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ATK Seniorit Mukanetti ry aloitti yhdistysmuotoisen toimintansa Tampereella 6. maaliskuuta 2000.
Vuodesta 1995 lähtien oli Mukanetin perustaja
Heikki Pettilä kuitenkin jo vetänyt ikäihmisten
atk-kursseja Mummon Kammarissa Otavalankadulla. Noiden koulutustilojen käytyä ahtaiksi
toiminta siirtyi Sorinkatu 3:een vuonna 1999, ja
toimiston projektisihteeriksi palkattiin Eija-Riitta
Kortesluoma.
Atk-kurssien lisäksi Mukanetti käynnisti vuonna
2001 tietokoneiden ja kännyköiden käytön opastukset vapaaehtoisten vertaisohjaajien voimin.
Näistä kursseista ja ohjaustilaisuuksista tuli erittäin
suosittuja, ja kurssit täyttyivät nopeasti. Kouluttajina toimivat Heikki Pettilä, Mikael Surakka sekä
Eija-Riitta Kortesluoma silloin kun yhdistyksen
muilta asioilta kerkisi. Vuonna 2002 Kortesluoma
nimitettiin yhdistyksen toiminnanjohtajaksi.
Alkuvuosina kannettavat tietokoneet olivat harvinaisia, joten yhdistyksen kiinteät pöytäkoneet
olivat ahkerassa käytössä. Koska kaikki tapahtui
samoissa tiloissa, henkilökohtaiset opastukset toimivat kurssiaikataulujen ehdoilla. Erillinen huone
varattiin kännykkäohjaukselle, jossa seniorit
saivat tukea Nokia 3310:n ja muiden älypuhelimia
edeltävien vempaimien käytössä.
Alkuvaiheessa toimintamme keskittyi voimakkaasti Sorinkadulle. Vuosien varrella olemme
levittäytyneet palvelutaloihin ja muihin julkisiin
kohteisiin. Olemme alkaneet järjestää tietotekniikkakursseja muillekin organisaatioille ja lähettäneet
muutaman hengen tukitiimejä yhdistyskoulutusten
tueksi.

Tänään Mukanetti tukee lähes koko Pirkanmaan
senioreita digivalmiuksissa ja tekee valtakunnallista yhteistyötä muiden alalla toimivien
yhdistysten kanssa. Olemme vastanneet ajan
vaatimuksiin, ja vertaisohjaajiemme tieto, taito
ja osaaminen ovat hyvällä tasolla. Laajentunutta
toimintaamme voisi luonnehtia jo lähes asiantuntijatehtäväksi.
Toimintamme perustuu pitkälti vapaaehtoisiin
vertaisohjaajiin. Jo kahdenkymmenen vuoden
ajan tuutorimme ovat itseään säästämättä uhranneet aikaansa toisten ikäihmisten auttamiseen ja
tukemiseen tietotekniikka-asioissa. Siitä heille iso
kiitos!
Koska koneet ja laitteet ovat tänä päivänä erittäin
kehittyneitä ja nykyteknologiaa on lähes pakko
hankkia selviytyäkseen arjesta, yhdistyksemme
koulutus- ja ohjaustoiminnasta on tullut entistäkin tärkeämpää. Toivon, että Mukanetin rooli
aikuisväestön kouluttajana ja tukijana jatkuu
vähintään yhtä vireänä myös tulevaisuudessa.
Tampereella, maaliskuussa 2020
Seppo Häyhänen
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20 VUOTTA DIGIASKELIA
EIKÄ SUOTTA

opistossa ja Mummon Kammarissa
Tampereella. Yhdistyksen toiminta
virallistui, kun ATK Seniorit Mukanetti ry perustettiin 6.3.2000.
Toimitilat löytyivät Sorinkadulta,
yhdistys palkkasi projektisihteerikseen Eija-Riitta Kortesluoman.

Mukanetin digiaskelmittarissa lukee pyöreät 20 vuotta. Mistä kaikki alkoi,
ja mitä matka on tuonut tullessaan? Mitkä asiat ovat kiihdyttäneet seniorin
pulssia? Millä konsteilla olemme häntä digiaskeleissa auttaneet?
Näitä kysymyksiä esitimme muutamille Mukanetin aktiiveille. Kun Maija-Liisa Ström, Raili
Pöllänen, Seppo Häyhänen, Eija-Riitta Kortesluoma ja Seppo Pohja kertoivat kokemuksistaan, saimme kokonaiskuvan kuluneista vuosista ja paalutimme taipaleemme kulmakivet
viiden vuoden ryppäisiin.

2000-2005

”Mitä ne sellaiset tuutorit ovat,
ne vanhat ja osin myös vallattomat?
Ovatpa vain perin auttavaisia
Mukanetin miehiä, Mukanetin naisia.”

2000
4
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Sukellus internetin ihmeelliseen maailmaan

Vaikka Mukanetti täyttää 20 vuotta
vuonna 2020, toiminnan juuret
juontuvat vuoteen 1995. Silloin
diplomi-insinööri Heikki Pettilä
alkoi vetää ikäihmisten Pelko pois
-ATK-kursseja Ylöjärven työväen-

2001

2002

Nettiä pitkin poikin

Raha ratkaisi

Uuden yhdistyksen isoin haaste oli
rahoituksen varmistaminen toiminnalle. Mukanetti sinnitteli suppeissa
tiloissa ATK-opisto-HePin kyljessä
Opetusministeriöltä syksyllä 2000
saamansa kannustusrahan turvin.
Korkea kynnys ylitettiin, kun
Raha-automaattiyhdistys myönsi
ensimmäisen avustuksensa yhdistykselle vuonna 2003. Rahoituksen
toinen tukijalka olivat yhteistyökumppanit, ensimmäisinä niistä
TPO, Tampereen kesäyliopisto ja
Tampereen kaupunki.
Eija-Riitta muistelee hyvällä vuosia
2003-2006. Mukanetti oli tuolloin
mukana eTampere-hankkeessa,
jonka tavoitteena oli kehittää kansalaisten arkea helpottavia verkkopalveluja. Tampereen kaupungin
silloisen viestintäjohtaja Jari Seppälän johdolla kaupungissa edistettiin
sähköisten palveluiden käyttöönottoa reippaasti, eikä rahoituksesta
ollut pulaa.

Viitenä ensimmäisenä vuonna
yhdistyksen toiminnan ydintä oli
internetiin tutustuminen.
– Nettitekniikka ei ollut vielä
kovin kehittynyttä eikä mastojakaan
ollut paljon. Netin käyttö oli ylipäätään kallista, muistelee Eija-Riitta
Kortesluoma, joka nimitettiin
yhdistyksen toiminnanjohtajaksi
vuonna 2002. – Ihmiset tarvitsivat
meiltä opastusta internet-liittymän
hankkimiseksi kotiin ja kaipasivat
yhtä sun toista apua netin käytön
ongelmissaan.

Nettikahvila – varsinainen hitti

Sosiaalisesta mediasta ei tiedetty
vielä, joten Mukanetin opastustoiminta pyöri kotisivujen ja sähköpostiasioiden ympärillä. Opetuksessa ja opastuksessa käytetty
sähköpostiohjelma oli Eudora, ja
tietokoneet pohjautuivat Windows
95 -käyttöjärjestelmään. Asiakkaat
kyselivät neuvoja hakiessa tietoa
kotimaisilta ja pohjoismaisilta
internet-sivuilta ja halusivat apua
saamiensa tietojen tulkitsemiseen.
Hämeenlinnan kaupunginkirjaston
Makupalat-sivusto oli tuolloin kova
sana, mutta myös Altavista ja Yahoo
olivat suosittuja hakukoneita.

Silti useimmilla kävijöillä ei ollut
kotona omaa tietokonetta saati
sitten nettiyhteyttä.
– Yksi ensimmäisistä unelmistamme toteutui, kun avasimme
MukaSurffi-nettikahvilan Sorinkadulle vuonna 2001, Eija-Riitta
kertoo. – Siellä seniori-ikäiset saivat
käyttää nettiä vapaasti sekä tulostaa
tarvitsemiaan asiakirjoja.

