
Om du behöver en kunddator och/
eller utskrifter/kopiering/skanning av 
myndighetshandlingar 
Biblioteken 
Björkby invånarlokal 
Vandainfo 

Om du behöver råd och handledning i fråga 
om stadens e-tjänster
Stadens molnkontor 
Projektet Tsempataan!: för personer med 
invandrarbakgrund 
Vandainfo 
Vantaan järjestörinki ry: med tidsbokning 

Om du behöver stöd med att hitta 
myndigheternas tjänster 
Stadens molnkontor 
Biblioteken 
Björkby invånarlokal 
Projektet Tsempataan!: för personer med 
invandrarbakgrund 
Vandainfo 
Vanda vuxenutbildningsinstitut: med tidsbokning 
Vantaan järjestörinki ry: med tidsbokning

Om du behöver individuell handledning på 
din egen apparat 
ENTER ry: för seniorer (på biblioteken och på distans) 
Stadens molnkontor 
Vanda vuxenutbildningsinstitut: med tidsbokning 
Vantaan järjestörinki ry: med tidsbokning 

Om du behöver stöd i hur du använder 
e-tjänster (till exempel applikationer, 
sociala medier)
ENTER ry: för seniorer (på biblioteken och på distans) 
Stadens molnkontor 
Vanda vuxenutbildningsinstitut: med tidsbokning 

Om du vill lära dig grundläggande 
färdigheter eller fördjupa ditt digitala 
kunnande 
Stadens molnkontor 
Kurser på Vanda vuxenutbildningsinstitut

DIGITALT STÖD I VANDA 
VÅREN 2022

CORONASITUATIONEN KAN INVERKA PÅ ÖPPETTIDERNA  
OCH TILLGÅNGEN TILL NÄRSTÖD.

VI BER DIG OBSERVERA ATT DIGISTÖDJAREN INTE  
NÖDVÄNDIGTVIS KAN GE RÅD I ALLA PROBLEMSITUATIONER.

SE OMSTÅENDE SIDA 
FÖR INFORMATION 
OM SPRÅKUTBUDET.



ENTER ry: Kamrathandledning och 
informationsinslag om digitala frågor för 
seniorer
Närmare information 050 374 8645    
info@entersenior.fi                               
www.entersenior.fi
Tjänsten är tillgänglig på finska. I mån av möjlighet
även svenska och engelska.

Stadens molnkontor
https://tapahtumat.vantaa.fi, sök med ordet ”digi” 
Betjäning oberoende av språkkunskap

Björkby invånarlokal
Vaktmästare 043 827 0114 
koivukylanasukastila@vantaa.fi
Granrisstigen 2 (f.d. biblioteket)
Tjänsten är tillgänglig på finska och engelska

Projektet Tsempataan!
• Tjänsten är tillgänglig på somaliska, finska /

Sahan-seura tfn 045 145 3133
• Tjänsten är tillgänglig på ryska, finska / Vantaan

Venäläinen Klubi ry tfn 044 948 9220
• Tjänsten är tillgänglig på arabiska, finska,

engelska, franska / Hakunilan kansainvälinen 
yhdistys ry tfn 044 493 2093

• Tjänsten är tillgänglig på somaliska, finska / Itä-              
Vantaan somalikulttuuri yhdistys ry tfn 045 144 7821

Vandainfo
Telefonrådgivning 09 83911, vantaa-info@vantaa.fi 
Dickursby, Dixi, Banvägen 11, 2 vån. och
Myrbacka, Myrbackahuset, Påltorget 3 
www.vantaa.fi/vantaainfo och chatt
Tjänsten är tillgänglig mån.–fre. på finska, svenska, 
engelska
Neuvova Vantaas flerspråkiga rådgivning ges på 
estniska, ryska, somaliska, dari, engelska, farsi och 
arabiska. Kontrollera rådgivningsdagarna 
www.vantaa.fi/vantaainfo

Vanda vuxenutbildningsinstitut 
Digirådgivningens tfn 09 8392 4342
Tidsbokning mån–tors kl. 12–15 och fre kl. 12–14. 
Rådgivning mån. kl. 13–16.15 och fre. kl. 12–15.15 
Kurser: www.ilmonet.fi
Tjänsten är tillgänglig på finska och engelska. I mån 
av möjlighet svenska och franska.

Vanda stadsbibliotek
Närmare information på www.helmet.fi eller vid 
bibliotekens kundtjänst och Vandainfo. Tjänsten är 
tillgänglig på finska, svenska och engelska. I mån 
av möjlighet även estniska och ryska.

Vantaan järjestörinki ry
• Simonsböle, Centret för medborgaraktivitet

Leinikki, Ranunkelvägen 22 A, 3 vån.
Tjänsten är tillgänglig på arabiska, franska och 
finska: mån.–fre. kl. 9.30–14.30 tfn 050 330 6927 
Tjänsten är tillgänglig på dari, farsi, finska och 
engelska: mån.–fre. kl. 9.30–14.30 tfn 050 569 9095 
Tjänsten är tillgänglig på finska, engelska: mån.– 
fre. kl. 9.30–14.30 tfn 050 329 7932

• Björkby, Invånarlokalen Kirnu, Granrisstigen 2 
Tjänsten är tillgänglig på dari, farsi, finska
och engelska: mån. kl. 9–15 tfn 045 134 1711

• Myrbacka, Myyrinki, Köpcentret Isomyyri, 
Kopparbergsvägen 10 B, 3 vån.
Tjänsten är tillgänglig på arabiska, somaliska, 
engelska, finska: mån., tis., ons. och tors. kl. 9.30– 
14.30 tfn 0400 986 011
Tjänsten är tillgänglig på ryska och finska: mån., 
tis. och tors. kl. 9–15, ons. och fre. kl. 9–14
tfn 040 183 0930


