
Tietopajat kevät 2021
Arjen Apu hanke järjestää tietopajoja 

huhtikuussa ja toukokuussa 2021



TULE MUKAAN SAAMAAN TIETOJA ARJEN ASIOIHIN 
- KEVÄÄN 2021 AIHEET JA AIKATAULU
Tietopajat toteutetaan Zoomissa suomeksi ja tulkataan tigrinjaksi ja dariksi - myös muut kuin 
eritrealaiset tai afgaanit ovat tervetulleita ja ennakkoilmoittautumista ei tarvita

PÄIVÄ; 
TIISTAI

KELLO AIHE Osoite eritrealaiset –
tigrinjan kielinen tulkkaus

Osoite afgaanit - darin 
kielinen tulkkaus

20.4.2021 16-19 Suomen kansalaisuuden 
hakeminen- Miten haen 
kansalaisuutta?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811

27.4.2021 16-19 Miten terveydenhoito toimii 
Lahdessa - mistä saan apua ja 
miten?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811

4.5.2021 16-19 Kestävä kehitys ja jätteiden 
lajittelu - miksi ja miten?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811

11.5.2021 16-19 Suomalainen työkulttuuri -
millaisia tapoja ja tottumuksia on 
Suomessa työpaikoilla?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811

18.5.2021 16-19 Pikkulapsen hoito ja ravitsemus –
mikä on terveellistä ruokaa 
lapselle?

https://lut.zoom.us/j/65117626290 https://lut.zoom.us/j/67954131811
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Haluatko mukaan Arjen Apu toimintaan?

Jos haluat tietoja Arjen Apu toiminnasta ota yhteyttä:
• Niku (suomi, dari) 

nikhadam.mohammad@kaupunkikyla.fi tai 044 7722820
• Helen (suomi, tigrinja)

helenghebrehiwet83@gmail.com tai 044 7722862

Heidät löydät myös WhatsAppista

mailto:nikhadam.mohammad@kaupunkikyla.fi
mailto:helenghebrehiwet83@gmail.com


ZOOM ohje ja ZOOM osoitteet:

Arjen Apu eritrealaiset: https://lut.zoom.us/j/65117626290
Arjen Apu afgaanit: https://lut.zoom.us/j/67954131811

ZOOM:
• ZOOM toimii älykännykällä, tabletilla tai tietokoneella 
• Olisi hyvä, jos sinulla olisi kamera  - vaikka kännykän kamera
• Kuulokkeet auttavat äänen kuuluvuudessa. Kuulokkeina käyvät esim. älykännykän nappikuulokkeet
Ohje kun käytät kännykkää:
• Lataa kännykkään ZOOM sovellus; on tämän näköinen
• On tärkeää ladata ZOOM sovellus ennen tapaamista ZOOMIssa
• Klikkaa haluamasi huoneen osoitetta
Ohje jos käytät tietokonetta esimerkiksi kannettavaa konetta:
• Klikkaa ZOOM huoneen linkkiä
• Kun sinulle aukeaa tässä alla oleva kuva, niin klikkaat kohtaa run Zoom. 
• Tämä on hyvä tehdä ennen ZOOM tapaamista

Myös tietokoneeseen voit halutessasi ladata
etukäteen ZOOM sovelluksen osoitteesta: 

https://zoom.us/download

Et tarvitse käyttäjätunnusta tai salasanaa sovelluksen lataamiseen tai kirjautuaksesi sovellutukseen.

Kun avaan Arjen Apu ZOOM huoneen niin mikrofonisi ja videokamerasi on päällä. Saat ne halutessasi suljettua näytön alareunassa olevien kuvakkeiden 
kohdalta. 

Chat kuvakkeesta aukeaa mahdollisuus kirjoittaa viesti tapaamiseen osallistuville.

Share Screen kuvakkeesta pääset jakamaan näyttösi esim. sinulla olevan tiedoston.
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