2003

”Tuutoreista löytyy tuhannen tyyliä.
MukaSurffissa montakymmentä Lyyliä
ja opastuspisteissä heitä on lisää
ohjaamassa kuin Heikki-isä.”

Tulostamiseen liittyvistä asioista
riitti kysyttävää. Elettiin mustesuihkutulostimien aikaa, sillä lasertekniikka oli uuden vuosituhannen
alkuvuosina kallista. Seniorit
kaipasivat apua valokuvien tulostamiseksi, ja moni tuli tiedustelemaan, millainen tulostin olisi hyvä
hankinta.

Knoppia ikä kaikki

Tekstin- ja kuvankäsittelyä koskevat knopit sekä Microsoft Officepaketin ohjelmat eli Word, PowerPoint ja Excel vetivät alkuvuosina

2004
2020 Mukanettiläinen
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roppakaupalla tiedonjanoisia
Sorinkadulle. Näistä aiheista Mukanetti järjesti koulutuksia, joihin
ikäihmiset osallistuivat runsaslukuisesti.
Asiakkaat olivat pääosin 50-65
-vuotiaita, ja suurin osa heistä oli
naisia. Alussa miehet eivät atk:sta
piitanneet. Olivatko he tottuneet
työelämässä siihen, että sihteeri
hoiti koneiden naputtelun? Niin tai
näin, mutta digitaalinen kuvankäsittely oli poikkeus tuosta säännöstä. Se veti miespuolisia valokuvaajiakin Mukanetin kursseille.
– Koska he olivat analogisen kuvauksen asiantuntijoita, minä opin
heiltä huimasti. He puolestaan saivat kaipaamaansa diginäkökulmaa
minulta, Eija-Riitta muistelee.
Ensimmäiset vertaisohjaajat eli
tuutorit olivat enimmäkseen eläköityneitä terveydenhuollon ammattilaisia ja opettajia, oli joukossa
jokunen insinöörikin. Ensimmäiset
tuutoreiden omat koulutukset käynnistyivät vuonna 2001. Siitä lähtien
he ovat toimineet vertaisohjaajina
niin Mukanetin tietotekniikkakursseilla kuin opastuspisteissäkin.

2005
6
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”Kotituutorit Pirkanmaalla
tekevät hyvää kaikkialla.
Menevät sinne miss’ hätä on suurin,
hetkessä kaatavat raskaankin muurin.”

2006-2010

Sähköpostista se alkoi

Mukanetin toisesta viisivuotiskaudesta kertoo Maija-Liisa Ström,
joka toimi Mukanetin puheenjohtajana vuosina 2002–2008. Puheenjohtajuus vei suurimman osan
hänen ajastaan, mutta puuhakas
nainen ehti toimia myös tuutorina.
Yleensä Maija-Liisa päivysti keskiviikkoisin Hervannan tietotorilla
yhdessä Eero Kahrolan kanssa.
– Siellä meillä oli seitsemän konetta uusin ohjelmin ja kiitettävästi
kävijöitäkin: 9:stä 16:een asiakasta
kerralla, Maija-Liisa kertoo.

Halpa yhteys maailmalle

Noina vuosina kukaan ei tullut
tietotorille omien koneiden kanssa. Opastaminen oli Maija-Liisan
mukaan siinä mielessä helppoa, että
tietokoneissa oli käytössä vain yksi
järjestelmä. Sen opastukseen tuutori oli saanut hyvän koulutuksen
Mukanetissa.

2006

Tärkein opeteltava asia oli sähköpostin käyttö. Moni oli onnellinen
saadessaan yhteyden USA:ssa
tai Euroopassa asuviin aikuisiin
lapsiinsa, koska ulkomaanpuhelut
olivat siihen aikaan kalliita. – Eräs
asiakas halusi tosin lopettaa sähköpostiyhteyden Helsingissä asuviin
lapsiinsa. Häntä harmitti se, etteivät
he enää soittaneet, lähettivät vain
’maileja’, Maija-Liisa muistelee.

Nokialaiset haltuun

Samaisena toisena viisivuotiskautenaan Mukanetti aloitti myös
kännyköiden käytön neuvonnan. Aluksi kaikkien asiakkaiden
käynnykät olivat Nokian puhelimia. Koulutusta tähän toimintaan
ei ollut vielä saatavilla. Muutama
kännykkäkauppias saatiin kuitenkin
houkuteltua tuutoreita neuvomaan.
Maija-Liisa kertoo, että tuutorit
opiskelivat oma-aloitteisesti kännykän käyttöön liittyviä asioita
toistensa puhelimista.
– Minunkin oli itse opeteltava
ennakoiva tekstinsyöttö viestien
kirjoittamisessa.

Mutta paikallisista asioista kiinnostuneet saivat sähköpostista uuden
näppärän välineen, joilla he saattoivat olla yhteydessä esimerkiksi
edustajiinsa.

Internet hivuttautui kuvaan

Alkuaikoina asiakkaat halusivat
oppia vain soittamaan ja vastaanottamaan puheluita. Mutta pikku
hiljaa markkinoille alkoi ilmestyä
ensimmäisiä älypuhelimia paksuine

– Jonkin verran opettelimme
myös kuvankäsittelyä. Pari maalausta harrastavaa asiakasta löysi
avullamme kanavan esitellä taulujaan ja sai niitä näin myydyksi,
Maija-Liisa jatkaa.

”Eija-Riitalta voitaisiin kysyä,
miten hän arvostaa meitä.
Hetken melskaa kuin käsirysyä käyvä,
kehuu ja kiittelee sydämen pohjasta,
ei lyö eikä anna ohjasta,
ei heittele perkeleitä.
Tästä me kukin päättelemme
ett’ ihan turhia ole emme!”

Internet ei herättänyt aluksi kiinnostusta, mutta pikkuhiljaa ihmiset alkoivat löytää sieltä aihioita
joulu- ja pääsiäiskortteihin sekä
onnitteluruusuja tervehdyksiin.
Osa kiinnostui sähköisten lehtien
lukemisesta ja haki niistä kotipaikkakuntaa tai vaikkapa New Yorkia
koskevia uutisia.

2007

2008

2009

ohjekirjoineen. Käyttöjärjestelmän
tärkein osa oli internet, ja sen ohjeet olivat ohjekirjassa ensin. Entä
miten soittaa puhelu? Sen ohje alkoi
vasta sivulta 54.

Toinen toistaan tukien

Maija-Liisan mukaan tuutorointi
on muuttunut mutkikkaammaksi
sitä mukaa, kun käyttöjärjestelmien
ja laitteiden määrä on kasvanut ja
ohjattavat ovat alkaneet tulla opastuspisteeseen omien laitteidensa
kanssa.
Haasteista huolimatta Maija-Liisa
on sitä mieltä, että tuutorointi on
mahtava harrastus, sillä siinä oppii
itsekin uudet käyttöjärjestelmät
ja tavat hyödyntää niitä. Uusi on
hänen mukaansa aina ollut kiinnostavaa.
– Olin tosi ylpeä toiminnastamme, sanoo Maija-Liisa aktiivivuosiaan muistellessaan.
– Me seniorit autoimme toisiamme digimaailman saloihin ilman
nuorempien vaivaamista. Sain
esitellä toimintaamme Euroopan
alueneuvoston kokouksessa Bolsanossa, Italiassa, ja myös Tampere
-talon kansainväliselle yleisölle.
Molemmissa paikoissa toimintamme sai raikuvat aplodit!

2010

2011-2015

Läppäreiden ja kännyköiden
läpimurto

Kolmannen viisivuotiskauden aikana Mukanetin puheenjohtajina toimivat Raili Pöllänen (2009-2011)
ja Seppo Häyhänen (2011-2017).
He kertovat, että noina vuosina
Mukanetin aktiivituutoreita tarvittiin kipeästi yhdistyksen varainhankintaan ja erilaisiin hallinnollisiin
tehtäviin Eija-Riitta Kortesluoman
avuksi. Tuo kyvykkäiden tuutoreiden työpanos oli todella tärkeä,
vaikkakin se oli samalla pois varsinaisista opastus- ja ohjaustehtävistä.

