Osallistu SeniorSurf-päivään 8.10.2013!
Verkot haltuun – niin inhimilliset kuin tekniset netit. Ensimmäinen suomalainen SeniorSurfpäivä 8.10. voi avata aivan uusia elämyksiä. Annetaan digitaalisten aaltojen viedä ja
hallitaan niitä kuten taitavat ”suppaajat” ainakin. Siis nämä lainelaudan päällä seisaaltaan
melojat – se on nyt uusinta uutta.
Muissa Pohjoismaissa SeniorSurf-päivää on toteutettu jo aiemmin. Nyt on aika meilläkin
olla aktiivisia. Eihän yksi päivä kesää tee, mutta olkoon hyvänä sysäyksenä kohti yhä
parempaa tietotekniikkaa ja sen hallitsemista. Turhat ennakkoluulot pois ja avoimin mielin
kohti haasteita. Jos ei itse jotakin asiaa osaa, voi aina kysyä kaverilta taikka joltakin muulta
osaajalta apua. Vanhustenviikolla 6.–13.10. ja erityisesti 8.10. on paljon tietoteknistä opastusta ja toimintaa niin kirjastoissa, kansalais- ja työväenopistoissa kuin monissa järjestöissä ja palvelukeskuksissa.
Vanhustyön keskusliitto on yhdessä aktiivisten yhteistyökumppaneidensa kanssa käynnistämässä ensimmäisen suomalaisen SeniorSurf-päivän viettämistä. Kiitokset ennen kaikkea
ENTER ry:lle, jolta tuli vinkki päivän tarpeellisuudesta ja Helsingin kaupungin monille osaajille, jotka antoivat panoksensa toiminnan käytännön organisoinnille.
Let's surf!
Pirkko Karjalainen
toiminnanjohtaja
Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry
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Miksi SeniorSurf-päivää vietetään?
Tietokoneiden ja teknologian käyttö on yleistynyt nopeasti. Yhteiskunta ja yritykset tarjoavat yhä enemmän palveluja ja
tietoa, joka on hyödynnettävissä ainoastaan tietokoneen ja internetin välityksellä. Tiedotteissa, lehtiartikkeleissa ja jopa
tv-uutisissa ohjataan lukija tai katsoja usein etsimään lisätietoja internetistä. Tämä hämmentää ja ärsyttääkin monia ikäihmisiä, joilla ei syystä
Tutkimus: Teknologian käyttö ja asenteet 75–89-vuotai toisesta ole tietokonetta ja internetiä käytettävissään. Nuoremmat
tiailla
– Raportti kyselytutkimuksesta. Intosalmi,
sukupolvet taas näpyttelevät laitteitaan vaivattoman näköisesti melkein
Hennariikka; Nykänen, Jaana ja Stenberg, Lea. 2013.
missä tahansa. Ero sukupolvien välillä on suuri, sillä KÄKÄTE-projektin
KÄKÄTE-projekti.
(Käyttäjälle kätevä teknologia) tutkimuksen mukaan 75–89-vuotiaista
Luettavissa www.ikateknologia.fi > Julkaisuja >
KÄKÄTE-projektin julkaisuja
suomalaisista vain 19 prosenttia on käyttänyt internetiä. Iäkkäille uusien
teknologisten laitteiden käyttäminen voi olla hankalaa monestakin
syystä.
Paljon on silti tehtävissä. Henkilökohtainen opastus, tuki ja rohkaisu ovat kullanarvoisia. Jos tietokone on vieras, voi olla
myös vaikea nähdä sen käytön opettelemisesta saatavia hyötyjä. Pankkiasiointi verkossa, virusturvat ja palomuurit ovat
toki hyödyllisiä asioita hallita, mutta läheinen voi auttaa ikäihmistä myös kertomalla, innostamalla ja näyttämällä, mitä
kaikkea mukavaa netistä voi löytää. Harrastuksia, vanhoja tuttavia, sananlaskuja, mustavalkoisia tv-mainoksia… lista on
loputon!
Ikäihmistä opastavan ei tarvitse itse olla tekniikkaan erikoistunut tai tietää kaikkea, usein jo yhdessä tutkiminen ja turvallisen ympäristön luominen auttavat pitkälle. Rauhallinen tahti, kunnioittava asenne ja ikäihmisen kiinnostuksen mukaan
eteneminen ovat tärkeitä ohjenuoria.

