o tarjoaa palveluja myös yksityisille ja yhteisöille 
o palvelun hinta sovitaan erikseen työkohtaisesti 

 
 
7. JYVÄSKYLÄ 
 
Koulujen atk-tilojen vuokraus: Muita kuin liikuntatiloja voi varata suoraan kouluilta. 
Hakemus on tehtävä vähintään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. 
 
Kirjasto: 

- vuokrattavissa on erikokoisia tiloja 200, 50 ja 20 hengelle ilman tietokonetta, 
mutta langattomalla yhteydellä, sekä 16 tietokonetta sisältävä opetustila 20 
hengelle 

- järjestää ajoittain omia maksuttomia tietokonekurssejaan 
 
Kansalaisopisto: 

- järjestää useita erilaisia kohtuuhintaisia eritasoisia ja eri kohderyhmille (esim. 
seniorit) tarkoitettuja kursseja talvikauden aikana 

o onko mahdollista saada näitä opettajia pitämään muutama tunti 
opetusta Akateemisten ryhmälle? 

- vuokraa tilojaan tuntiveloituksella, mm. atk-luokkaa ja muita luokkahuoneita 
 

Kela: 
- nettisivuilta löytyy kuvallinen ohje sekä erilaisia videoita auttamaan 

verkkoasioinnissa. Nämä tuskin riittävät, jos tietokoneen käyttö ei ole 
hallinnassa 

-  
Räätälöityä Atk-koulutusta tarjoavat pienyritykset: 

- Nortrain tarjoaa erilaista tietotekniikkaopetusta myös yksityisille, myös 
yksittäisille henkilöille, vuokraa myös luokkatiloja 

- KotiData tarjoaa seniorikansalaisille tietokone-, tabletti- ja 
älypuhelinkoulutuksia 

 
 
8. KAJAANI 
 
Kirjasto: 

- vuokrattavissa on erikokoisia tiloja 160 ja 24 hengelle ilman tietokonetta, 
mutta verkkoyhteys saatavissa. Tiloissa on myös dataheittimet. 

 
Peruskoulut: 

- kannattaa tarkistaa luokkatilojen käyttömahdollisuus iltaisin, ehkä jäsenistöllä 
on käytössä sopiva verkosto tilojen saamiseksi? 

 
Kansalaisopisto: 

http://www.atktietokonetuki.fi/
http://www.jyvaskyla.fi/opetus/koulut/tilavaraukset
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto
http://www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto
http://www.kela.fi/
http://www.nortrain.fi/etusivu/
http://www.kotidata.fi/
http://www.kajaani.fi/kirjasto
http://www.kajaani.fi/palveluopas/opetus-ja-koulutus
http://www.kainuunopisto.fi/
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- järjestää useita erilaisia kohtuuhintaisia eritasoisia ja eri kohderyhmille (esim. 
seniorit) tarkoitettuja kursseja talvikauden aikana 

o onko mahdollista saada näitä opettajia pitämään muutama tunti 
opetusta Akateemisten ryhmälle? 

 
Kajaanin Eläkkeensaajat ry: 

- järjestää jäsenistölleen vertaistukikoulutuksia atk:n käyttämiseksi 
 
Räätälöityä Atk-koulutusta tarjoavat pienyritykset: 

- Nortrain tarjoaa erilaista tietotekniikkaopetusta myös yksityisille, myös 
yksittäisille henkilöille, vuokraa myös luokkatiloja 

- ATK-talkkari tarjoaa kotiin annettavan digilaitteiden avun ja asennusten lisäksi 
myös koulutuksia 

 
 
9. KUOPIO 
 
Kuopion kansalaisopisto 
Puistokartanossa (Puistokatu 20) on erilaisia koulutus- ja kokoustiloja, noin 80 
hengen luentosali ja juhlasali, jossa on mahdollisuus järjestää tilaisuuksia noin 150 
henkilölle. Lisäksi Puistokartanossa on useita erikoisluokkia, kuten ATK-, kuvataide- 
ja käsityöluokkia sekä kielistudio. 
 