Käyttiksissä monta ihmeellistä
asiaa

Opastuspuolella Windows ja sen
alati uusiutuvat käyttöjärjestelmät
aiheuttivat jatkuvasti työtä niin
opastajille kuin opastettavillekin.
Hyvä ja varmaksi koettu XP oli
hiljalleen väistymässä, ja tilalle
tulivat Vista, Win7 ja Win 8 ja
lisänä siihen myös Win 8.1. Siinäpä
oli tuutoreille sekä oppimisen että
myös pienen pelon paikka. Sorin
mäkeä noustessa oli tuutorin ajatuksissa monesti pieni epävarmuus
siitä, mitä päivä toisi tullessaan.
– Tuoko se tänään Vistan vai
vitsan, saattoi hän miettiä.

2011
2020 Mukanettiläinen
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”On tuutoreita laittamassa rasvaa
senioriopetuksen liikkuviin,
vauhdilla pyöriviin rattaisiin.”

Toinen näkyvä muutos oli se, että
opastettava tuli yhä useammin
opastuspisteeseen oman kannettavan tietokoneen eli läppärinsä
kanssa. Siinä olikin monesti monta
uutta ja ihmeellistä seikkaa selvitettävänä molemmin puolin.
Vähitellen uudistuivat myös tallennusvälineet – tuli tikkua ja kiintolevyä. Moni ei enää tallentanut
tiedostojaan korpulle eli kovapintaiselle levykkeelle, vaikka sitäkin
vielä harjoiteltiin.

Pähkinöitä purtaviksi

Oman läppärinsä tuonut asiakas toi
mukanansa myös pelon tuutorin
mieleen.
– Mitäs jos minä sen omalla toiminnallani rikon, hän saattoi ajatella.
Oli tuutoreilla ns. talon puolesta kyllä
jonkinlainen vakuutus, mutta silti.
Tänä päivänä saumattomasti mukana kulkevat puhelimet aiheuttivat noina vuosina monta visaista
pähkäilyä vertaisohjaajille. Melkein

2012
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tyhjästä piti tuutoriparan osata
löytää oikeat avainsanat asiakkaille. Kännyköiden käyttöön liittyvä
opastus oli tuolloin ja on vieläkin
hektistä, ja avuntarvitsijan motto
oli yleensä ”äkkiä ja heti”.

tiin. Siellä yhdessä tuutorin kanssa
löydettiin muutama ratkaiseva este
tietokoneen käytölle. Ja niin asiat
olivat taas reilassa, eikä työpaikalle
jäänyttä mikrotukea enää haikailtu.

Railin ja Sepon mielestä tietokoneen
ja puhelimen käytön ohjauksessa
onkin kyse eräänlaisesta kanssakäymisen taitolajista, ja siinä puhelin
vie voiton. Puhelin on niin lähellä
asiakkaan omaa sielunelämää, että
siihen koskeminen on tavallaan
kuin menisi hänen sisimpäänsä.

Jokin ongelma tietokoneen kanssa
oli Railin ja Sepon mukaan tärkein
syy siihen, miksi asiakas tuli Mukanettiin. Hän tarvitsi tietoa oman
koneensa käytöstä tai lisäopastusta
sen hyödyistä. Hän haki myös ymmärrystä siitä, miten koneen avulla
voisi surffailla netissä ja sen rohkaisemana aukaista vihdoin se oman
nettipankin sivu. Vertaisohjaajan
kyky myötäelää, rohkaista ja kannustaa asiakasta olivat avainasioita
näiden pulmien ratkaisemikseksi.

Kelkassa pysyjät ja kelkkaan
palaajat

2010-luvun ensimmäisellä puoliskolla asiakkaat olivat lähinnä niitä
rohkeita ja ennakkoluulottomia
ikäihmisiä, joiden oppimishalu oli
merkki uteliaisuudesta ja halusta
pysyä ajan tasalla. ”Emme putoa
kelkasta” oli heidän mottonsa.
Toinen osa asiakkaista oli jo muutaman vuoden ollut poissa työelämästä ja saanut työssään kylläkseen
koko tietokoneesta ja sen tuomasta
uuden opettelusta. Heillä on monesti se ajatus, että ”ikinä en koko
masinaan koske”. Kun vuosi tai pari
oli kulunut, heidän askeleensa johtivat kuitenkin takaisin Mukanet-

2013

opastettavan kanssa ystävystyneet.
Ymmärrän nyt, että juuri näin
minun olikin pitänyt tätä asiaa
opastaa, tuntea hieman vieraan
henkilön luonnetta ja vaatimuksia.
Tässä tapahtumassa vieraan opastettavan ja ohjaajan henkilökemiat
kohtasivat.

Taito lukea ihmistä

Vastaus asiakastarpeisiin

Mukanetin käytössä olevat koneet
olivat varmaa hyvää laatua: saatuja,
liisattuja (eli vuokrattuja) sekä omia,
mutta aika alkoi tehdä niille tehtävänsä. Vähitellen uljas koneitten
rivistö alkoi harveta, ja yhä useammin tietokone vaihtui läppäriksi.

”Edustamme sitä alaa,
jolle sydämemme palaa.
Annamme, saamme, kumpaankin suuntaan,
turha on sitä lähteä muuntaan.
Vaan huomista kohti eteenpäin
marssimme juuri näin.”

Raili muistelee erästä neuvontatilannettaan, jossa asiakas oli hakenut tietoa kuvien tallentamisesta ja
tietokoneen kansiorakenteesta.
– Kun sitten vuosia myöhemmin
tapasin tämän saman henkilön, hän
kertoi: ”Sinä napakasti selvitit kohta kohdalta, miten ne tallennetaan
ja miten tallennetut kuvat järjestetään. Et antanut minulle mitään
muuta tulkinnan varaa, vaan juuri
näin ja näin piti tehdä!”
– Ihanko totta, kysyin ja hieman pelästyin. Sittemmin olemme

Vaikka digitekniikkaa koskevan
vertaisohjauksen välineet eivät ikinä
ole täysin ajan tasalla, pystyi Mukanetti vastaamaan asiakkaittensa
kysymyksiin ja toiveisiin. Koneet,
laitteet, toiminnan puitteet ja tuutoriväki vastasivat hyvin tarpeisiin.

2014

Ahkerat tiedottajat asialla

Alkuvaiheiden haasteena oli, miten
levittää tietoa Mukanetin toiminnasta. Ja miten ulottaa se heille,
jotka tuota oppia alati muuttuvassa
yhteiskunnassa eniten tarvitsivat?
Tunnetuksi tuleminen oli Railin
ja Sepon mielestä ehkä se heikoin
lenkki yhdistyksen alkuvaiheen
toiminnassa. Vuodet 2006-2013 olivatkin aikaa, jolloin tiedotustoiminta jalkautettiin sanan varsinaisessa
merkityksessä.
Yhdistyksen aktiivit Anja Salovaara
ja Seppo Häyhänen kiersivät henkilökohtaisesti erilaisissa ikäihmisten
kokoontumisissa ja tilaisuuksissa.
Niistä löytyi monia, joille ATK
oli vielä tuntematon tuttavuus tai
muuten vain pelottava asia. Kaiken
kaikkiaan Anja ja Seppo kertoivat
Mukanetin toiminnasta liki 200:ssa
tapahtumassa, joissa yleisöä oli
yhteensä yli 2000.
– Levitimme sanaa MukaSurffin
ilmaisesta opastuksesta, edullisiksi hinnoitelluista koulutuksista
ja muista tavoista oppia tietokoneiden ja kännyköiden tuomasta
uudesta maailmasta, kertoo Seppo.
Ihan aina ei aihe tainnut kuulijaa
kiinnostaa. Ahkera tiedottaminen
toi kuitenkin yhdistykselle uutta,

2015

innostunutta väkeä, ja Pelko pois
-kurssit saivat oppilaita. Näilläkin peruskursseilla Anja ja Seppo
kävivät esittelemässä yhdistyksen
toimintaa ja muuta koulutusta. Tiedottaminen oli Mukanetin kurssituutoreillekin sydämenasia.
Yhdistys tuli tunnetuksi myös
Elonpolkuja-verkoston kautta.
2010-luvun alusta alkaen Mukanetin puheenjohtaja on edustanyt
yhdistystä Tampereen kaupungin
Vanhusneuvoston ja Eläkeläisvaltuuston kokouksissa.

