
Digituella tarkoitetaan sähköiseen asiointiin sekä laitteiden ja palveluiden 
käyttöön liittyvää neuvontaa, ohjausta ja opastusta. Etelä-Karjalan alueella 
on useita digituen tarjoajia.

Tästä esitteestä löydät alueemme digitukijat. Tuki on esitelty kunnittain, ja esitteen lopussa 
ovat useamman kunnan alueella toimivat digitukijat.

Huomaathan, että palveluntarjoajat (esim. pankit, Kela, kunnat) neuvovat omien palvelujensa käytössä.

Etelä-Karjalassa
DIGITUKEA

Höh, miulla ei 
ole enää 
mitään uutta 
luettavaa. 
Ja kirjastokin 
on jo kiinni.

No mene 
e-kirjastoon. 
Sieltä voit 
lainata 
sähköisiä 
kirjoja ja 
lukea ne 
tietokoneelta.

Vau, kätevää! 
Vielä kun 
näitä vois 
lukea vaikka 
sohvalla tai 
pihalla.

Totta kai voi. 

myös puhelimella 
ja tabletilla.

Kirjasto neuvoi. Sieltä 
saa kätevästi apua 
kaikkiin tietokoneen tai 
älypuhelimen käyttöön 
liittyviin asioihin.

No nyt 
kelpaa! 
Mistä 
sie tän 
keksit?

E-kirjat toimivat



IMATRAN ISO APU -PALVELUKESKUS,  
ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA  
TERVEYSPIIRI

Opastusta esimerkiksi digilaitteiden 
päivityksissä ja tietoturva-asioissa. Voit ottaa 
halutessasi oman koneen tai laitteen mukaasi. 
Opastusajoista ilmoitetaan Uutisvuoksen 
Tapahtumat tänään -palstalla sekä  
Etelä-Karjalan tapahtumakalenterissa,  
tapahtumat.ekarjala.fi.

Paikka: Esterinkatu 10, 55100 Imatra, 
Kokoushuone 132

 | Lisätietoja: Digiohjaaja 
 | Keijo Suuronen, p. 040 558 6117, 
 | keijo.suuronen@gmail.com

IMATRAN PÄÄKIRJASTO

Monipuolista digiopastusta, myös etänä.

Paikka: Virastokatu 1, 55100 Imatra

 | Lisätietoja: Kari Salin, p. 020 617 5402,
 | kari.salin@imatra.fi 

OHJAAMO IMATRA

Ohjaamo on valtakunnallinen, monialainen 
matalan kynnyksen palvelupiste kaikille alle 
30-vuotiaille. Ohjaamotiimissä on mukana 
eri alan toimijoita, joiden kanssa nuori voi 
selvittää esimerkiksi työllistymiseen, opintoihin, 
alanvalintaan, muuttoon, talouteen, tukiasioihin, 
hyvinvointiin, vapaa-aikaan tai omaan 
jaksamiseen liittyviä asioita. Ohjaamossa voi 
käydä tulostamassa tai skannaamassa papereita, 
täyttää sähköisiä hakemuksia tai käyttää 
asiakaskonetta etäasiointiin. Saat neuvontaa 
myös työnhakuun liittyvissä sähköisissä alustoissa 
ja CV:n tekemisessä. Asiointi on luottamuksellista.

Paikka: Einonkatu 10, Torigalleria, Imatra

 | Lisätietoja: www.imatra.fi/ohjaamo, 
 | ohjaamo@imatra.fi, p. 040 662 5637, 
 | Snapchat, Instagram,
 | Facebook: @ohjaamoimatra

IMATRAN MONIKULTTUURINEN 
TOIMINTAKESKUS KIPINÄ

Apua ja neuvoja kaikkiin digikysymyksiin: 
älylaitteisiin, verkkoasiointiin, tietokoneen 
käyttöön yms.

Paikka: Tainionkoskentie 10, 55100 Imatra, 
toimintakeskus Kipinän Olohuone

 | Lisätietoja: p. 050 354 3333, 
 | info@imatrankipina.com

VIRTA-OPISTO

Monipuolisessa opetustarjonnassa on 
kursseja tietotekniikan alkeista vaativampiin 
erityisalueisiin. Kursseilla käytetään 
pääasiassa omia laitteita. 