IT-apurit 
Tarjoamme räätälöityä IT-alan koulutuksia yrityksille, järjestöille ja kotitalouksille 
Kuopion alueella. IT-apureiden koulutuspalvelut on edullisin ja tehokkain tapa 
kouluttaa henkilökunnallesi kaikki IT-alaan liittyvät asiat. 
Käytössämme on siirrettävä atk-luokka, joten voimme järjestää koulutukset myös 
asiakkaan luona tai voimme pelkästään vuokrata oppivälineet. Tuotamme 
asiakkaillemme tarpeen mukaan räätälöidyt oppimateriaalit. 
 
Senioreiden ATK-yhdistys SAVONETTI ry 
Tiina Brunell, toiminnanjohtaja 
0400617534 
Maksutonta koulutusta 
 
Kuopion kansalaisopisto 
Puistokatu 20 
70110 Kuopio 
rehtori Kirsti Turunen, 044 718 4701 
Koko lukuvuoden mittaisia seniorikursseja osaamistasoille I, II ja III sekä 
lyhytkursseja. 
Toimipaikkoja myös Kuopion lähialueilla (mm. Karttula, Riistavesi, Tuusniemi, Nilsiä, 
Juankoski) 
 
 
 
 
 
 

http://kajaani.elakkeensaajat.fi/
http://www.nortrain.fi/etusivu/yhteystiedot/
http://www.atk-talkkari.fi/
http://kansalaisopisto.kuopio.fi/fi/vuokrauspalvelut/koulutus-+ja+kokoustilat/
http://it-apurit.fi/palvelu-kuopio-espoo/it-alan-koulutukset/
https://sites.google.com/site/savonettiry/seniorilinkit
http://kansalaisopisto.kuopio.fi/fi/etusivu/
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10. LAHTI  
 
KSL opintokeskus 
Voit vuokrata tietokoneluokan käyttöösi myös omaa koulutusta varten. Luokassa on 
kaksitoista oppilaskonetta ja kouluttajan kone. Koneissa on suomenkieliset Microsoft 
Office -ohjelmat. 
 

Lahden pääkirjasto 
Lahden pääkirjastossa on vuokrattava monitoimitila. 
Lahden pääkirjaston monitoimitilaa vuokrataan kokous- ja koulutuskäyttöön 30 
henkilölle. Monitoimitila sijaitsee toisessa kerroksessa Media- ja musiikkipalveluiden 
yhteydessä. HUOM! Monitoimitilaa vuokrataan 31.3. saakka, tämän jälkeen 
varattavissa ovat muut kirjaston tilat.  
 
Monitoimitilassa on 2 dataprojektoria ja äänentoistolaitteet. Tilavarauksen 
yhteydessä on mahdollisuus varata kannettavia tietokoneita 1-16 kpl.  
 
Monitoimitilaa vuokrataan ulkopuoliseen käyttöön vähintään tunniksi arkisin ma-pe 
klo 16-20 ja la klo 10-16 (kesäaikana ma-pe klo 16-19).Hinnat: 1-4 tuntia 30 € / h, 5-
6 tuntia 25 € / h Vuokriin lisätään kaupungin ulkopuolisille käyttäjille arvonlisävero. 
 
Lahden pääkirjastossa järjestetään myös asiakaskoulutuksia tietokoneen ja 
internetin käyttöön. Vuonna 2016 aiotaan käynnistää vertaisopastustoiminta. 
 
Monitoimikeskus Takatasku  
on Lahden kaupungin ja Lahden seurakuntayhtymän yhteinen työllisyyttä ja 
mielekästä elämää edistävä toimintakeskus. ATK-koulutus on tarkoitettu kaikille 
kiinnostuneille ja atk-taitoja tarvitseville. 

 

Wellamo-opisto  
Opetusta aivan aloittajista edistyneisiin harrastajiin huomioiden työelämän ja vapaa-
ajan tarpeet. Lisäksi mukana on seniorikursseja ikääntyneemmille opiskelijoille. 
 