2016-2020

Älylaitteita ja sosiaalista mediaa

Mukanetin hallituksen puheenjohtaja Seppo Pohja valottaa Eija-Riitta
Kortesluoman kanssa, mistä suunnasta tuulet ovat viimeksi puhaltaneet. Kuulemme, että läppärien
toiminnallisuus on vuosina 20162020 aiheuttanut asiakkaille edelleen
päänvaivaa, samoin ’seiskan’ korvannut Windows 10 -käyttöjärjestelmä.
Internet on kuitenkin ollut valtaosalle asiakkaista jo itsestään selvää,
mutta eri käyttöliittymien ja käyttöjärjestelmien kirjo on hämmentänyt
mieliä. Asiakkaat ovat hakeneet apua
esimerkiksi IOS:n, Windowsin ja
Linuksen käyttöön.
>>

2016
2020 Mukanettiläinen
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Menossa mukana
Koko maailma hyppysissä

Samanaikaisesti vuodet ovat olleet
yhtä älylaitteiden esiinmarssia,
ja useat asiakkaat ovat hakeneet
tukea tablettien ja kännyköiden
toimintojen ymmärtämiseen. Kun
älylaitteista on tullut koko ajan
uusia malleja ja jopa malleista eri
versioita, on Sepon mukaan vauhti
ollut niin hurjaa, ettei tuutorikaan
ole aina perässä tahtonut pysyä.
Älykännyköiden mukana käden
ulottuvilla oli yhtäkkiä kaikki tietokoneen mahdollisuudet – nettisurffailusta navigointiin, medioista
lippupalveluihin. Samalla sosiaalisesta mediasta eli somesta tuli koko
kansan juttu. Sen käyttö on Sepon
mukaan suorastaan räjähtänyt viiden viimeisen vuoden aikana.

Palvelut nettiin

Suurimman haasteen on asiakkaille aiheuttanut sähköisten palveluiden siirtyminen verkkoon. Verkkoon ovat käytännössä siirtyneet
jo kaikki viranomais- ja pankkitoiminnot. Niiden käytön omaksumiseen seniorit ovat hakeneet apua.
Samanaikaisesti sähköpostiasiat,
valokuvat ja niiden siirto, käyttöjärjestelmien päivitykset ja pilvipalvelut pohdituttavat vanhene-

2017
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”Mitä sanoisivat Matti, Katri ja Eija?
Opetuksesta osa kuin leija
lentäisi ulos ikkunaluukusta,
katoaisi kiviruudusta
ellei olisi nopeaa
ajan tasalle palauttajaa.”

Kaksikko kertoo kerrasta, jolloin
he menivät Orivedelle kertomaan
yhdistyksen toiminnasta. Paikalla
oli 27 kuulijaa, joista kuta kuinkin
jokainen oli tilaisuuden jälkeen
valmis ryhtymään paikalliseksi
vertaisohjaajiksi.

vaa asiakaskuntaa. Tänä päivänä
opastettavat ovat keskimäärin
70-80-vuotiaita. Tähän mennessä
iäkkäin Sepon opastamista
asiakkaista on ollut 92-vuotias.
Valtaosa kävijöistä on edelleen naisia, mutta miesten määrä on noussut ja lähentelee jo 40 prosenttia.

Selkeä muutos aiempaan vertaisohjaajakaartiin on, että tuoreet
tuutorit ovat vastaeläköityneitä, ja
heillä on jo valmiiksi jonkinlaista
taustaa it-asioista.
– Olen pannut merkille, että he
ymmärtävät asiakkaiden lähtötason aika hyvin. Vanha kunnon
’pelko pois’ on edelleen hyvä motto
opastustilanteessa.

Uusia tuutoreita kehiin

Muuan oivallus

Alkuperäisiä tuutoreita on jäänyt
pois toiminnasta korkean iän vuoksi. Seppo kertoo, että yhdistys on
kuitenkin parin viimeisen vuoden
aikana saanut kiitettävästi uusia
tuutoreita mukaan toimintaan.
– Siitä kuuluu kiitos sille, että
olemme jaksaneet tehdä jalkatyötä,
Seppo ja Eija-Riitta toteavat yksin
tuumin. – Olemme olleet entistä
enemmän esillä mediassa ja tapahtumissa. Olemme ponnistelleet
vastataksemme kentän kasvaviin
tarpeisiin.

2018

Seppo kertoo miehestä, joka tuli
opastuspisteeseen Aasiasta ostetun
kännykän kanssa. Ongelmana oli,
että kielenvaihdon jälkeen vain
osa laitteen teksteistä oli muuttunut suomeksi, ja se esiintyi sekaisin
paikallisen kielen kanssa. Tuloksena
oli aikamoinen sillisalaatti. Tehdasasetusten palauttaminen kännykkään
oli ainoa tapa lähestyä ongelmaa –
aikaavievä temppu sekin. Tarinan
opetus on se, että puhelin kannattaa
ostaa sellaisesta maasta tai alueelta, jossa aikoo laitettaan käyttää.
Käytössä on yksi pulma vähemmän.

Esimerkiksi Suomessa myytävät
kännykät edustavat laitteiden Nordic-versioita.

Mitä tästä eteenpäin?

Vain muutos on pysyvää, sanotaan.
Mukanetin hankkeiden, yhteistyökumppaneiden ja rahoituskanavien
määrä on muuttanut muotoaan ja
suorastaan ryöpsähtänyt. Samat
asiat yhdistävät yhteistyötahoja niin
Pirkanmaalla kuin valtakunnallisestikin: tapetilla ovat nyt yksityisyyden
suoja, vahva tunnistautuminen ja
viranomaispalveluihin liittyvät asiat.
Muutosten tuulet ovat leimanneet
Mukanetin viimeisia vuosia myös
fyysisesti. Sen jälkeen, kun yhdistys
muutti Yliopistonkadun tiloihin
vuonna 2015, on resursseissa tapahtunut paljon. Yhden toiminnanjohtajan lisäksi yhdistyksen toimistoon on palkattu koordinaattori ja
osa-aikainen työllistettykin.

Puheenjohtaja Seppo Pohjan mukaan viranomaispalveluiden siirto
nettiin etenee edelleen. Esimerkiksi terveyskeskukset aikovat lisätä
digipalveluitaan, kuten nettiajanvarauksia.
– Meitä tarvitaan jatkossakin
tueksi seniorin digiaskeleissa.
Tekniikkaan liittyvät haasteet
pysyvät ennallaan: Asiakkaalla on
uuden laitteen käyttöönottoon liittyvä ongelma, ja me ratkaisemme
sen yhdessä hänen kanssaan, asiakkaan omassa tahdissa. Tästä syntyy
onnistumisen ilo.
Teksti: Heli Ojaniemi
Kuvat: Mukanetin arkisto
Runositaatit: sovitettu Antti
Vehkalahden alkuperäisestä runosta

Laitteistokanta on uusittu viimeisen kahden vuoden aikana. STEAn
(Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen) ikäihmisten vertaistutortoimintahankkeesta saatu tuki
sekä yhdistyksen oma rahoitus ovat
mahdollistaneet tämänkin mittavan
investoinnin.

2019

2020
2020 Mukanettiläinen
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Tuutori tutuksi

PEKKA KIVISTÖ OPASTAA
VESILAHDEN DIGIKAHVILASSA
Pekka tuli 10 kilometrin matkan kirkonkylästä Vesilahden Narvaan Digikahvilaan, istui ”omalle paikalleen” sekä nosti älypuhelimensa ja tablettinsa
pöydälle. Digikahvilassa oli jo mukava puheensorina. Pian Pekkakin oli
kännyköineen touhussa mukana.

Digikahvila on tarkoitettu senioreille, joilla on älylaitteita tai jotka
aikovat hankkia tietokoneen, puhelimen tai tabletin ja saada opastusta niiden käyttöön. Yleensä joka
kerta on joku aihe, jota käydään
läpi, ja sitten opastetaan apua tarvitsevia. Usein kerrataan joitakin
asioita, ja aina tietenkin kahvitellaan. Toiminta jatkuu vireänä.