Paikka: Virastokatu 1, 55100 Imatra

 | Lisätietoja: Apulaisrehtori, 
 | tietotekniikan opettaja Kari Salin, 
 | p. 020 617 5402, kari.salin@imatra.fi

Symbolit:  maksuton   maksullinen

Imatra

Kun arki 
jumittaa, 
digituki 
auttaa!



KUUTINKULMA, ETELÄ-KARJALAN 
YHDISTYKSET RY

Kuutinkulman rupattelutuvassa opastusta 
esimerkiksi digilaitteiden päivityksistä ja 
tietoturva-asioista. Voit ottaa halutessasi 
oman koneen tai laitteen mukaasi. 
Digiohjauksen ajankohdasta ilmoitetaan Etelä-
Saimaan Menot-palstalla.

Paikka: Valtakatu 23, 53600 Lappeenranta

 | Lisätietoja: Kuutinkulman toimisto, 
 | p. 040 688 6360, toimisto@ekyhdistykset.fi ja 
 | digiohjaaja Keijo Suuronen / Lauritsalan 
 | alueen asukasyhdistys ry, p. 040 558 6117, 
 | keijo.suuronen@gmail.com

LAPPEENRANNAN ISO APU 
-PALVELUKESKUS, ETELÄ-KARJALAN 
SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

Opastusta esimerkiksi digilaitteiden 
päivityksissä ja tietoturva-asioissa. Voit 
ottaa halutessasi oman koneen tai laitteen 
mukaasi. Opastusajoista ilmoitetaan Etelä-
Saimaan Menot-palstalla sekä Etelä-Karjalan 
tapahtumakalenterissa, tapahtumat.ekarjala.fi.

Paikka: Kauppakatu 63, 53100 Lappeenranta

 | Lisätietoja: Digiohjaaja Keijo Suuronen /
 | Lauritsalan alueen asukasyhdistys ry, 
 | p. 040 558 6117, keijo.suuronen@gmail.com

 
LAPPEENRANNAN PÄÄKIRJASTO

Pääkirjaston mediaohjaaja antaa digitukea, 
myös etänä.

Paikka: Valtakatu 47, 53100 Lappeenranta

 | Lisätietoja: Mediaohjaaja Leo Mäenpää, 
 | p. 040 657 5535, 
 | leo.maenpaa@lappeenranta.fi

OHJAAMO LAPPEENRANTA, 
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, 
NUORISOTOIMI

Ohjaamosta alle 30-vuotiaat saavat ohjausta 
ja neuvoa kaikkiin asioihin ilman ajanvarausta. 
Neuvontaa myös hakemusten teossa. Voit tulla 
paikan päälle, ottaa yhteyttä WhatsAppilla, 
viestein, puhelimitse tai somen kautta.

Paikka: Anni Swanin katu 7,  
53100 Lappeenranta

 | Lisätietoja: www.lappeenranta.fi/ohjaamo, 
 | p. 0400 154 661, IG @ohjaamolappeenranta, 
 | FB Ohjaamo Lappeenranta, 
 | sähköposti: ohjaamo@lappeenranta.fi

SAMMONTORIN ASUKASTILA / EKTA

Asukastilassa annetaan digiopastusta 
erilaisten laitteiden ja sovellusten käytöstä. 
Voit ottaa mukaan oman laitteesi.

Paikka: Sammontori 2, 53850 Lappeenranta

 | Lisätietoja: p. 040 824 7940, 
 | sammontori@ekta.fi

Symbolit:  maksuton   maksullinen

Lappeenranta

Digituki 
kuuluu 
kaikille.



Lemi
LEMIN PÄÄKIRJASTO/ASUKASTILA

Pienimuotoista digitukea esimerkiksi 
verkkoasioinnissa tai laitteiden käyttöön 
liittyvissä ongelmissa. 

