Liikkuva resurssikeskus kumppaneineen
toivottaa Sinulle mukavia talvipäiviä ja kevään odotusta!

Tässä on sinulle tietoa eri tahojen tarjoamista
MAKSUTTOMISTA DIGINEUVONTAPAIKOISTA.
Korona-ajasta johtuen tietoihin saattaa tulla muutoksia.

TURUN KAUPUNKI, KIRJASTO
Kirjaston digituki
Pääkirjaston uudisosan aula (Linnankatu 2) torstaisin 4.3.–27.5.2021 klo 14–15.30
Kaipaatko apua tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen käytössä? Ota oma laite mukaan
ja tule kysymään, niin mietitään yhdessä ratkaisua ongelmaan!
Neuvomme arkisissa tietotekniikkaongelmiin ja tietokoneen peruskäyttöön liittyvissä
ongelmissa. Otathan huomioon, että emme ole IT-ammattilaisia, vaan tarjoamme
vertaistukea kykyjemme mukaan tietotekniikan aktiivikäyttäjinä. Vempaintuessa voit
myös tutustua tablettien käyttöön. Laitteita saa lainata paikan päältä. Ei ajanvarausta.
Viihdy verkossa – kirjaston ja vapaa-ajan digipalvelut senioreille.
Pääkirjaston Studio (Linnankatu 2) 25.3. klo 13–15
Tietoiskuja mm. OmaKirjastosta, Celian äänikirjapalvelusta ja kirjaston e-aineistoista sekä
henkilökohtaista opastusta ko. aiheista. Mukana myös kirjaston digituki.

AURALAN OPISTO
Aurala opiston Tietotekniikka tukipiste (12.1.–4.5.2021, ei 23.2.)
-Tiistaisin klo 13–15.30, Aurala opisto, Satakunnantie 10
Tukipisteille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, kaikkia opastetaan
vuoronumeroperiaatteella.

VERKOSTA VIRTAA – OPASTUSTA TIETOKONEIDEN,
MOBIILILAITTEIDEN JA SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN
KÄYTÖSTÄ IKÄIHMISILLE
Verkosta virtaa on Eläkkeensaajien Keskusliiton ja STEA:n tukema hanke
vertaisopastajien kouluttamiseksi ja verkoston luomiseksi koko Suomeen. Turussa
koulutettuja Verkosta virtaa - opastajia on 11 henkilöä.
Järjestämme opastusta tammikuusta – huhtikuuhun 2021 ja paikalla on normaalisti kaksi
opastajaa:
Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen atk-luokka, Puistokatu 11, 20100 Turku, klo 10–12
maanantaisin alkaen 8.3., 22.3., 12.4. ja 26.4
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskus, Karviaiskatu 7, klo 10–12 tiistaisin
alkaen 2.3., 16.3., 30.3, 6.4. ja 20.4
Varissuon kirjasto, Nisse Kavonkatu 3, 20610 Turku klo 14–16 keskiviikkoisin alkaen 10.3.,
24.3. ja 21.4.
Tule laitteesi kanssa tai ilman, yritetään yhdessä löytää asiaasi ratkaisu. Opastus on
maksutonta TERVETULOA! Lisätietoja juhani.portfors@wippies.fi ja
terhi.hellberg@gmail.com sekä laajemmin www.verkostavirtaa.fi

SENIOREIDEN TUKI- JA KOHTAAMISPAIKKA
SENIORIJELPPI
SenioriJelppi on turkulaisille ikäihmisille tarkoitettu avoin kohtaamispaikka. Meille voit
poiketa levähtämään, juttelemaan ja kahvittelemaan.
Maanantaisin ja tiistaisin tarjoamme Digi-apua ja neuvontaa. "Tule kysymään, mitä et ole
koskaan kehdannut kysyä." Autamme digi asioissa myös etänä!
Tutustu ohjeisiin www.seniorijelppi.fi

DIGITUKIPÄIVYSTYS, KIRKKO TURUSSA JA KAARINASSA
keskiviikkoisin klo 10 ja parillisen viikon tiistaisin klo 17
Diakoniakeskus, Puutarhakatu 22 (käynti sisäpihalle Koulukadun puolelta)
Päivystys auki koronarajoitusten salliessa. Lisätiedot Mia Lehtonen, p. 040 341 7238

TUTUKS-DIGIHANKE
Digikahvila Omaishoitokeskuksessa (Vanha Hämeentie 105, Turku)
ke 10.2. / ke 10.3. / ke 7.4. / klo 15.00–16.30 kaikille älypuhelimia, tabletteja ja tietokoneita
käyttäville sekä niistä kiinnostuneille. Digikahvilassa voit tutustua ja kuulla eri älylaitteista
sekä kysyä ja saada opastusta niiden käytössä. Kahvi 2€.
Lisätietoja Olga Raitanen p. 040 683 9595. Turun Seudun Omaishoitajat ry
Digiopastusta omaistaan tai läheistään hoitavalle kotikäynteinä,
Omaishoitokeskuksessa tai puhelimitse. Ota yhteyttä Olga Raitanen p. 040 683 9595 /
digi.tutuks@gmail.com Turun Seudun Omaishoitajat ry / Tutuks -digihanke

DaisyLadies ry:n Digitukipiste,
monikielistä opastusta senioreille!
Tukipisteeltä saa opastusta: tietokoneen asennus ja käyttö, älypuhelimen/tabletin
asennus ja käyttö, internet, sähköposti, some, verkkoasiointi.
AUKIOLOAJAT:
Ma klo 10–13 / Ti klo 12–15 / Ke klo 10–13 / To klo 12–15 / Pe klo 10–13
Osoite: Sairashuoneenkatu 1
Lisätietoja: daisyladies.turku@gmail.com tai puh 050 326 5064
Voit tuoda mukana omat laitteet tai käyttää tukipisteen laitteita (tietokone, tabletti jne.).
Digitukipiste on rahoitettu Turun kaupungille luovutettujen kuolinpesien ja
sosiaalirahaston tuotoista.

Liikkuva resurssikeskus
Liikkuva resurssikeskus huristelee pitkin kaupunkia ja keväälle on suunnitteilla
digineuvontakiertue, jossa voidaan yhdessä pohtia esim. ensimmäisen digilaitteen ostoa.
Tarjolla on myös muuta neuvontaa- ja palveluohjausta. Tiedot tarkentuvat alkuvuoden
aikana. Kannattaa seurata
www.facebook.com/Liikkuvaresurssikeskus tai voit olla yhteydessä
menovinkit@kotikunnas.fi tai 045 7750 0068.
(Kiertueen tiedot tulevat näkyviin myös sivuille
www.kotikunnas.fi/menovinkit)

