
Tartu hiireen! 

Senioreille palvelukeskuksissa maksutonta opastusta tietokoneen käyttöön 

Haluaisitko oppia käyttämään sähköpostia? Helpottuisiko arki, jos voisit maksaa laskut verkkopan-

kissa? Kiinnostaako facebook? Autamme tietokoneen käytön alkuun! 

Sosiaaliviraston vanhusten palvelut tarjoaa maksutonta atk-opastusta palvelukeskuksissa helsinki-

läisille senioreille ja työttömille. Atk-opastuksella halutaan tukea ikäihmisten arkea ja omia voima-

varoja. Tietokoneen käyttötaito helpottaa asioiden hoidossa, palvelujen saannissa, yhteydenpidossa 

ja monissa arjen toimissa. 

Opastukseen tulee varata aika etukäteen. Opastuksen tahti ja sisältö räätälöidään asiakkaan toivei-

den ja osaamisen mukaan. Opastuksesta vastaavat atk-opastajat ja koulutetut vertaisohjaajat ja sitä 

annetaan palvelukeskuksissa olevilla tietokoneilla. Opastukseen tarvitaan palvelukeskusten asiakas-

kortti, jonka saa maksutta kaikista palvelukeskuksista.  

Järjestäjä on kaupungin rahoittama Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hanke (SATKA), joka alkoi 

vuonna 2008. Yhteistyössä ovat mukana myös Enter ry, HelsinkiMissio ja Suomenkielinen työvä-

enopisto. Opastuskertoja oli viime vuonna jo yli 3000. Tänä vuonna järjestetään myös rekrytointi-

koulutusta uusille atk-tutoreille. Koulutuksesta saa lisätietoja Kinaporin palvelukeskuksessa, 

osoitteessa Käenkuja 1 B, 00500 Helsinki perjantaina 13.4.2012 klo 13 - 15 järjestettävässä 

tilaisuudessa, joka on avoin muillekin ikäihmisten atk-opastuksesta kiinnostuneille. 

Toiminta on laajenemassa tänä vuonna. Nettipisteitä perustetaan parhaillaan myös vanhusten palve-

lutaloihin. Syksystä lähtien järjestetään myös ruotsinkielistä opastusta yhteistyössä mm. Arbiksen, 

Arcadan ja Svenska Pensionärsförbundetin kanssa. Suunnitelmissa on aloittaa myös ikääntyneille 

maahanmuuttajataustaisille henkilöille räätälöity opastus. 

  

  



Opastusta annetaan kaikissa palvelukeskuksissa:   

Kampin palvelukeskus 

Käenkuja 1 B, 00500 Helsinki 

neuvonta puh. 09 3104 4513 

Kinaporin palvelukeskus 

Kinaporinkatu 9 A, 00500 Helsinki  

neuvonta puh. 09 3105 2910 

Töölön palvelukeskus 

Töölönkatu 33, 00260 Helsinki 

neuvonta puh. 09 3104 4538  

Kontulan palvelukeskus 

Kontukuja 5, 00940 Helsinki 

neuvonta puh. 09 3106 1800, 050 3453 627 

Roihuvuoren palvelukeskus 

Punahilkantie 16, 00820 Helsinki  

neuvonta puh. 09 3106 0790 

Kustaankartanon palvelukeskus 

Kivalterintie 16/Oltermannintie 32, 00620 Helsinki 

neuvonta puh. 09 3105 4776 

Syystien palvelukeskus 

Syystie 15, 00780 Helsinki  

neuvonta puh. 09 310 58413 

Munkkiniemen palvelukeskus 

Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki 

neuvonta puh. 09 3104 8617 

Riistavuoren palvelukeskus 

Isonnevantie 28, 00320 Helsinki  

neuvonta puh. 09 3104 9200 

Lisätietoja: 

Helsingin sosiaalivirasto 

Vanhusten palvelut 

Kehittämiskonsultti Outi Paulig puh. 09 3104 3580, outi.paulig@hel.fi 

  

www.hel.fi/hki/sosv/fi/Vanhusten+palvelut/hankkeet/satka 
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