– Viestintäharrastukset alkoivat
armeijan jälkeen. Olin viestissä ja
koulutukseni on sotilasradiosähköttäjä. Kohta syttyi kipinä, että
haluan radioamatööriksi. Kävin
kokeissa ja sain luvan vuonna
1963. Olen pitänyt monia tuhansia
yhteyksiä, ja maita on kertynyt
lähes kaksisataa ympäri palloa.
Lupa on edelleen voimassa. Nyt
atk on vienyt paljon aikaa edellämainitulta harrastukselta. Lisäksi
harrastan puutarhanhoitoa, lähinnä
hyötykasvien kasvattamista, sekä
mökkeilyä, kalastusta ja liikkumista
luonnossa.

Mikä mies?

Käsittelimme 112:ta ja laitteiden
lataamista. Pekka antoi asiantuntijan kommentin lataukseen. Uutena
vesilahtelaisena en tuntenut perusvesilahtelaista Pekkaa. Mikäs mies
tämä Pekka on?

12
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– Itse hankin tietokoneen ja tulostimen 1990-luvun puolivälissä.
Kiinnostus kasvoi atk:hon. Kävin
muutamia atk-kursseja. Siitä se
alkoi kokeilun ja itseopiskelun
muodossa.
– Vaimo toimi Vesilahden–
Tottijärven 4H-yhdistyksessä toiminnanjohtajana ja minä monissa
asioissa ’’sihteerinä’’. Oli monenlaista tekstinkäsittelyä ja myös
sähköpostia piti oppia käyttämään.
Tuli aika, jolloin laskut piti maksaa
tietokoneella. Sain tilinkäyttöoikeudet yhdistykseltä ja pankilta.
Sitten tehtiin sopimus puhelinmodeemiyhteydestä 252 Mb/s. Näin
asioita tuli hoidettua usean vuoden
ajan.

Tuulikallion Senioritalon Digikahvila avattiin 8.8.2018. Eija-Riitta
Kortesluoma oli kertomassa
Mukanetista ja Maire Heikkinen
tuutoritoiminnasta. Ensimmäiset
vapaaehtoiset ilmoittautuivat jo tilaisuudessa mukaan loppuvuodesta
alkavaan vertaisohjaajakoulutukseen. Pekka ei heti innostunut
mutta päätti suostuttelujen jälkeen
osallistua.

– Jo työelämän aikana olin
tekemissä atk:n kanssa. Käytin
jonkin verran tekstinkäsittelyä ja
taulukkolaskentaa. Lisäksi käytössä

oli sisäinen verkko, joka oli jaettu
’’ruutuihin’’ käyttäjien ja toimialueiden mukaan.

Ominta aluetta älylaitteet

Pekka Kivistö on ollut radioamatööri 1960-luvun alusta lähtien. Nykyään hän on
ahkera tuutori, muiden harrastustensa ohella.

Pekka on nyt innostunut opastustoiminnasta, ja niin alkoi kerran
viikossa kaksi tuntia kestävä digikahvilatoiminta. Hän onkin yksi
ahkerimpia Digikahvilan opastajia.

Lisäksi hän on ollut tuutorina Vesilahden kirjasto Lähteessä.
Laitteiden osalta Pekka kertoo
olevansa ”sekakäyttäjä”.
– Minulla on Windows-pöytäkone,
Android-kännykkä, sitten ostin
iPadin vuoden 2019 alussa. Se on
helppo kuljettaa mukana ja mukava käyttää.
Seitsemän henkilön voimin matkasimme Vesilahdesta Tampereelle
vertaisohjaajakoulutukseen. Pekan
mielestä toiminnassa on ollut
hyvää se, että oppii tuntemaan eri
laitteiden toimintaa, tekemään
asetuksien muutoksia, resurssienhallintaa, päivityksistä ja niin edelleen. Kaikki Mukanetin kurssit ovat
olleet hyödyllisiä ja opettavaisia.
– Ominta aluettani on Android
-kännykät ja iPad-tabletit, joita
myös mieluiten opastan. Tietenkin Windowsia pitää myös osata
neuvoa. Kinkkisin opastustilanne
on vanha laite, kun siihen ei saa
enää päivityksiä, vielä muistiakin
on vähän. Suosittelen hankkimaan
uuden laitteen. On myös laitteita, joihin on tehty lukituksia eli
”mummolukkoja”. Seurauksena on,
että asetuksiin ei pääse tekemään
muutoksia. Silloin on nostettava
kädet ylös.
– Haluan oppia tietoturvaa lisää.
Koulutustarve tulee yleensä esiin
käytön yhteydessä. Kertaus on
opintojen äiti
Teksti ja kuva: Riitta Vatanen

2020 Mukanettiläinen
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Kumppanimme kertoo

SENIORIT DIGIKELKKAAN
YLÖJÄRVELLÄ
Kun tulin Tampereen seudulle
vuonna 2018 ja aloitin työni Ylöjärven kirjastotoimenjohtajana,
silmiini osui Mukanetin mainoksia
useammassakin paikassa Tampereella. Senioreiden digitaitojen
edistäminen oli jo pitkään ollut
sydämelläni, ja aloin ottaa selvää
asiasta. Yhteydenotto Mukanetin
toiminnanjohtaja Eija-Riitta Kortesluomaan käynnisti mainion yhteistyön. Tuota pikaa sekä Eija-Riitta
että yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Seppo Pohja olivatkin
Leija-kirjastomme pöydän ääressä
suunnittelemassa toiminnan käynnistämistä myös Ylöjärvellä, josta
Mukanetti on kuulemani mukaan
aikoinaan syntyisin. Olin iloisesti yllättynyt siitä, kuinka helposti kaikki
on käynyt.

Tammikuisena pakkasaamuna
vuonna 2019 oli Leijan ihka ensimmäiseen Mukanetti-opastukseen
hyvissä ajoin tulossa innokkaita
senioreita. Siitä se lähti liikkeelle.
Pian myös alaisuuteemme kuuluva
Kurun kirjasto kiinnostui asiasta,
ja Mukanetti lähti käynnistämään
toimintaa sinnekin. Saman vuoden
loppusyksyllä Viljakkalasta kuului
innostuksen ääntä: Meille myös!
Tavoitteenamme on järjestää siellä
infotilaisuus kevättalven 2020 aikana.
Mitä hurjemmaksi digitalisaation
vauhti käy, sitä enemmän minua
huolettaa ajatus niistä eli meistä,
jotka emme ole syntyneet bitit
silmissämme. Julkinen sektori on
jo vuosia innolla digitalisoinut pal-

velutoimintojaan unohtaen osan
palveluiden tarvitsijoista kokonaan.
Nyt kun netti on ollut Suomessa
suunnilleen 25 vuotta, on valtiovaltakin alkanut tosissaan kiinnostua siitä, kuinka kaikki pärjäävät
digimaailmassa. Kuluneen neljännesvuosidadan aikana ovat asiasta
huolta kantaneet vain Mukanetin
kaltaiset vapaaehtoisorganisaatiot
ja kirjastot.
Vieläkään en ole täysin voittanut
salaista pelkoani siitä, että ihmiset
jumittuvat koteihinsa, kun älytalon
system errorin tai tekemättä jääneen kodin älyjärjestelmän versiopäivityksen vuoksi jääkaapin ovi ja
ulko-ovi eivät aukene. Puhelimen
käyttö on luonnollisesti kytketty
kodin älyjärjestelmään. Siellä sitä

Olin iloisesti yllättynyt siitä,
kuinka helposti yhteistyö
Mukanetin ja Leija-kirjastomme välillä käynnistyi.

ollaan ja pysytään. Tai vähän vähemmän vakavasti: ruokakaapeista
ei enää löydy herkun herkkua,
kun älykeittiö on tilannut ruokakaupasta pelkkiä terveysruokia ja
tuhonnut kaappiin salaa ostamasi
lohturuuan.
Vanha sananlasku toteaa: Tuli on
hyvä renki mutta huono isäntä.
Sama tulee mieleeni tietotekniikan
suhteen: hyvä renki, mutta isännäksi sitä ei pidä päästää. Renkinä
se tekee monta asiaa puolestamme
ja helpottaa elämää monin tavoin.
Ja siihen on kaikkien päästävä mukaan – ketään ei jätetä.
Liisa Nikkilä
Kirjastotoimenjohtaja
Ylöjärven kaupunginkirjasto
Ylöjärvi
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Älykännykän saloja tutkimassa Eeva-Liisa Hänninen, Kaija Pilvinen, Ritva
Kokko, Eija-Riitta Kortesluoma, Paula-Sirkka Vähämäki ja Veikko Pilvinen.

