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ENTER ry
• Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys
• Perustettu vuonna 1997
• Toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan
• STEA (ent. RAY) rahoitus vuodesta 2013
• Kolme palkattua työntekijää
• Toiminta-alue Uusimaa
• Vastaavia toimijoita Mukanetti ry, Savonetti ry, JoenSeveri ry. 

Valtakunnallinen koordinointi: SeniorSurf
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Tietotekniikkaopastusta senioreille
• Henkilökohtaista, maksutonta ja kaikille avointa 

tietotekniikkaopastusta
- Opastuspaikkoja 71
- Vertaisopastajia 175
- Opastuskertoja 7500

• Tietoiskuja tietotekniikasta
- Kaikille avoimia: 60
- Toisille yhteisöille: 60
- Kuulijoita lähes 3000 Tilastot: v.2018
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Mitä vertaisopastus on?
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- Ongelmien ratkaisua yhdessä
- Laitteiden, sovellusten ja 

sähköisten palveluiden 
opastamista

- Opastettava harjoittelee ja oppii
- Luottamuksellista
- Opastetaan omien taitojen 

puitteissa, ohjataan tarvittaessa 
eteenpäin

- Ei kirjauduta pankkitunnuksilla
- Ei tehdä toisen puolesta esim. 

verkko-ostoksia tai täytetä 
lomakkeita

- Ei huolleta rikkinäisiä laitteita
- Ei tehdä kotikäyntejä
- Ei anneta opastajien 

yhteystietoja



Vertaisopastajien tukeminen
• Henkilökohtainen perehdytys
• Vertaisopastajakoulutus (24 t.), Helsingin työväenopisto
• Opastajien oppimistilaisuudet 

- tietoteknistä osaamista
- myös pedagogisia taitoja

• Opintopiirit ja työryhmät
• Vapaamuotoiset vertaistapaamiset
• Muiden toimijoiden koulutukset ja työpajat (esim. Celia, pankit, 

Vero, Kela, Helsingin kaupunki, Helsingin työväenopisto)
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Vertaisopastajakoulutus
• Millainen on hyvä 

vertaisopastaja
• Opastajan ohjeet
• Erilaisiin opastustilanteisiin 

valmistautuminen
• Opastusharjoituksia eri 

laitteiden ja sovellusten parissa
• Ei tietotekninen koulutus
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Hyvä vertaisopastaja...
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• kuuntelee
• kannustaa
• rohkaisee
• luo turvallisen 

vuorovaikutustilanteen
• puhuu selkokieltä
• osaa asettua samalle 

tasolle

• on oma aito itsensä
• huomioi erilaiset 

oppimisen tavat sekä 
oppimisen resurssit

• osaa asiansa tai osaa 
ohjata eteenpäin

• haluaa kehittyä



Opastuksen vastuut
• Vastuu opastukseen tuodusta laitteesta ja siihen sovitusti 

tehtävistä ohjelmien asennuksista on laitteen omistajalla 
itsellään. 

• Opastaja ei tee opastettavan puolesta mitään 
rahaliikennettä koskevia tehtäviä. Verkkopankkitunnuksia ei 
saa luovuttaa toiselle henkilölle.

• Enter ei tee kotikäyntejä
• Enter ei ole vakuuttanut vapaaehtoisiaan
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Yhteistyön merkitys opastustoiminnan 
järjestämisessä
• Enterin opastuspaikat kirjastoissa, palvelukeskuksissa ym. 

julkisissa tiloissa
• Opastuspaikka hoitaa ajanvaraukset
• Viestintä
• Käytännöistä sovitaan paikkakohtaisesti
• Opastuspaikan ja sen henkilökunnan merkitys 

vapaaehtoiselle
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Palautetta opastettavilta
• “Aina olen saanut avun täältä. Opetus auttavaista 

tottumattomalle älypuhelimen käyttäjälle. Sydämelliset 
kiitokset.” 

• “Loistava palvelu! Tukee ikäihmisten omatoimisuutta ja 
kansalaisena toimimisen mahdollisuutta.” 

• “Erityisen hyvää, levollista neuvontaa. Myös harjoittelimme 
uusia käytäntöjä (huom 79v vaatii sen).”

• ”Enter on antanut luottamusta ja uskoa omaan osaamiseen. On 
auttanut säilyttämään itsetuntoni sähköistyvässä ympäristössä."
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Toiminnan merkitys opastajille
• “Tuo sisältöä elämään ja tuntee itsensä tarpeelliseksi.”
• “Mitä hienointa sosiaalista ja yhteisöllistä toimintaa.”
• “Enterin opastajana olen saanut paljon uusia ystäviä. Olen myös 

oppinut uutta kaiken aikaa.”
• [Tuntuu hyvältä] “... että saa opastettavan uskomaan omiin 

taitoihinsa ja tarvittaessa hakemaan uutta tietoa.”
• Lähde: Enterin jäsenkysely 2018
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Kiitos!
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