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Kirjaston verkkopalveluiden esittelyssä
kerrotaan Ellibsistä (äänikirjat e-
äänikirjat), Kirjastokinosta (elokuvat) ja
musiikkipalveluista (Naxos -musiikin
kuuntelu ja Rockway-musiikkikurssit)

Kirjaston tietotekniikkaopastuksissa
esitellään tietotekniikkaan ja
tietoturvallisuuten liittyviä aiheita.
Opastukset pidetään tänä syksynä
koronarajoitukset huomioiden. Tilaisuudet
järjestetään sekä kirjastolla että Teams-
alustalla. Kirjastolla osallistujamärä maks.
10 henkilöä, maskisuositus.
Ilmoittautuminen tilaisuuksiin ja
osallistuminen etätilaisuuksiin onnistuu
kirjaston etusivulle tulevasta linkistä sekä
neuvonnasta. Etäosallistujien ei tarvitse
ilmoittautua.

Tutustutaan Whatsapp ja Signal-
viestipalveluiden käyttöön. 

Onko sinulla uusi puhelin, mutta et vielä
ole keksinyt mitä kaikkea sillä voisi
tehdä? Esittelyssä joitakin hyödyllisiä
sovelluksia ja toimintoja.

Pelaamalla voi helposti opetella vaikka
kokonaan itselle uutta kieltä.
Duolingo on suosittu kielten opiskelupeli,
joka käyttöliittymä on englanninkielinen.
Lin Go on kieltenopiskelupeli, jonka
käyttöliittymä on suomenkielinen. 

Tietotekniikka-
opastukset

KIRJASTON VERKKOPALVELUT 
KE 1.9. KLO 14-15

WHATSAPP JA SIGNAL 
KE 8.9. KLO 13-14

ENEMMÄN ILOA ÄLYKÄNNYKÄSTÄ
KE 22.9. KLO 13-14

KIELIPELIT PUHELIMELLA 
KE 20.10. KLO 13-14

SENIORSURF: GEOKÄTKÖILY
KE 6.10. KLO 13-15

Timo Tuomainen  Hyvinkään Ladusta
esittelee geokätköilyä. Geokätköily on
ulkoiluharrastus, jossa etsitään
geokätköiksi kutsuttuja rasioita
älypuhelimen tai gps-laitteen avulla. 

Jaana Savolainen Kuluttajaliitosta kertoo
ajankohtaisista netti- ja
puhelinhuijauksista ja siitä siitä miten
niiden uhriksi joutumista voi välttää.

AJANKOHTAISET NETTI- JA
PUHELINHUIJAUKSET
KE 3.11. KLO 13-14

TUTUSTUTAAN YHDESSÄ
TEAMSIIN ONNENSILLASSA
TI 31.8.KLO 11-12

Tule tutustumaan rauhalliseen tahtiin
Teams -etäyhteyssovellukseen. 
Teamsin avulla voit osallistua
etätoimintaan tietokonetta, tablettia tai
älykännykkää käyttäen. Järjestetään
yhteistyössä Hyvinkään Yhdistykset ry:n
kanssa Onnensillassa.
Ennakkoilmoittautuminen:
https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/

VALTAKUNNALLINEN DIGITUKIVIIKKO
30.8.- 3.9.

Hyvinkään Digitukiverkosto, johon
kirjastokin kuuluu,  osallistuu
valtakunnalliseen Digitukiviikkoon
järjestämällä ohjelmaa tukea tarvitseville.
Digi-info -Mistä digitukea Hyvinkäällä?-
tilaisuudessa (pe 3.9. klo 10-12)kerrotaan
Hyvinkäällä saatavilla olevista
digitukipalveluista.

https://www.hyvinkaa.fi/Digitukiviikko2021

https://www.hyvy.fi/ilmoittaudu/