Harjulan kansalaisopisto  
Aloittelijat saavat tietoa tablettien ja tietokoneen peruskäytöstä, jatkokursseilla 
vahvistetaan aiemmin opittua. 
 
 
11. LAPPEENRANTA  
 
Tarvitsetko ATK-luokkaa? 
Työväen Sivistysliitto, TSL:n ATK-luokat sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa, 
Mikkelissä, Tampereella ja Turussa. ATK-luokkia voi vuokrata käyttötilanteesta 
riippuen tilaajan omaan koulutus- tai vastaavaan käyttöön klo 9.00 - 20.00 väliseksi 
ajaksi.  
 
Vuokrauksen edellytyksenä on, että tilaajalla on käytössään luotettava ja osaava 
vastuuhenkilö. 
 

http://www.ksl.fi/vuokraa-koulutustila/
http://lastukirjastot.fi/102467/fi/articles/monitoimitila
http://lastukirjastot.fi/110431/fi/news/asiakaskoulutukset-lahden-paakirjastossa
http://www.takatasku.net/
http://www.lahti.fi/
http://www.lahdenseurakuntayhtyma.fi/
http://www.wellamo-opisto.fi/
http://www.harjulansetlementti.fi/kansalaisopisto/
http://www.tsl.fi/palvelut/atk-luokkien_vuokraus/
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Luokan vuokra on 70 € tunti tai 450 € päivä. Kaikkiin luokkavuokrahintoihin lisätään  
alv 24 %. 
 
Kirjasto 

Kirjasto tarjoaa tietokoneet ja Internet-yhteyden asiakkaiden käyttöön maksutta, 

mutta ei löydy tietoa siitä, että kirjasto järjestäisi atk-koulutusta. 

 

Kansalaisopisto 

Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää alkeis- ja jatkokursseja Lappeenrannassa ja 

Luumäellä, kursseja erikseen senioreille 

 
 
12. OULU  
 
Kirjasto 

Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa maksutonta ja kaikille avointa 

tietotekniikkaopastusta alue- ja lähikirjastoissa.  

Aiheita: Tietokone ja netti tutuksi, Tiedonhaku internetissä, Sähköposti ja Sosiaalinen 

media. 

 

Kansalaisopisto 

Oulu-opistossa löytyy kursseja aloittelijoiden tarpeista tietokoneen kehittyneempään 

käyttöön sekä myös senioreiden tarpeisiin keskittyviä kursseja. 

 
 
13. PORI (ks. myös Rauma) 
 
Porin kansalaisopisto  
Gallen-Kallelankatu 14  
PL 200, 28101 Pori 
Puh.02- 621 5962, 02- 621 5963 ja 02- 621 5969 
Tarjolla opetusta: tabletin ja älypuhelimen käyttö, sähköinen asiointi verkossa ym. 
 
 
14. RAUMA 
 
Kirjasto: 

- vuokrattavissa max 10 ja max 40 hengen kokoustiloja tuntiveloitusta vastaan 
- vuokrattavissa atk-luokka tuntiveloitusta vastaan 
- järjestää ajoittain omia kohtuuhintaisia tietokonekurssejaan vasta-alkajille 

 
Peruskoulut: 

- tarjoavat rajoituksin luokkatiloja hyödynnettäviksi iltaisin 
 
Kansalaisopisto: 

- järjestää useita erilaisia kohtuuhintaisia eritasoisia ja eri kohderyhmille (esim. 
seniorit) tarkoitettuja kursseja talvikauden aikana 

http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Kirjasto
http://www.ekko.fi/
http://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/kurssit-ja-opastukset
http://www.ouka.fi/oulu/oulu-opisto
https://www.pori.fi/kansalaisopisto.html
http://www.rauma.fi/palvelut/kirjaston-vuokrattavat-tilat
http://www.rauma.fi/palvelut/koulutilojen-vuokraus
http://www.rauma.fi/kansalaisopisto


14 
 

o onko mahdollista saada näitä opettajia pitämään muutama tunti 
opetusta Akateemisten ryhmälle? 

