
DIGITUKIVIIKON 2021 ALUEELLINEN OHJELMA POHJOIS-POHJANMAALLA 

30.8. Maanantai: 
Digitukijoiden päivä 

31.8. Tiistai:  
Digitaidot kansalaistaitoina 

1.9. Keskiviikko: 
Laadukkaat palvelut 

2.9. Torstai: 
Erilaiset diginkäyttäjät 

3.9. Perjantai:  
Tulevaisuus 

Oulun kaupunginkirjaston 
digiopastusvideot ohjeistavat 
etänä digiasioissa, lue lisää ja 
tutustu: 
Kirjaston tekstitetyt 
digiopastusvideot YouTubessa  
 
 

 

Tutustu Oulun kaupunginkirjaston e-
palveluihin ja lue lisää osoitteessa: 
Kirjaston e-aineistot ja eKirjaston 
käytön ohjevideot YouTubessa 
 

Oulun kaupunginkirjaston Digitalkkari-
palvelu palvelee ja antaa opastusta 
digipulmissa, lisätietoja ja ajanvaraus: 
https://varaamo.ouka.fi/resources/avgzn
dbrhxaq   

Tutustu Oulun kaupunginkirjaston kaikille 
avoimiin verkkolukupiireihin osoitteessa: 
Kirjaston verkkolukupiiri  

Katso elokuvia Oulun kaupunginkirjaston 
tarjoaman Viddla-suoratoistopalvelun 
monipuolisesta tarjonnasta: 
Viddla-suoratoistopalvelu  

Pyhäjärven kaupunki järjestää 
digiopastusta sitä tarvitseville 
Yläympyrän tuvalla klo 10–12.  
Lisätiedot: 
eeva.vaskilampi@pyhajarvi.fi 

Kuusamon kaupungin 
digitukiverkoston ja Kumppanuustalo 
Nuotan järjestämä etäkahvihetki klo 
11–12 
 
Teams-etäyhteyslinkki sähköpostilla: 
lumi.torma@koillisenkumppanit.fi 
 

Tule kuuntelemaan Ajankohtaiset netti- ja 
puhelinhuijaukset -infoa Pyhäjärvellä klo 
10–11, etäyhteyttä voi seurata 
Yläympyrän tuvalta tai omalta 
tietokoneelta. Lisätiedot: 
eeva.vaskilampi@pyhajarvi.fi 
 
 

Digitaidot -pelihetki tarjoaa yhteisen 
hauskan tavan tutustua älypuhelimeen tai 
tablettiin. Pyhäjärvellä Yläympyrän tuvalla 
klo 10–11. Ota mukaan oma älypuhelin tai 
tabletti. Lisätiedot: 
eeva.vaskilampi@pyhajarvi.fi 
 

Digituen palvelut kuuluvat myös nuorille, 
lue lisää osoitteessa: 
https://www.suomidigi.fi/avainsanat/nuore
t 
Rare-median Diginatiiviusharha -video 
kiteyttää Nuorten tarvitseman digituen 
tärkeyden: 
https://www.instagram.com/reel/CPvMyO-
AfHk/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

Digituki esillä alueellisessa 
mediassa: 
 
Digitukea varmasti saa, kunhan 
hoksaa kysyä –juttu OP-mediassa 
 
Digituki esillä paikallislehti 
Kalevan Lukijan sivulla  

Lue ja opi lisää turvallisesta verkossa 
tapahtuvasta pankkiasioinnista OP:n 
sivuilta: 
https://www.op.fi/turvallinen-
asiointi/huolehdi-tietoturvastasi 
 

Kelan digituki auttaa asiakkaita sähköisten 
palveluiden käytössä, tutustu osoitteessa: 
https://www.kela.fi/digituki 
 
 
  

Opiskelijakunnan tutorit antavat digitukea 
korkeakouluopiskelijoille, katso OSAKO:n 
kampanjavideo: 
https://www.instagram.com/p/CSvlj6zDCeg
/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

Tulevaisuuden soteala digitalisoituu ja 
edellyttää ammattilaisilta monipuolisia 
digitaitoja, osallistu Digitaitava sote – 
ammattilaisena digitalisoituvalla sotealalla -
työpajakokonaisuuteen:  
https://popsote.fi/digitaitava-sote/ 

Suorita digitukijoiden 
osaamismerkkejä osoitteessa:  
https://www.suomidigi.fi/ohjeet-
ja-tuki/digituki/digitukijan-
osaamisen-
kehittaminen/digitukija-
osaamismerkki  
 

Tietoturvakysymykset koskettavat 
myös lapsia, tutustu 
Kyberturvallisuuskeskuksen lapsille 
suunnattuun tietoturvamateriaaliin: 
 
https://www.kyberturvallisuuskeskus.
fi/fi/ajankohtaista/ohjeet-ja-
oppaat/tekemista-lapsille  

Lue ja tutustu OP:n arkea helpottaviin 
digitaalisiin palveluihin: OP-Saavutettava, 
OP-mobiili sekä op.fi: 
www.op.fi 
 

Tutustu opiskeluja helpottaviin digitaalisiin 
pankkipalveluihin OP:n verkkosivuilla: 
https://www.op.fi/web/op-oulu/opiskelija 

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hankkeen 
Digisti parempi arki – digituella hyvinvointia 
pohjoiseen -syyswebinaari 15.10, tarkempi 
ohjelma ja lisätietoja tulossa pian, pysy 
kuulolla! 
https://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-
hankkeet/digituki/ 

 

Pohjois-Pohjanmaan digituki-hanke näkyvillä somen eri kanavissa viikon ajan aihetunnisteilla: #digituki #digitukiviikko 

Näytä osallistumisesi Digitukiviikolle julkaisemalla Digi- ja väestötietoviraston visuaalisia materiaaleja: https://dvv.fi/digitukiviikko 
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