© ENTER ry

SeniorSurf nyt myös Suomessa
Vanhustenviikolla tiistaina 8.10.2013 järjestetään kansallinen SeniorSurf-päivä, jolloin tietotekniikkaa tehdään ikäihmisille tutuksi erilaisissa tapahtumissa kautta maan. Kirjastot, palvelukeskukset, tietotuvat ja muut yhteisöt avaavat
ovensa ja tarjoavat mahdollisuuden tulla tutustumaan tietotekniikan maailmaan.
SeniorSurf-päivää on vietetty muissa Pohjoismaissa jo pitkään. Toivottavasti se muodostuu perinteeksi myös Suomessa. Tavoitteena on, että ikäihmiset, jotka eivät vielä ole päässeet tutustumaan internetin mahdollisuuksiin, voivat kokeilla
sitä mukavalla ja turvallisella tavalla opastajien seurassa.
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Innostuitko? Tule mukaan!
Haastamme kansalaisia, yhdistyksiä ja muita toimijoita mukaan SeniorSurf-päivään 8.10.2013. Järjestä kerhohuoneeseen, kylälle tai palvelukeskukseen tapahtuma omien mahdollisuuksiesi mukaan. Yksittäisenä kansalaisena voit myös
vierailla itsellesi läheisen ikäihmisen luona, kysyä hänen tietotekniikan osaamisestaan ja tarpeistaan ja innostaa toimimaan. Pääasiana on tarjota iäkkäille helppo ja mutkaton mahdollisuus tutustua tietotekniikan tuomiin mahdollisuuksiin.
Tähän lehtiseen on koottu ideoita siitä, mitä tietokoneella voi tehdä ja mitä netistä voi löytää. Mukana on myös esimerkkejä ikäihmisille suunnatuista tapahtumista, toiminnasta ja kokeiluista.
Lisää tietoa SeniorSurf-päivästä Vanhustyön keskusliiton sivulla:
www.vtkl.fi/fin/seniorsurf
Seniorsurf-päivän tapahtumia ympäri Suomen SeniorSurfin Facebook-sivulla:
www.facebook.com/seniorsurf.suomi
Ilmoita oma tapahtumasi mukaan ja tule keskustelemaan aiheesta!

5 vinkkiä: mihin nettiä voi käyttää?
1. Hae tietoa
• aikataulut, reitit, tapahtumainfot, säätiedot
• ruoka-, käsityö-, käyttö- ja remonttiohjeet
• lehdet, sanakirjat, osoitteet ja puhelinnumerot
• yritykset ja tuotetiedot
• terveydenhoito- ja lääketiedot

Paljonko tililläni on rahaa?

Ovatko kaupat auki helatorstaina?

2. Seuraa uutisia ja ohjelmia
• uutiset, luennot ja blogit
• urheilutulokset, lottonumerot
• elokuvat, tv- ja radio-ohjelmat
3. Pidä yhteyttä
• sähköposti
• chattailu (pikaviestit)
• internet-puhelut
• yhteisöpalvelut
• keskustelupalstat

Kyllä se pikku-Aino on sitten
kaukana siellä Amerikassa…
Onneksi on Skype!

