Maksutonta digineuvontaa Joensuussa
Älä jää digihuolien kanssa yksin! - Apua ja tukea on tarjolla

KANSALAISTALO tiistaisin ja torstaisin klo 12–14, Torikatu 30
Tarjolla apua ja opastusta tietokoneen, älypuhelimien ja tablettien käyttöön.
Digitukea tarjolla myös kesä-elokuussa. Kysy myös muita aikoja. Lisätietoa:
digineuvoja Kimmo Karhu, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry,
p. 050 543 0855.

Digineuvojat
apunasi

TORIKIEVARI perjantaisin klo 12–14. (tauolla 22.7. ja 29.7.), Suvantokatu 6
Tarjolla tukea ja apua kaikenlaisissa digiasioissa. Digineuvoja p. 050 543 0855.
KOHTAAMISPAIKKA MIETE torstaisin klo 10-14, Kirkkokatu 18 a
Tarjoamme Digikaveri-toiminnalla matalan kynnyksen opastusta digilaitteiden ja -sovellusten
käyttöön. Digiloikkareiden digikaverit Juha ja Marko neuvomassa älylaitteiden ja ohjelmistojen
käyttöä. Voit kysyä digitukea myös muina MieTen aukioloaikoina (ma-pe klo 10-17). Voit tulla
tutustumaan myös käynnistyvään digiklubi toimintaan. Kysy lisää! Juha p. 040 501 8009.
YHTEISÖTALO SATAMA Ma 30.5., Ma 13.6. ja Ma 27.6. klo 11-13, Yläsatamakatu 28
Digineuvoja Kimmo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistykseltä neuvomassa ja
auttamassa kaikenlaisissa digiasioissa.
JOEN SEVERIN DIGINEUVONTA
Tarjoamme maksutonta ohjausta digilaitteiden perusongelmissa ikäihmisille. Olemme nyt
jääneet kesätauolle, mutta ohjaustoimintamme jatkuu taas syyskuussa normaaliin tapaan!
Tarkemmat tiedot syksyn ohjauksista löydät verkkosivuiltamme. Ilmoitamme ohjausten
alkamisesta myös paikallislehdissä. Lisätietoa toiminnastamme saat soittamalla:
Lea 050 360 5051, Ville 050 386 6678 & Henrik 050 331 8052.

HUKANHAUDAN VANHA PUUKOULU tiistaisin klo 12-15 ja klo 17-20, Sompatie 2
16.8. alkaen (vk 41 ja 42 ei ohjausta)
Ota tarvittaessa mukanasi oma tietokone (läppäri), tabletti, älypuhelin. Myös pöytäkoneopastus on
mahdollinen. Opastamme myös laitehankinnoissa ja käyttöjärjestelmissä (MSOffice ja Libre Office).
Digineuvontaa järjestää TSL Joensuun seudun opintojärjestö ry ja Joensuun Arjesta-Selviytyjät ry.
Lisätietoja Tuulikki Jouskari, p. 050 525 7093.
HONKALAMPI-SÄÄTIÖN ARKI DIGITTÄÄ -HANKE - Hanke vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia ja osallistua digiyhteiskunnassa. Autamme digiasioissa tarpeen mukaan. Kaikki ohjaus on
maksutonta. Ota yhteyttä: Sari p. 050 388 6629 tai sari.pakkanen@hl-s.fi.
JOENSUUN SEUDUN KIRJASTOT - Digiopastusta on tarjolla kaikissa kirjastoissa. Autamme kirjaston omien
verkkopalvelujen ja laitteiden käytössä, tiedonhaussa sekä asiakkaan oman laitteen peruskäytössä parhaan
osaamisemme mukaan. Saat apua kirjastossa käydessäsi, chatissa tai soittamalla omaan kirjastoosi.
SIUN SOTEN DIGITUKI - Siun soten digituki-tapahtumissa voit tulla opettelemaan sähköisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttöä (Omakanta, Omaolo, MiunPalvelut, Suomi.fi, sähköinen ajanvaraus, etäpalvelut
jne. Kysy lisää Siun soten digituesta! Nina Rautiainen, p. 013 330 8953. Digitukea Kiihtelysvaaran palvelupisteellä 16.6. klo 10-12, elokuusta 2022 alkaen Siun soten digituki paikalla kerran kuussa.
OP POHJOIS-KARJALA
Tukea pankki- ja vakuutuspalveluiden sähköiseen asiointiin. Varaa maksuton 30 minuutin OP-mobiiliopastus
p. 010 256 4400 tai op.fi/pohjois-karjala. Halutessasi voit ottaa mukaasi oman mobiililaitteen.
Oma puhelinlinja erityistä tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen p. 010 252 9627.
NORDEA
Autamme senioreita ja erityistä tukea tarvitsevia asiakkaitamme digiasioissa puhelimitse omassa asiakaspalvelussa. Seniorilinjalle pääset ma-pe klo 8–20 soittamalla 0200 3000 (pvm/mpm) ja valitsemalla numeronäppäimellä nolla.

