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Senioreiden tietotekniikka- ja 
mediaopetus työväenopistossa

Juhana Mykrä
suunnittelijaopettaja
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Opinto-ohjelma digijulkaisuna sto.digipap.eu/opinto-ohjelma

Kenelle ja missä?

• 10 omaa toimipistettä ympäri Helsinkiä

• 70 muuta opetuspaikkaa

• Kuka tahansa voi osallistua kursseille tai 
luennoille asuinpaikasta riippumatta

• Opetus on ensisijaisesti suunnattu 
yli 16-vuotiaille

• yli 64-vuotiaita n. 30 % opiskelijoista
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Helsinki 

http://sto.digipap.eu/opinto-ohjelma
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Ainealat

TAIDEAINEET
• Musiikki 

• Kuvataide

• Äidinkieli, kirjallisuus
ja teatteri

• Media
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TIETOAINEET
• Kielet  (yli 20 kieltä) 
• Suomi maahanmuuttajille
• Yhteiskunnalliset aineet
• Terveys ja hyvinvointi
• Luonto ja ympäristö
• Merenkulku 
• Avoin yliopisto-opetus

TAITOAINEET
• Käsityö
• Kotitalous
• Tietotekniikka
• Liikunta

Mediaopetus
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5200t
v. 2017

Opinto-ohjelma digijulkaisuna sto.digipap.eu/opinto-ohjelma

Valokuvaus
Kuvankäsittely

Julkaisut
Video ja elokuva

Animointi
Pelit

Mobiilioppiminen
Sosiaalinen media

http://sto.digipap.eu/opinto-ohjelma
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Tietotekniikan opetus
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8200 t, josta kursseja 6300 t
josta seniorit 1260 t = 20 %

v. 2016

Opinto-ohjelma digijulkaisuna
sto.digipap.eu/opinto-ohjelma

Tietotekniikan opetus
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http://sto.digipap.eu/opinto-ohjelma
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Ikäihmisille suunnattu opetus
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11000 t, josta 

IT 1340 t = 12 %
v. 2016

Senioriopetus palvelukeskuksissa

• Esimerkkejä kursseista palvelukeskuksissa


avoimet yleisluennot


englanti, saksa, espanja, ranska, S2


puutarhanhoito, bridge, ompelu, askartelu


tietotekniikan perusteet, mobiililaitteet, sähköinen asiointi, some


venyttely, kehonhallinta, taiji, jooga, pilates, jumppa, tuolijumppa, 
keppijumppa, circuit, cubamix, dancemix, zumba, seniori- ja kansantanssit


kirjallisuusluennot ja -piirit, luova ja elämäkerrallinen kirjoittaminen, lausunta, 
teatteri K-60, teatteritieto


öljy- ja akvarellimaalaus, piirustus, kuvanveisto, posliininmaalaus, keramiikka


yksinlaulua, kuoroja, lauluryhmiä, yhteislaulua

• Yhteistyötä kaupungin palvelukeskusten, kirjaston ja 3. sektorin kanssa, 
mm. Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ja Vanhustyön keskusliitto

• Opistossa toimii ikääntyneiden opetuksen koordinointiryhmä Harmaat ketut
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Yleisluennot
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2100 t, josta IT 61 t = 3 % 
v. 2016

Tietotekniikan tietoiskut  ja luennot
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Tietotekniikan tietoiskut  ja luennot
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Avoimet ja joustavat oppimisen 
tukipalvelut, etä- ja itseopiskelu
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Avoimet ja joustavat oppimisen 
tukipalvelut, etä- ja itseopiskelu
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Avoimet ja joustavat oppimisen 
tukipalvelut, etä- ja itseopiskelu
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Avoimet ja joustavat oppimisen 
tukipalvelut, etä- ja itseopiskelu
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Vertaistukihenkilötoiminta 
seniorikursseilla -pilotti

Opintosetelikurssien hakumenettely
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http://sto.digipap.eu/opinto-ohjelma/#4/z

Työväenopiston nettisivut:

Katso opintosetelikurssit www.ilmonet.fi
hakusanalla "opintoseteli".
Tulosta opintosetelihakemus tästä:
Opintosetelihakemus A

http://www.hel.fi/www/sto/fi/palvelut-ja-
ohjeet/kurssimaksut-ja-alennukset/kurssimaksut-ja-
alennukset

Työväenopiston opinto-ohjelma:

http://sto.digipap.eu/opinto-ohjelma/#4/z
http://www.ilmonet.fi/
https://ilmonet.fi/#fi/searchadv/txt=opintoseteli/com=3/dat=170101000000_170731235959
http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/d50ebb8a-92a6-4e97-8c04-e0e507a6854a/Opintosetelihakemus-A-opintosetelikurssille_kentat.pdf?MOD=AJPERES
http://www.hel.fi/www/sto/fi/palvelut-ja-ohjeet/kurssimaksut-ja-alennukset/kurssimaksut-ja-alennukset
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