4. Hoida asioita
• ajanvaraukset lääkäriin ja laboratorioon, kampaajalle, hierontaan
• matkojen ja tapahtumien lipputilaukset
• pankki- ja veroasioiden hoito
• korvausten ja etuisuuksien hakeminen
• verkkokauppojen tarjonta ja ostokset
Oli ennen onnimanni…
5. Harrasta ja vietä aikaa
Mitäs sitten tulikaan?
• verkkopelit
• sukututkimus
• kulttuuri ja taiteet
Mistä tulee sanonta levisi
• ruoka-, leivonta-, käsityö- ja remonttiohjeet
kuin Jokisen eväät?
• matkojen suunnittelu ja virtuaalimatkailu
• luontoon asetettujen kameroiden välittämän reaaliaikaisen kuvan seuraaminen
• opiskelu
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Neljä esimerkkiä: tällainen voi olla SeniorSurf-päivän tapahtuma
1. Kivojen nettijuttujen kavalkadi
Jos tapahtumatilaan saa useita tietokoneita, järjestä erilaisia tutustumispisteitä: yhdessä voi pyöriä luontokamera,
toisessa voi heittää virtuaalitikkaa ja kolmannessa etsiä oman kotitalon karttapalvelun katunäkymien avulla.
2. Pankki paikalle!
Kutsu paikallinen pankki opastamaan ikäihmisiä verkkopankin käytössä tai vaikka kertomaan suoramaksusta ja elaskusta. Voit houkutella yhteistyökumppaniksi myös paikallisen vakuutusyhtiön, työ- ja elinkeinotoimiston tai lähialueen
verkkokauppiaan – kenet tahansa, jolla on netissä käytettäviä palveluja, joista ikäihmiset voisivat hyötyä.
3. Tutustuta uusiin laitteisiin
Tabletti, taulutietokone eli täppäri, älykäs kosketusnäyttöpuhelin tai kannettava tietokone? Millaisia näppäimistöjä ja
hiiriä on olemassa? Ikäihmiset näkevät uusia laitteita nuorempien hyppysissä, mutta eivät välttämättä pääse itse kokeilemaan. Järjestä paikalle laitteita, opastajia ja rauhallinen ympäristö, jutelkaa ja tutustukaa! Jos kutsut paikalle laitteiden
myyjiä, valmistele tapahtuma tarkkaan, perehdytä kaikki järjestäjät ja rauhoita tilanne myyntipuheilta ja ostamiseen
painostamisesta.
4. Vieraile tutun ikäihmisen luona
Toiminnan ei tarvitse olla monimutkaista tai mullistavaa. Voit mennä käymään oman paikkakuntasi palvelutalossa, eläkeläisten kerhossa tai omalla mummollasi. Voit kertoa siitä, millainen netinkäyttäjä itse olet tai vain jutella ja kuunnella,
mitä ikäihmiset ajattelevat internetistä ja mitä toimintaa tai tekemistä he haluaisivat kokeilla.
SeniorSurf-päivän tapahtuma voi olla myös jatkuvaa ja avointa vapaata tutustumista tekniikkaan ja netin mahdollisuuksiin!

Tietokonepisteen viikko-ohjelma kuvitteellisessa Hyviä vuosia! -palvelutalossa
Maanantaina matkustamme maailman ympäri internetin avulla.
Tiistaina on tietoisku. Tällä viikolla aiheena on verkkoasiointi Kelassa.
Keskiviikkona kysytään kummia. Mitä haluaisit tietää? Etsimme vastauksia netistä.
Torstaina on tosi kyseessä. Paikalla tietotekniikan asiantuntija, joka auttaa tietokoneongelmien ratkaisemisessa.
Perjantaina on pankkipäivä. Tutustumme pankkien verkkoasiointiin.
Lauantaina laulamme ja etsimme musiikkia netistä.
Sunnuntaina kokoontuu sukututkimuskerho.

Tietokone ilman nettiyhteyttä?
Myös tietokone ilman internet-yhteyttä tarjoaa monenlaista ajanvietettä seniorin kiinnostuksenkohteista riippuen:
• Runojen ja tarinoiden kirjoittaminen
• Valokuvien tallennus ja käsittely
• Vanhojen valokuvien digitointi
• Kuva-albumien kokoaminen
• Videoiden ja äänitteiden muokkaaminen
• Piirtäminen ja kirjoittaminen
• Pelien pelaaminen
• Musiikin kuuntelu ja luominen
• Ruokaohjeiden ja osoitteiden kerääminen
© Senioriverkko
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Kokoa läheisen kanssa Muistelutikku
Muistelutikku on väline, johon voi tallentaa omia muistojaan ja kiinnostuksen
kohteisiinsa liittyvää materiaalia. Materiaalit voivat olla vaikkapa valokuvia,
ääntä, videoita ja tekstejä. Tärkeät asiat muunnetaan digitaaliseen muotoon ja
tallennetaan muistitikulle, jossa ne pysyvät tallessa ja josta ne ovat tarpeen tullen helposti löydettävissä. Muistelutikkua on kehitetty Tikutus-hankkeessa,
joka on Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian ja
Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahti School of Innovationin yhteishanke.
Muistelutikun voi rakentaa puhtaasti ikäihmisen omaan käyttöön, mutta
halutessaan sen kautta voi tutustuttaa nuoremmat sukupolvet oman
lapsuuden ja nuoruuden arkielämään ja tapahtumiin. Tikutus-hankkeen
aikana on tehty useita muistelutikkuja, joihin on taltioitu valokuvia ja niihin
liittyviä pieniä kertomuksia, joko tekstinä tai puheena. Muistelutikkua
varten on myös kuvattu tärkeitä esineitä, skannattu mm. värssykirjoja,
kirjeitä, matkaohjelmia, karttoja, lehtileikkeitä ja postikortteja, äänitetty
murrenäytteitä...