Joskus asian ratkeaminen vaatii usean tuutorin ihmettelyä. Opastettavan kanssa
Eeva-Liisa Hänninen, Kaija Pilvinen, Paula-Sirkka Vähämäki ja Veikko Pilvinen.
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Vapaalla

TUUTORIT REISSUN PÄÄLLÄ

Mukanetin vertaisohjaajat tykkäävät muustakin kuin digituutoroinnista.
Välillä nostetaan kytkin ja vaihdetaan vapaalle. Pertti Jokela kertoo
autoretkestä, joka huristeltiin kesän 2019 korvalla.

Retkemme viimeinen kohde oli Hallinportin ilmailumuseo Kuoreveden Hallissa. Museo on Suomen sotamuseon
alainen lentotekniikan erikoismuseo,
joka avattiin vuonna 1980. Museon
ahtaiden tilojen vuoksi jakaannuimme
kahteen ryhmään. Allekirjoittaneen
ryhmän opas oli uskoakseni alansa
viimeisiä ”mohikaaneja”. Asialleen
omistautuneella miehellä oli omakohtaisia kokemuksia jännittävistä tilanteista erilaisilla lentopeleillä.
Anneli, Juhani ja Anni nauttivat maukkaat
pullakahvit Korkeakosken kenkämuseon
kahvilassa.

Lentomuseossa puikkelehdimme vanhojen
lentokoneiden ja niiden moottoreiden
ahtaissa väleissä.

Lentomuseon jälkeen lähdimme kohti
kotikontuja. Ohjelmaltaan monipuolinen ja säältään suosiollinen retki toi
tuutoreille mukavia muistoja ja uusia
tuttavuuksia.
Teksti ja kuvat: Pertti Jokela

Siipirataslaiva Elias Lönnrot toi tuutorituristit satamaan.

Mukanetin verrattomien vertaisohjaajien suviretki suuntautui pitkin poikin
Pirkanmaata. Viitapalveluiden Juhani
Viidan johdolla poikettiin tosin myös
pois Pirkanmaalta keskisen Suomen
puolelle.
Matkan aluksi bussimme suuntasi
kulkunsa ysitietä pitkin ja Oriveden
ohi kohti Suomen kenkäteollisuuden
syntysijoja. Saavuimme Juupajoen
Korkeakoskelle, jossa alkoi Suomen ensimmäinen teollinen kenkien valmistus
vuonna 1897 (http://www.koskenjalka.
com).
Museokierroksen jälkeen pakkauduimme jälleen Tilausliikenne Mattilan
linja-autoon, ja matkamme jatkui Juupajoen kirkonkylässä sijaitsevaa kahdeksankulmaista mutterikirkkoa kohti.
Kirkko on rakennettu vuosina 18381846 (https://fi.wikipedia.org/wiki/Juupajoen_kirkko#cite_note-srk-1).
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Takanamme oli vajaat 60 kilometriä ja
edessämme suunnilleen toinen mokoma, kun kuljettaja suuntasi Keski-Suomeen kohti Keuruuta. Oppaamme
Juhani Viita piti sanaista arkkuaan
sopivasti rakosellaan lähes koko
matkan. Juhani kertoi matkaamme
liittyviä tietoja ja kertoi kevennykseksi
hauskoja juttuja.
Tiemme Keuruulle johti MänttäVilppulan ja Kolhon teollisuustaajaman ohi. Keuruulla päämääränämme
oli Hotelli Keurusselän buffet-pöytä.
Nautittuamme maittavan lounaan
kokoonnuimme hotellin koulutustilaan
lyhyeen yhteiseen tilaisuuteen.
Tämän jälkeen edessämme oli – ainakin kirjoittajan mielestä – matkan
kohokohta: hotellin rannassa meitä
odotti siipirataslaiva Elias Lönnrot.
Dieselmoottorilla varustetun laivan esikuva on vuosina 1865-1923

Pyhäjärvellä, Näsijärvellä ja viimeksi
Keurusselällä liikennöinyt höyrylaiva
S/S Elias Lönnrot (https://fi.wikipedia.
org/wiki/S/S_Elias Lönnrot). Risteilymme suuntautui hotellilta pohjoiseen Koninselälle. Aurinko paistoi
ja tuuli tuiversi melko voimakkaasti,
mutta laivan sisätiloissa oli lämmin,
mikäli kannella maisemia katsellessa
tuli vilu.
Kevätkiertueemme ohjelmaan kuului myös pieni shoppailuhetki, kun
saavuimme Keuruulta lähdettyämme
Mänttä-Vilppulan Mäntän Myllyrantaan. Moni tarttuikin tilaisuuteen, ja
ostoskassien iloinen rivistö ”rantautui”
linja-autoomme, kun lähdön hetki
jälleen koitti. Mäntän Myllyrannassa oli
tarjolla myös hengenravintoa Uniikki
putiikissa ja Myllyrannan Sisustuskeskuksessa.
Juupajoen kahdeksankulmainen mutterikirkko.
2020 Mukanettiläinen

17

Vapaalla
Muistikorttiin mielikuvia

Kuvaaminen on näkemistä, ja kamera on laite, jolla se tallennetaan.
Liikkuessaan voi antaa katseen
harhailla ympäristössä. ”Hei, tuossa on aihetta!” ”Tässäpä ohikiitävä
hetki, olisipa kamera tai kännykkä
mukana!”
Meissä kaikissa asustaa hitunen
luovuutta, joka esiintyy joskus jopa
hullutteluna! Säännöllinen liikunta, ”kameran ulkoiluttaminen”,
palkitsee. Eikä aina tarvitse onnistua. Homman voi ottaa rennosti, ei
suorituskeskeisesti. Ja kuin varkain
liikunta, askeltaminen luonnossa,
on saanut tarkoituksen.

Voimaannuttava kuva

Vimmattu kuvien räpsiminen ei
takaa aina toivottua tulosta. Miten

Kuvausretken voi tehdä myös lähelle. Tämä kyyhky-vesisuihkukuva on otettu Sorsapuistossa – kameraa ulkoiluttaen ja puiston penkillä
istuskellen.

MIKÄ ON HYVÄ KAMERA?

Mukanetin valokuvausta harrastava tuutori Heikki Heinonen pohtii, millainen
on hyvä kamera. Ja miten syntyy onnistunut kuva?
Kysymykseen on useita oikeita vastauksia. Ensiksi kannattaa selvittää
itselleen, mistä on kiinnostunut ja
mitä haluaa kuvata. Tuttuja aiheita
ovat esimerkiksi kasvit, linnut ja
hyönteiset. Tavoitteena voi myös
olla ns. photostreet eli kadun
elämän ja tapahtumien tallentaminen. Jos on tarve saada sukukuva
seinälle, ei laitteelta vaadita ihmeitä eikä luovuus ole rasitteena.
Normaalikännykkä sisältää monia
kameramaisia ominaisuuksia, kuten
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zoomauksen ja kuvan laatuun
vaikuttavia toimintoja. Laitteena
kännykkä on myös kevyt, ja se
kulkee aina taskussa. Pokkaria käyttäessään kuvaaja voi hallita enemmän olosuhteita, kuten valaistusta.
Tosiharrastajan valinta on järjestelmäkamera, jonka miinuksia
ovat koko ja paino. Eniten rahaa
palaa järjestelmän laajentamiseen.
Neulansilmälaatikkokamerat ja
kinofilmikuvaajat jätämme omaan
rauhaan – niiden uusi aika tulee,
jos on tullakseen.