Paikka: Urheilutie 2, 54710 Lemi

 | Lisätietoja: p. 040 723 0570 tai 
 | p. 040 595 7350

Luumäki
LUUMÄEN KIRJASTO

Luumäen pääkirjastossa on saatavilla 
pienimuotoista digitukea esimerkiksi 
verkkopankkiasioinnissa. Jos haluat asioida 
avustetusti, on suositeltavaa soittaa siitä 
asiakaspalveluun ja sopia ajasta:  
p. 040 712 3525

Paikka: Virastotie 2, 54500 Taavetti

 | Lisätietoja: kirjasto@luumaki.fi

Parikkala
PARIKKALAN KIRJASTOT

Kirjastossa saat digineuvontaa ja voit käyttää 
digitaalisia aineistoja, sähköisiä lehtiä ja 
tietokantoja.

Paikat: 

Parikkalan pääkirjasto,  
Harjukuja 1, 59100 Parikkala

 | Lisätietoja: p. 040 514 3036, 
 | kirjasto@parikkala.fi 

Saaren kirjasto, Koulutie 6, 59510 Saari

 | Lisätietoja: p. 040 518 6915, 
 | kirjasto.saari@parikkala.fi
 
Uukuniemen kirjasto,  
Hovikummuntie 1, 59720 Uukuniemi

 | Lisätietoja: p. 040 736 9849, 
 | kirjasto.u-niemi@parikkala.fi

Symbolit:  maksuton   maksullinen

Älä raavi päätäsi, 
kysy digituelta!

Ja nyt 
miekin 
osaan!



Rautjärvi
RAUTJÄRVEN KIRJASTOT

Neuvontaa kirjastojen e-aineistojen käytössä, 
sähköisessä asioinnissa sekä tiedonhaussa. 
Apua annetaan kirjastohenkilökunnan kykyjen 
mukaan myös esimerkiksi tietokoneen, 
tabletin ja älypuhelimen käytössä sekä 
lähitukena että etänä. Otathan huomioon, 
että henkilöstö ei ole IT-alan ammattilaisia, 
vaan tarjolla on vertaistukea tietotekniikan 
aktiivikäyttäjiltä.

Paikat: Rautjärven pääkirjasto,  
Roihankatu 6, 56800 Simpele ja 
Asemankirjasto, Mikonkatu 4 B 30,  
56610 Rautjärvi

 | Lisätietoja: Kaisa Myllymäki, 
 | p. 040 506 3893, kirjasto@rautjarvi.fi

ELVINKULMAN OLOHUONE

Digitukea esimerkiksi tabletin, puhelimen 
ja myös erilaisten sähköisten palveluiden 
käyttöön.

Paikka: Matintie 14-16, 56100 Ruokolahti

 | Lisätietoja: olohuone@ruokolahti.fi, 
 | p. 044 449 1273

RUOKOLAHDEN KIRJASTO

Kirjastossa saat digineuvontaa ja voit  
käyttää digitaalisia aineistoja, sähköisiä 
 lehtiä ja tietokantoja.

Paikka: Nällikuja 1, 56100 Ruokolahti

 | Lisätietoja: p. 044 449 1226, 
 | kirjasto@ruokolahti.fi

Ruokolahti

Symbolit:  maksuton   maksullinen

Verkkoasiointi 
nopeuttaa monia 
arjen askareita!



ETELÄ-KARJALAN KANSALAISOPISTO

Digitaitojen koulutusta työikäisille. Työpajoissa 
ja digipisteissä voit kohentaa digitaitoja, 
joita tarvitaan työelämässä, työnhaussa, 
opiskelussa sekä arjen asioinnissa. 
Koulutuksiin ilmoittaudutaan etukäteen.

Paikka: Lappeenranta, Joutseno, Luumäki

 | Lisätietoja: Koulutusten ajat, paikat, 
 | sisällöt ja infoa ilmoittautumisesta 
 | ekko.fi/digitaidot. 
 | Myö, työ ja digitaidot -hanke/Kaisa Leinonen,
 | p. 050 555 1676, kaisa.leinonen@ekko.fi; 
 | Tietotekniikkakoulutukset/Pasi Litmanen, 
 | pasi.litmanen@ekko.fi, p. 050 555 7271

ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY /  
DIGITIE-HANKE

Digitie-hankkeessa kylätoimijoille ja muille 
aktiiveille on tarjolla runsaasti digitaitoja 
vahvistavia maksuttomia koulutuksia, joista 
kukin yhdistys tai yksittäinen kyläaktiivi voi 
valita tarpeensa mukaan. Ohjaus tapahtuu 
pääasiassa pienryhmissä lähikoulutuksena, 
mutta se on mahdollista järjestää myös etänä.

 | Lisätietoja: Hanketyöntekijä Jani Valtonen, 
 | p. 0400 265 795, ekkylat.tuki@gmail.com, 
 | www.ekkylat.org/digitie

JOUTSENON OPISTO

Digitaitojen ja kestävän kehityksen koulutusta 
yrityksille sekä työelämässä oleville, 
lomautetuille ja työttömille. Koulutuksia 
voidaan järjestää myös yrittäjän/yrityksen 
omissa tiloissa.