© Tikutus-hanke

Lisätietoja: www.tikutus.fi

Ikäihmisten tietotekniikkayhdistykset tarjoavat opastusta ja vertaistukea
Ympäri Suomea toimii ikäihmisten tietotekniikkayhdistyksiä, jotka ovat yleensä vapaaehtoistoimintaan perustuvia yhteisöjä. Niiden tarkoituksena on edistää oman alueensa seniori-ikäisten valmiuksia hyödyntää tietotekniikkaa. Yhdistykset
kouluttavat vapaaehtoistyöhön vertaisohjaajia eli tuutoreita, jotka auttavat ja rohkaisevat ikääntyviä uuden oppimisessa.
Monet yhdistykset tarjoavat myös puhelintukea jäsenilleen ja jotkin järjestävät tarvittaessa myös kotikäyntejä.
Yhdistykset tekevät usein yhteistyötä paikallisesti ja vapaaehtoiset vertaisopastajat käyvät esimerkiksi palvelukeskusten
tietokonepisteissä tai kirjastoissa opastamassa. Osa opastuksista on tarkoitettu vain tietyn palvelutalon asukkaille, mutta
paljon on myös kaikille kiinnostuneille senioreille avointa toimintaa. Ohjaus on yleensä maksutonta. Lisäksi monet yhdistykset järjestävät myös kursseja erilaisista aiheista sekä yhteisiä retkiä.
Ota yhteyttä alueellisiin yhdistyksiin
• ENTER ry, pääkaupunkiseutu: Juulia Andersson, 050 3748 645, enter.juulia(at)gmail.com, www.entersenior.fi
• Joen Severi, Joensuu: Tuula Jokiranta, 050 360 5051, severi.info(at)gmail.com, www.joenseveri.fi
• Mukanetti, Tampere: Eija-Riitta Kortesluoma, 040 563 2676, tikapuut(at)mukanetti.net, www.mukanetti.net
• Savonetti, Kuopio: Tiina Brunell, 0400 617 534, savonett(at)dnainternet.net, http://kotisivu.dnainternet.net/savonett/
• Datero, Pohjanmaa: Anneli Haapaharju, 050 302 8041, anneli.haapaharju(at)datero.fi, www.datero.fi
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
Opastusta ja tukea tarjoavat myös eri eläkeläisjärjestöt ympäri Suomea. EETU ry on kuuden eläkeläisjärjestön muodostama yhteistyöelin. Siihen kuuluvat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto
ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf.
Järjestöjen alueyhdistykset järjestävät paikallisesti monenlaista toimintaa ikäihmisille tietotekniikkaan liittyen.
Lisätietoja: www.eetury.fi
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Surffaa kirjastoon ja surffaile kirjastossa!
Kirjastot tarjoavat apua ja tukea tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaistaitojen haltuunottoon. Tarjolla on sekä ryhmä- että yksilöopastuksia.
Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yleisten kirjastojen kirjastoverkko Helmetin kirjastoissa maksuttomiin opastuksiin voi ilmoittautua joko verkon
kautta tai paikanpäällä kirjastoissa. Opastustarjonta on monipuolinen,
opastusta voi saada esimerkiksi tietokoneen, internetin, sosiaalisen median ja sähköpostin käyttöön tai tekstin, kuvien ja taulukoiden käsittelyyn.
Kirjaston laitteilla voi myös muuttaa vanhat vhs-videot dvd-muotoon. Tarjolla on myös erilaisiin atk-laitteisiin perehdyttävää ohjausta läppärikerhojen ja -tohtoreiden palveluna, tietoiskuja, teematyöpajoja ja paljon muuta.
Myös mm. Tampereen kaupunginkirjaston Tietotoreilla tarjotaan asiakkaiden käyttöön tietokoneita sekä opastusta niiden käytössä. Tietotoreilla
onnistuu myös vanhojen valokuvien, videoiden ja äänikasettien digitointi.