Askelmerkeistä ensimmäinen on
yleensä se, että kuvausretkelle lähdetään turhan vaatimattomalla ja
halvalla vehkeellä. Vaan ei hienokaan kamera ihmisestä huippukuvaajaa tee, kuten eivät viimeisen
päälle olevat kattilat, pannut tai
keittiön vimpaimetkaan taitavaa
kokkia!
Mitä onnistuneeseen kuvaamiseen
oikein tarvitaan?

saada kelvollinen kuva anopista?
Less is more? No, leikki leikkinä.
Kannattaa käyttää harkintaa. Eri
kuvakulmilta, vaikkapa polvelta
tai tikkailta otetut kuvat vangitsevat katsojaa. Vuorokaudenajoista
aamu- ja iltapäivät tulvivat erilaisuutta kuvauksiin. Uudessa valaistuksessa tuttukin maisema näyttää
erilaiselta.
Muistikortilta purku tallennuslaitteelle kannattaa tehdä terhakkaasti
heti reissun jälkeen. Tarpeettomat
kuvat eivät jalostu ajan saatossa!
Samalla kuvat kannattaa myös
varmuuskopioida. Näissä ja muissa
kuvaukseen liittyvissä asioissa seniori voi kääntyä Mukanetin puoleen. Pienten askelten periaatteella,
tuutorin opastuksella, pääsemme

yhdessä maaliin. Kuvankäsittelyssä
mieleiset kuvat saavat arvoisensa
silauksen. Näihin löytyy netistä
suomenkielisiä ohjelmia, joihin perehtyy parhaiten kokeilemalla itse.
Erehtyminen on sallittua muttei
peruuttamatonta!
Otos, joka laittaa ajatukset seikkailemaan kuvan tarinassa, on
onnistunut. Hyvää kuvaa katselee
toistuvasti, ja se tarjoaa voimaannuttavan hetken. Sellainen kuva
kannattaa laittaa kehyksiin, joita
saa tänä päivänä edullisesti.
Mikä parasta: valokuvausharrastuksen voi aloittaa heti, ja kuvaamaan oppii tekemällä!
Teksti ja kuva: Heikki Heinonen

Tampereen Mediakulma Oy
Tietokoneet - Komponentit - Oheislaitteet - Ohjelmistot

ILMAINEN HUOLTOARVIOINTI TIETOKONEELLE
Teemme ilmaiseksi suullisen huoltoarvioinnin ja annamme asiakkaalle
aina etukäteen hinnan suoritettavalle huollolle. Näin voidaan varmistua siitä,
että huolto suoritetaan sovitulla tavalla etukäteen sovittuun hintaan.

Puh: 03-3450105
myynti@mediakulma.fi

Osoite: Jurvalankatu 5-7
Avoinna ark.10-17

Laadukkaat ja siistikuntoiset käytetyt
tietokoneet 2 vuoden takuulla,
hinnat alk. 149 € sis. alv.24%

www.mediakulma.fi
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NÄIN EDISTÄT
TIETOTURVAA INTERNETISSÄ
Melkeinpä mitä tahansa asiaa on nykyään
mahdoton hoitaa ilman
internet-yhteyttä. Siksi on yhä tärkeämpää
varmistua sen tietoturvasta. Risto Leppänen
antaa Mukanettiläisen
lukijoille muutamia
vinkkejä.

Kaikenlaiset ”hörhöt” eli rikolliset
tahot yrittävät saada ihmisten ja
yritysten rahat haltuunsa mitä moninaisimmilla keinoilla. Huolehdi
siinä sitten riittävästä tietoturvasta.
Suomenkielinen huijaussähköposti
väittää, että S-Pankin asiakkaan
pitäisi ”tehtävä järjestelmäpäivitys
ja päivittää yhteystiedot ajantasalle”, koska ”verkkopankin käyttäjiä
koskeva PSD2-direktiivin laki astui
voimaan 13.01.2018”.
Tämä elokuussa 2019 ilmestynyt
suomenkielinen huijausviesti on
erittäin kehittynyt jo kielenkin
osalta, joskin tarkkaan lukiessa siitä
huomaa pari pientä kielioppivirhettä. Vastaavanlaisia huijauksia on
esiintynyt jatkuvasti. Valitettavasti
ihmiset sortuvat joskus vastaamaan niihin, vaikka tiedotusvälineet niin kieltävätkin tekemästä.
Tärkeintä, mitä voit tuon tyyppisen
viestin vastaanottajana tehdä, on
harkita tarkkaan ja olla vastaamatta
tietopyyntöihin. Mikään tietoturvaohjelma ei nimittäin suojaa käyttäjän
tekemiltä virheiltä. Ehdottomasti
”paras tietoturva-ohjelma”
on siinä tuolin ja hiiren välissä.

Mikä tietoturvaohjelma, mikä
selain?

Miten muuten voit suojautua
kaiken maailman haitta- ja vakoiluohjelmilta? Tarjolla on paljon
sekä hyviä että vähemmän hyviä
tietoturvaohjelmia. Minkä niistä
valita? Kaupallisista ohjelmista
suomalainen F-Secure lienee maailman parhaita ellei jopa ykkönen.
Se tarjoaa todennäköisesti parhaan
hinta–laatusuhteen.
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Tärkeä osa koko internetin käyttöä
on tietenkin selain, jossa pitää
olla mahdollisuus säätää asetuksia mahdollisimman turvallisiksi.
Mielestäni näin voi tehdä Opera- ja
Firefox-nettiselaimissa. Edgen ja
Chromen tilanteesta en tiedä, koska olen molemmat hylännyt (olen
siis puolueellinen niiden suhteen).
Itse käytän Firefoxia, osaksi sen
muokattavuuden, osaksi sen turvallisuuden vuoksi.

Entäs se sosiaalinen media?

Facebook, Twitter, Instagram,
WhatsApp, mitä niitä some-sovelluksia onkaan? Niidenkin käytössä
sinun kannattaa tehdä asetuksista
riittävän tiukkoja.
”Facebook-yksityistietojasi päätyy
mainostajille, vaikka et ole niitä
edes antanut”, uutisoi Iltalehti
29.9.2018.
Kysyt varmaan, voitko käyttäjänä
tehdä tälle asialla tehdä mitään.
Etpä juuri. Ainoastaan kertomalla
itsestäsi mahdollisimman vähän
voit vaikuttaa siihen, mitä tietoja
sinusta jaetaan. Minun profiilini
”kaapattiin”, ja siitä jaettiin mainosroskaa voimattani asiaa itse
mitenkään estää. Salasanojen
vaihto moneen kertaan ei auttanut.
Facebookin asetusten Sovelluksetosiossa luki silloin sanatarkasti:
”Kaikki sinun tietosi ovat kenen
tahansa käytettävissä”. Myöhemmin
tuo teksti oli poistettu.
En ollut asentanut mitään sovelluksia, mutta niitäpä vain laitteellani
oli. Poistettuani kaikki sain tilini
taas haltuuni. Kuitenkin olin ollut
hyvin nirso kaikessa Facebookin

käytössä. En koskaan ”tykkää” mistään, ja äärimmäisen harvoin edes
julkaisen eli ”postaan” tai kommentoin mitään sosiaalisessa mediassa.

Mitä opimme tästä?

Sen, että kaikessa internetin käytössä kannattaa olla hyvin tarkka.
Mieti, mitä tietoja minkäkin sovelluksen tietopyyntöihin itsestäsi
annat. Mitä pienempi on profiilisi,
sitä vähemmän se kiinnostaa mainostajia.
Facebook antoi kumppaneilleen
pääsyn satojen miljoonien käyttäjien tietoihin – rikostutkinta alkanut”, kertoi tietotekniikan ammattilehti Tivi 14.3.2019.
Facebook on saanut Yhdysvaltain
keskuskauppakamarilta FTC:ltä
viiden miljardin dollarin sakot ja
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalta SEC:ltä 100 miljoonan
dollarin sakot. Hurjia uutisia.

on hyvä käydä läpi myös niiden
asetukset jonkun asiantuntijan
kanssa. Tunnus ja asetus-salasana
on syytä valita mahdollisimman
vahvoiksi, ja laitteen näkyvyys
WLAN-verkossa kannattaa mielellään vielä ”piilottaa”. Näin varmistat paremman suojan ulkopuolelta
pyrkiviä haittaohjelmia vastaan.
Päätelaitteissa on yleensä myös
WLAN eli WiFi eli langaton verkko.
Myös sen asetuksille pitää tehdä
samat säädöt. Vaikka WiFin kuuluvuusalue on hyvissä sisäoloissa
kymmeniä metrejä, monet esteet
heikentävät signaalia ja alue pienenee. Silloin sinun kannattaa muutella päätelaitteen sijoitusta.