 
Winnova: 

- tarjoaa räätälöityjä koulutuksia mm. tietotekniikkaan liittyen työelämän 
toimijoille. 

o Kurssit lienevät liian kalliita tähän tarkoitukseen? 
 
Eurajoen kristillinen opisto: 

- tarjoaa erilaisia kursseja alkeista edistyneisiin, omia kursseja myös 
ikäryhmittäin 

o Kurssit lienevät liian kalliita tähän tarkoitukseen? 
 
Räätälöityä Atk-koulutusta tarjoavat pienyritykset: 

- Aariset Oy 
- J-P Computer 
- Janicom 

 
 
15. SALO (ks. myös Turku) 
 
Salon kansalaisopisto  

Ylhäistentie 2  
24130 Salo 
Puh.02-778 4561 
Tarjolla opetusta: senioreiden tietotekniikkakurssit, mobiililaitteiden hyötykäyttö, 
älypuhelin tutuksi ym. 

 

16. TAMPERE  

 
Tarvitsetko ATK-luokkaa? 
Työväen Sivistysliitto, TSL:n ATK-luokat sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa, 
Mikkelissä, Tampereella ja Turussa. ATK-luokkia voi vuokrata käyttötilanteesta 
riippuen tilaajan omaan koulutus- tai vastaavaan käyttöön klo 9.00 - 20.00 väliseksi 
ajaksi.  
 
Vuokrauksen edellytyksenä on, että tilaajalla on käytössään luotettava ja osaava 
vastuuhenkilö. 
 
Luokan vuokra on 70 € tunti tai 450 € päivä. Kaikkiin luokkavuokrahintoihin lisätään  
alv 24 %. 
 
Pirkkalan kunnan atk-tilat 
Kunnan tiloja vuokrataan tai annetaan käyttöön monenlaiseen toimintaan myös 
ulkopuolisille, muun muassa yhdistyksille, järjestöille ja urheiluseuroille. 
 
Mukanetti ry 

http://www.winnova.fi/
http://www.eko.fi/
http://www.aariset.com/
http://www.jpcomputer.fi/
http://www.jpcomputer.fi/
http://www.janicom.fi/
http://www.salonkansalaisopisto.fi/
http://www.tsl.fi/palvelut/atk-luokkien_vuokraus/
http://www.pirkkala.fi/asiointi/maksut/tilavuokraushinnasto/
http://www.mukanetti.net/
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Mukanetti ry:n vertaisopastajat antavat tietotekniikka- ja kännykkäopastusta yli 

kymmenessä paikassa Tampereella, Kangasalla, Pirkkalassa ja Lempäälässä 

 

Omassa toimipisteessä opastus arkipäivisin klo 10 - 14  

(osoite elokuusta 2015 alkaen Yliopistonkatu 58 B) 

 

Opastus on maksutonta, kurssit maksullisia 

 

Kirjastot 

- Tietotorien peruskurssit Hervannan, Lielahden ja Sampolan kirjastossa 

Kurssit on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat perusopastusta tietokoneen, 

Internetin ja sähköpostin käytössä. 

- Tietotorien teemakurssit Hervannan, Lielahden ja Sampolan kirjastossa 

Teemakurssit on tarkoitettu tietokoneen käytön perustaidot osaaville ja ne 

sopivat jatkoksi tietotorien peruskursseille. 

- Varattavat tilat 

o Hervannan kirjaston tietotori 

12 asiakaspaikkaa + ohjaajan kone, dataprojektori, valkokangas, kaksi 

skanneria; 

hinta 30 €/h (tai ilmainen?) 

o Lielahden kirjaston tietotori 

10 kpl kannettavaa tietokonetta + ohjaajan kone, projektori ja 

valkokangas (älytaulu), skanneri, tulostin; hinta 15 €/h 

o Sampolan kirjaston tietotori 

10 asiakaspaikkaa + ohjaajan kone, dataprojektori, valkokangas, 

skanneri; hinta 30 €/h 

 