Kysyttävää?
Helsingin kaupunginkirjaston
ylläpitämä maksuton verkkotietopalvelu.
Palveluun voi myös rekisteröityä itse
vastaajaksi! www.kysy.fi
Kysy kirjastonhoitajalta
Kirjastojen yhteinen verkkotietopalvelu vuodesta
1999. Mukana vastaamassa on 75 kirjastoa.
www.kirjastot.fi/tietopalvelu

Kirjastot.fi on valtakunnallisesti toimiva verkkopalvelujen kokonaisuus. Sen avulla tavoittaa kaikki Suomen kirjastot. Kirjastot.fi tarjoaa myös sisältöjä verkossa: apua tiedonhakuun, kirjastoalan ammattipalveluita sekä kirjallisuuden, musiikin,
lasten ja nuorten verkkopalveluja.

Kosketusnäyttöpuhelimiin tutustumassa
Kosketusnäyttöpuhelimet ovat yleistyneet nopeasti viime vuosina, ja ne
kiinnostavat yhä enemmän myös ikäihmisiä. Iäkkäitä kosketusnäytöllisten
laitteiden käyttäjinä on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Etenkin kokeiluja, joissa
ikäihmisten mielipiteitä olisi selvitetty, on harvassa.
Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton yhteinen
KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) järjestää käyttäjäpaneeleja,
joissa arvioidaan erilaisia teknisiä laitteita. Tarkoitus on tuoda esiin ikäihmisten näkemyksiä teknologiasta ja välittää tietoa teknologiaa tarjoaville yrityksille, jotka voivat hyödyntää kerättyä tietoa tuotteen tai palvelun kehittämisessä.
– Maalis-huhtikuun käyttäjäpaneeleissa arvioitiin erilaisia kosketusnäyttöisiä
älypuhelimia, kertoo KÄKÄTE-projektin projektisuunnittelija Hennariikka
Intosalmi. – Pääsääntöisesti puhelimissa on suuri määrä toimintoja ja niiden
käyttö voi olla hyvin monimutkaista. Meidän tilaisuuksissamme etenkin
virtuaalisen näppäimistön käyttöön liittyi suuria ongelmia. Kirjaimet ja numerot
ovat usein hyvin pieniä ja niihin on vaikea osua, eikä mikä tahansa kosketus
toimi!
Myös monet ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat näköön
sekä käsien ja sormien toimintaan ja tekevät pienikokoisten laitteiden käytöstä hankalaa tai jopa mahdotonta. Puhelimet kuitenkin kiinnostivat osallistujia
paljon, ja paneeleissa oli vauhdikas tunnelma. Kosketusnäyttöpuhelimen
hankkimista harkitsevan ikäihmisen kannattaa miettiä tarkkaan, mitä haluaa
puhelimella tehdä ja millaisia ominaisuuksia kaipaa.
Kari Uittomäki, © KÄKÄTE-projekti

Tietoa KÄKÄTE-projektista: www.ikateknologia.fi
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Iäkkäät ja tabletti? – Senioriverkon pilotti ryhmäkodissa
Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry:n Pentin Tuvassa on riittänyt keväällä 2013 vilinää. Senioriverkon puolivuotisessa
pilotissa kerättiin tietoa siitä, miten tablettilaitteet ja niiden monipuoliset sovellukset sopivat ikääntyneille.
– Kokeilu on ollut mielenkiintoinen ja tuonut paljon iloa ryhmäkodin asukkaille, kertoo projektisihteeri Satu Veltheim
Senioriverkosta. – Yleisarviona voi todeta, että tablet-laitteet sopivat erittäin hyvin iäkkäille käyttäjilleen. Laitetta on
helppo käyttää itse tai avustettuna. Oikeastaan vain mielikuvitus on rajana toiminnassa. Monipuolisuutensa lisäksi se on
suhteellisen edullinen tapa toimia.
– iPad:llä on piirretty, pelattu, kuvattu ja tutkittu maailman ihmeitäkin, jatkaa Sadun aisapari projektisihteeri Minna Piispanen. – Apple Tv on puolestaan tuonut iloa ja osallistumista niillekin, jotka eivät kyenneet muuten käyttämään laitetta.
Mm. Yle Areena ja Ruutu ovat olleet kovassa käytössä. Asukkaat ovat olleet tyytyväisiä ja oppineet myös pyytämään
laitteen käyttöä.
Vaikka pilotti on päättynyt, toiminta ei Hely ry:ssä lopu. iPad jatkaa monitoimikoneena ja tuo iloa sekä toimintaa asukkaille jatkossakin. Toiminta vakiintuu osaksi muuta toimintaa. Seuraavaksi Senioriverkko suuntaa Helsingin Roihuvuoreen, jossa kokeillaan tablet-laitteita ja sovelluksia Roihuvuoren palvelukeskuksen ryhmäkoti Huvikummussa.
Kokemuksia kokeilusta blogissa: http://tuntosarvi.blogspot.fi/
Tietoa Senioriverkosta: www.senioriverkko.com