Entä ne selainturvallisuusniksit?

Voit edistää selainturvallisuutta
muillakin keinoin. Esimerkiksi
Firefoxissa on paljon turva-asetuksia, jotka sinun kannattaa ottaa
käyttöön. Ohessa kuvakaappauksia
niistä, ks: Firefox > Asetukset >
Tietosuoja ja turvallisuus. Kohdassa
Tiukka voit määritellä suojaustasoja. Myös sijainnin kyselyyn voit
vaikuttaa.
Teksti: Risto Leppänen

Avast Passwords
Lataukset

Firefox asetukset

Näytä sivupaneeli
Näytä Firefox tili

AdBlock
Avastin sivun tarkistin

Muita tapoja tehostaa tietoturvaa?

Kuten edellä kerroin, sinun kannattaa säätää selaimen asetukset
mahdollisimman kireiksi, vaikka
se aiheuttaisikin joidenkin sivujen
toimimattomuutta. Mieti samalla,
tarvitsetko niitä. Seuraavaksi sinun
kannattaa tietenkin huolehtia laitteeseesi hyvä virustorjuntaohjelma.
F-Secure tuli jo aiemmin kehutuksi.
Itse käytän ilmaista Avast-ohjelmaa
sekä läppärissä että puhelimessa,
ja olen hyvin tyytyväinen siihen.
Selaimessa se hoitaa kirjautumiseen tarvittavat salasanat ja valvoo
haitallisten sivujen olemassaoloa.
Lisäksi siinä on monia muita turvaasetuksia, jotka voi laittaa ”päälle”.
Avastista saa myös maksullisen
Pro-version, joka lisää vahvasti
tietoturvaa.
Entä sitten ne internet-päätelaitteet, kuten ADSL-modeemi,
VDSL2-modeemi, 4G-mokkula?
Tietoturvan varmistamiseksi sinun
2020 Mukanettiläinen
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Kurssitarjotin

TÄÄLLÄ OPASTAMME

MUKANETIN KURSSITARJONTA

Mukanetin opastuspaikat, joissa Mukanetin vapaaehtoiset vertaisohjaajat
neuvovat ja ohjaavat ikäihmisiä tietokoneen, tablettien ja älykännyköiden
käytössä. Opastusta on monissa eri paikoissa ja eri aikoina. Katso lisätietoja:
www.mukanetti.net

Windows 10 -käyttöjärjestelmän kurssit
Kursseilla käytät Windows 10:een kuuluvaa WordPadkirjoitusohjelmaa ja Mozilla Firefox -internet-selainta.
Sähköpostia harjoittelet Googlen Gmaililla.
Peruskurssilla opit oman tietokoneesi käytön perusteet ja käyttämään laitettasi paremmin.

Amurin Teon Tupa ry
Satakunnankatu 38, Tampere

Mummon Kammari, Nettinurkka
Hämeenkatu 28, Tampere

Frans Emil
F.E. Sillanpäänkatu 2, Tampere

Setori
Maununkatu 10, Nokia

Hervannan kirjaston tietotori
Insinöörinkatu 38, Tampere

Lähitori, Oriveden palvelutalo
Eerolantie 2, Orivesi

Hopealahti
Käpytie 8, Tampere

Pirkkalan pääkirjasto
Suupantori 2, Pirkkala

Kalevan Elias
Tursonkatu 1/Sammonkatu 44, Tampere

Sahalahti virastotalo
Sälssinkuja 2, Kangasalan Sahalahti

Kalevan kulma
Väinämöisenkatu 25, Tampere

Suvantopuisto
Näsilinnankatu 44–46, Tampere

Kangasalan Tietokoto, Jalmarinkoto
Finnentie 11, Kangasala

Talviaisten talo
Tiihalanniemi 161, Talviainen

Kaukajärven kirjasto
Käätykatu 6, Tampere

Tammelakeskus
Itsenäisyydenkatu 21 B, Tampere

Kirjasto- ja kulttuuritalo VIRTA
Härkitie 6/Välikatu 11, Nokia

Tammenlehväkeskus
Kenttäkatu 17, Tampere

Koilliskeskus, kirjasto
Liikekatu 3, Tampere

Tampereen kotitori
Frenkellinaukio 2 b, Tampere

Koskikotikeskus
Rongankatu 8, Tampere

Tesoman kirjasto
Tesomankatu 4, Tampere

Peruskurssi lähtee liikkeelle täysin perusteista.
Et tarvitse aiempaa kokemusta laitteen käytöstä.

Kurun kirjasto
Kauppatie 7-9, Kuru

Vaskikodit
Hatanpään puistokuja 22 G, Tampere

Kuuselakeskus
Nuolialantie 46, Tampere

Vesilahden Digikahvila
Tuulikallion senioritalo, Narva

Lielahden kirjaston neuvotteluhuone Sarastus
Antti Possinkuja 1, Tampere

Violakoti
Juhlatalonkatu 4, Tampere

Jatkokurssi on tarkoitettu Android-perusasiat osaaville ja/tai peruskurssin käyneille. Tutustut internet-selaimeen, Googlen hakukoneeseen ja Gmailsähköpostiin. Harjoittelet maksuttomien ohjelmien
asentamista Play-kaupasta.

MukaSurffi
Yliopistonkatu 58 B, 5.krs, Tampere

Ylöjärven pääkirjasto Leija
Koivumäentie 2, Ylöjärvi
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Jatkokurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille ja/
tai perusasiat osaaville. Tutustut internet-selaimen
asetuksiin ja oman koneesi tietoturvaan ja päivityksiin. Kurssilla harjoittelet mm. kansioiden luomista
ja opiskelet tiedostojen tallentamista.

iPad/iPhone kurssit
Peruskurssilla opit iPadin/iPhonen perusteet ja käyttämään omaa laitettasi paremmin.
Jatkokurssi on tarkoitettu iPadin/iPhonen perusasiat
osaaville ja/tai peruskurssin käyneille. Kurssilla tutustut Safari-selaimeen ja Mail-sähköpostiohjelmaan.
Harjoittelet maksuttomien sovellusten asentamista
AppStoresta. Jaat kuvia sähköpostilla ja Facebookin
kautta.

SOME-kurssit (Facebook, WhatsApp, Twitter,
Instagram)
Sosiaalisen median kursseilla luot omat profiilit eri
palveluihin. Harjoittelet ääni- ja kuvaviestien lähettämistä. Tutustut mm. kuvien tallentamiseen, jakamiseen ja julkaisemiseen.
ATK Seniorit Mukanetti ry järjestää koulutusta
yhteistyössä Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Kurssipaikat:

Suvituuli, Yliopistonkatu 60 A, 4. krs.
Helmi, Kalevantie 7 C, 7. krs.
Mukasurffi, Yliopistonkatu 58 B, 5.krs.

Ilmoittautumiset:
Puhelimitse arkisin klo 10–14, numeroon
(03) 222 5798 tai MukaSurffin opastuspisteessä,
Yliopistonkatu 58 B, 5. krs.

Lisätietoja ja tarkemmat kurssisisällöt:
www.mukanetti.net/koulutus

Syventävällä kurssilla harjoittelet iPadillä/iPhonella
kuvan ja videon ottamista. Tutustut kuvien muokkaamiseen, jakamiseen eri tavoin ja albumien käyttöön.

Android-kurssit (taulutietokoneet eli tabletit ja
älykännykät)

Syventävä kurssilla harjoittelet kuvan ja videon
ottamista tabletilla/älykännykällä. Tutustut kuvien
muokkaamiseen, jakamiseen eri tavoin ja albumien
käyttöön.
2020 Mukanettiläinen
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ATK Seniorit Mukanetti ry
• Yhdistys on perustettu Tampereella vuonna 2000, jäseniä 850
(2019)
• Maksutonta neuvontaa ja ohjausta ikäihmisille tietokoneen ja
älylaitteiden käytössä
• Toiminnassa mukana yli 80 vertaisohjaajaa ja opastusta yli
30 paikassa Pirkanmaalla
• Tilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa
• Maksullisia kursseja kannettavien tietokoneiden ja älylaitteiden
käytöstä
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