Tampereen seudun työväenopisto  
Opisto järjestää useita erilaisia ja eritasoisia kohtuuhintaisia kursseja talvikauden 
aikana 
 
 
17. TURKU  
 
Tarvitsetko ATK-luokkaa? 
Työväen Sivistysliitto, TSL:n ATK-luokat sijaitsevat Helsingissä, Lappeenrannassa, 
Mikkelissä, Tampereella ja Turussa. ATK-luokkia voi vuokrata käyttötilanteesta 
riippuen tilaajan omaan koulutus- tai vastaavaan käyttöön klo 9.00 - 20.00 väliseksi 
ajaksi.  
 
Vuokrauksen edellytyksenä on, että tilaajalla on käytössään luotettava ja osaava 
vastuuhenkilö. 
 
Luokan vuokra on 70 € tunti tai 450 € päivä. Kaikkiin luokkavuokrahintoihin lisätään  
alv 24 %. 
 

http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjastot.html
http://inter16.tampere.fi/tyovaenopisto/
http://www.tsl.fi/palvelut/atk-luokkien_vuokraus/
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Auralan Settlementti 
Järjestämme vuosittain yli 400 kurssia Turussa. Ajantasaisin opintotarjonta löytyy 
aina verkkosivuiltamme. 
 

Ikäihmisten palvelutori Poiju 

Atk-opastusta Poijusta, Humalistonkatu 7b, Turku. Puhelin 02 262 5669. 
Ikäihmisten tuki- ja kohtaamispaikka Poiju tarjoaa apua myös tietokoneen käytössä.  
 
Poijussa saa atk-opastusta maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-12 
joko Poijun tietokoneilla tai omalla kannettavallasi. 
 
Lisäksi mm pääkirjaston studiossa päivystää TS menovinkeissä ilmoitettuina päivinä 
4-5 neuvojaa. Atk-opastusta on tarjolla myös Lehmusvalkaman ja Mäntyrinteen 
tiloissa, ajanvaraus Lehmusvalkamasta. 
 
SenioriJelppi 
Avoinna ma - to klo 10 - 14. 
Uudenmaankatu 17 A 2, Turku.  
Liikuntaesteisille on tilava hissi talon sisäpihalla (osoite Uudenmaankatu 17 A 4).  
 
Lisätietoja: Aira Hellström (aira.hellstrom(a)seniorijelppi.fi tai p.0400-139396) 
 
SenioriJelpistä voit hakea neuvoja esimerkiksi kotona asumisen tukipalvelujen 
hakemiseen tai vaikkapa mielekkään virkistys- ja harrastustoiminnan löytämiseen. 
Neuvonta on maksutonta. Meillä käytössäsi on myös internetpiste. 
 
Turun Aikuiskoulutuskeskus 
Tarjolla erilaisia atk-koulutuksia, ilmeisesti ei kuitenkaan tällä hetkellä alkeiskursseja. 
 
TSL 
Maksullisia atk-kursseja aina tietokoneen hankinnasta lähtien. 
 
 
18. VASA 
 
Nättpunkt Senjor  
Nättpunkt Senjor riktar sig till personer över 65 år. I Nättpunkt Senjor kan man lära 
hur använda datorn och internet. 
 
Undervisning i datateknik i medborgarinstituten 
Behöver du hjälp i den dagliga användningen av data- och kommunikationsteknik?  
 
 
19. VANTAA 
 
Metropolian vuokrattavat atk-tilat 
Metropolialla on vuokrattavana erilaisia tiloja Helsingissä useissa toimipisteissä, 
Espoossa Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä ja Tikkurilassa. 
 

http://www.aurala.fi/kansalaisopisto/opinto-ohjelma/
http://www.turku.fi/palvelutori
http://www.seniorijelppi.fi/
http://maps.google.com/maps?q=Uudenmaankatu+17,+Turku,+Suomi&hl=fi&sll=37.0625,-95.677068&sspn=37.136668,79.013672&vpsrc=0&hnear=Uudenmaankatu+17,+20700+Turku,+Suomi&t=m&z=15
https://www.turunakk.fi/display/WWWKOULUTUKSET/Koulutukset
http://www.tslturku.fi/kurssit/atk/
http://www.vaasa.fi/sv/tjanster/nattpunkt-senjor-65
http://www.vaasa.fi/sv/tjanster/undervisning-i-datateknik-i-medborgarinstituten-0
http://www.metropolia.fi/palvelut/vuokrattavat-tilat/
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Metropolian tilat ovat vuokrattavissa arkisin koulun aukioloaikoina 8.00-21.00.  
 