Elsa, 103 vuotta, oppi hetkessä selaamaan valokuvia iPadin
kosketusnäytöllä. Hoitajan kysyttyä häneltä onko hän nähnyt
Eiffel-tornin myös luonnossa, kuului vastaus yksinkertaisesti
”oui Madame”. http://tuntosarvi.blogspot.fi/ © Senioriverkko

Seija Lahtinen pitää pasianssin pelaamisesta. Aiemmin peli
sujui korteilla, nyt käytössä on iPad. Vaikka aikaisempaa kokemusta tietokoneista ei ollut, onnistui pelaaminen kuten vanhalta
tekijältä ainakin. http://tuntosarvi.blogspot.fi/ © Senioriverkko
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SeniorSurfin yhteistyökumppanit vuonna 2013
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry / Eläkeliitto ry: Jukka Salminen, 040 725 7012, jukka.salminen(at)elakeliitto.fi,
www.eetury.fi
HelMet-kirjastot: Kaija Fredrikson, 050 321 4138, kaija.fredrikson(at)hel.fi, www.helmet.fi
Suomen yleiset kirjastot / Kirjastot.fi: Päivi Litmanen-Peitsala, 040 334 9483, plp(at)kirjastot.fi, www.kirjastot.fi
Helsingin kaupunki: Kirsi Mikkonen, 09 310 44255, kirsi.mikkonen(at)hel.fi, www.hel.fi/palvelukeskukset
Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto: Juhana Mykrä, 050 567 2076,
juhana.mykra(at)hel.fi, www.hel.fi/tyovaenopisto
Senioriverkko, Helsinki: Minna Piispanen, 045 862 2773, helykoti.piispanen(at)helyry.com, www.senioriverkko.com,
www.scoop.it/t/verkostoskuuppi, www.facebook.com/oppiaikakaikki
Vanhustyön keskusliitto ry: Leena Valkonen, 050 421 0762, leena.valkonen(at)vtkl.fi, www.vtkl.fi
ENTER ry, pääkaupunkiseutu: Juulia Andersson, 050 3748 645, enter.juulia(at)gmail.com, www.entersenior.fi
Joen Severi, Joensuu: Tuula Jokiranta, 050 360 5051, severi.info(at)gmail.com, www.joenseveri.fi
Mukanetti, Tampere: Eija-Riitta Kortesluoma, 040 563 2676, tikapuut(at)mukanetti.net, www.mukanetti.net
Savonetti, Kuopio: Tiina Brunell, 0400 617 534, savonett(at)dnainternet.net, http://kotisivu.dnainternet.net/savonett/
Datero, Pohjanmaa: Anneli Haapaharju, 050 302 8041, anneli.haapaharju(at)datero.fi, www.datero.fi

Materiaalin lähteenä on käytetty KÄKÄTE-projektin (Käyttäjälle kätevä teknologia) syksyllä ilmestyvää opasta Tietokonepiste toimivaksi – opas palvelutaloille ja yhteisöille. www.ikateknologia.fi
Jos käytät lehtisen tekstejä, mainitsethan lähteen. Kuvia ei saa käyttää ilman lupaa.

Ota yhteyttä, kysy lisää tai ilmoita tapahtuma: seniorsurf@vtkl.fi
SeniorSurf-päivän tapahtumia ympäri Suomen SeniorSurfin
Facebook-sivulla: www.facebook.com/seniorsurf.suomi
Ilmoita oma tapahtumasi mukaan ja tule keskustelemaan aiheesta!
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