Paikka: Joutsenon Opisto,  
Pöyhiänniementie 2, 54100 Joutseno

 | Lisätietoja: p. 045 844 2993, 
 | www.joutsenonopisto.fi

NORDEA

Henkilökohtaista digiopastusta Nordean 
konttoreilla ja digiopastustilaisuuksia 
pienryhmille myös etänä. Korona-ajan 
jälkeen Nordea jalkautuu jälleen Iso apu 
-palvelukeskuksiin, palvelutaloihin ja 
eläkeläisten tilaisuuksiin.

 | Lisätietoja: p. 0200 3000 (pvm/mpm) 
 | ma–pe 8–20 ja la–su 9–17, 
 | nordea.fi/digineuvontaa

Useamman kunnan 
alueella tarjottava tuki

Symbolit:  maksuton   maksullinen

Apua saa 
varmasti, 
sen kun 
kysyy vaan!



OP ETELÄ-KARJALA

Digiopastusta pankin omissa toimipisteissä, 
tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Voit myös 
pyytää OP Etelä-Karjalan edustajat vierailulle 
eri tilaisuuksiin kertomaan pankin sähköisistä 
palveluista.

 | Lisätietoja: p. 0100 0500 (pvm/mpm) 
 | ma–pe klo 8–16, op.fi/etela-karjala 

VERKOSTA VIRTAA -ALUEOHJAAJA

Etätukea kaikille puhelimitse, sähköpostilla tai 
muulla sovittavalla tavalla.

 | Lisätietoja: digiohjaaja Keijo Suuronen, 
 | p. 040 558 6117, 
 | keijo.suuronen@gmail.com 

A-OSUUS OY

Apua tietokoneiden, digilaitteiden ja 
ohjelmistojen käytössä. Opastusta, tukea ja 
koulutusta etänä ja kodissanne sopimuksen 
mukaan.

 | Lisätietoja: Taavi Aalto, 
 | p. 045 318 0230,
 | taavi.aalto@iki.fi, palvelen.fi 

DIGI TANE

Digi Tane tarjoaa digitukea – auttaa, opastaa, 
kouluttaa digilaitteiden ja kodin älylaitteiden 
hankinnassa ja käytössä, myös etänä.

 | Lisätietoja: Tauno Lakkala, 
 | Savonkatu 39 as 2, 53100 Lappeenranta, 
 | p. 040 766 1499, tauno@digitane.fi, 
 | www.digitane.fi/digitukipalvelut

IT-TUKI ARTO KARISUO

Apua ja opastusta tietokoneille ja älylaitteille. 
Kotikäyntejä Parikkalassa, Imatralla, 
Ruokolahdella ja Rautjärvellä. Apua ja 
opastusta myös etänä.

 | Lisätietoja: p. 050 3428490, 
 | www.naturalfinland.fi

TIETOTEKNIIKKAPALVELUT  
PASI VIINANEN

Käytännönläheistä tietotekniikkapalvelua. 
Kotikäyntejä Lappeenrannassa, Imatralla, 
Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa. 
Digitukea myös etänä.

 | Lisätietoja: p. 050 492 4421, 
 | www.tietotekniikkapalvelutpasiviinanen.fi

Symbolit:  maksuton   maksullinen

 Tutustu 
rohkeasti 
digitukeen!



Etelä-Karjalassa
DIGITUKEA

Esite on laadittu Digituki @ ekarjala II -hankkeessa syksyllä 2021. 
 Vuoden 2022 alusta lähtien digituen alueellista kehittämistehtävää hoitaa Digi- ja väestötietovirasto.

Digituki 
kuuluu 
kaikille!