Lauantaisin vuokraaminen on mahdollista klo 8.00-16.00 avoinna olevissa 
toimipisteissä Vanhalla Maantiellä, Vanhalla Viertotiellä ja Leiritiellä. 
 
 
ENTER - Tietotekniikan opastusta ja vertaistukea senioreiden ehdoilla  
ENTER ry 
Sposti: enter.senior(at)gmail.com 
Toiminnanjohtaja Juulia Andersson 
enter.juulia(at)gmail.com 
050 374 8645 
 
www.entersenior.fi -linkin takaa löytyy mm. valmis luettelo 
  

- opastuspisteistä Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, 
Keravalla, Tuusulassa ja Vantaalla (ks. alla)  

- kaikenlaista ajankohtaistietoa 
- hyödyllistä tietoa laitehankinnoista ja tietoturvasta jne. 

 
MYYRMÄEN KIRJASTO 
Paalutori 3, 01600 Vantaa (Myyrmäkitalo) 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä 
Uusi opastuspiste! Enterin ja EKL:n Verkosta virtaa -hankkeen vapaaehtoiset 
vertaisopastajat opastavat 19.1.2016 alkaen tiistaisin klo 10:00 - 12:00. Ilman 
ajavarausta.  
  
PALVELUKESKUS FOIBE 
Sairaalakatu 7, 01400 Vantaa 
Opastettavat laitteet: perusopastusta tietokoneella ja Android-tablettilla (Samsung) 
Kevään 2016 opastuksen aloituspäivä ilmoitetaan myöhemmin.  
Opastusta tiistaisin klo 10:00 - 12:00. Ajanvaraus paikan päältä tai puh. 09- 851 
851.    
  
PUISTOKULMA, Tikkurilan eläkeläiset ry 
Talkootie 4, 01350 Vantaa 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja kännykkä/ älypuhelin 
Opastus keskiviikkoisin klo 10:00 - 12:00 (ei kuukauden viimeisenä keskiviikkona). 
Ilman ajanvarausta. Käynti opastustilaan: portaat alakertaan, portaiden alapäästä 
vasemmalle ja sitten oikealle käytävään. Ovi tilaan on auki. Opastukseen 
osallistuakseen ei tarvitse olla Tikkurilan eläkeläiset ry:n jäsen.  
  
TIKKURILAN KIRJASTO  
Lummetie 4, 01300 Vantaa 
Opastettavat laitteet: tietokone, tabletti ja älypuhelin (ei iPad/ iPhone opastusta) 
Opastus torstaisin 14.1. - 26.5.2016 klo 12:00 - 15:00.  
Ajanvaraus (1 tunti/ opastettava) puh. 09- 839 22817, kirjastosta paikan päältä tai 
kirjaston nettisivulta. 
 
  

http://www.entersenior.fi/
file:///C:/Users/SusannaS/Documents/www.entersenior.fi
http://www.entersenior.fi/enter-opastaa/opastuspisteet-tietokoneet-table/
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Myyrmaen_kirjasto
http://www.foibe.fi/
http://www.tikkurilanelakelaiset.fi/7
http://www.helmet.fi/tikkurilankirjasto
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20. ÅBOLAND (se också Turku) 
 
Åbo svenska arbetarinstitut 
Följ oss gärna även på Facebook www.facebook.com/aboarbis 
 

http://blog.edu.turku.fi/arbis/kurser/
http://www.facebook.com/aboarbis

