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Pelkojen tilalle  
onnistumisia ja  
elämänlaatua
Vasta vähän aikaa sitten tietokoneesta tuli työväline. Nykyisin tietokoneen rinnalle on tullut eri-
laisia digitaalisia välineitä helpottamaan päivittäistä toimintaa erilaisissa verkoissa. Kaikki ikään-
tyneet ihmiset eivät ole kerinneet työaikanaan tutustua tietokoneen toimintaan. Siksi koulutus ja 
opastustoiminta ovat tärkeätä ikääntyville ihmisille. Mukanetti on lähes 20 vuoden ajan pyrkinyt 
vastaamaan näihin haasteisiin.

ATK Seniorit Mukanetti ry perustettiin vuonna 2000. Muutama sana yhdistyksen toiminnas-
ta. Mukanetin tarkoitus on järjestää tietotekniikkakoulutusta ja ohjausta senioreille. Opiskelu 
Mukanetin kursseilla on helppoa ja turvallista, sillä luokassa on aina tuutoreita opettajan apuna 
ja opiskelijan tukena. Myös tietokone ja erilaisten digitaalisten laitteiden käytön ohjaus eri toi-
mipisteissä ovat erittäin tärkeässä roolissa. Toimipisteitä on Tampereella ja lähikunnissa jo noin 
20, ja lisää tulee koko ajan. Tietoa toiminnastastamme saa Mukanetin kotisivuilta, Aamuleh-
den tapahtumapalstalta sekä toisaalla tässä lehdessä. Nykyisen yhteiskunnan digitalisoitumisen 
myötä monet viranomaistoiminnot, esimerkiksi Kela, Poliisi, Verohallinto ja monet muut ovat 
siirtyneet verkkoon. Tietoa on osattava hakea verkkosivuilta, koska ”tiskeiltä” palvelua on vaikea 
nykyisin saada. Myös pankin, Omakannan ja monien muiden verkkopalveluiden ongelmissa Mu-
kanetti pyrkii olemaan ikäihmisten tukena. Muissakin pulmatilanteissa Mukanetin kohtuuhintai-
set kurssit sekä maksuton ohjaus toimipisteissä auttavat ikääntyvää ihmistä selviämään nykyisistä 
digitaalisen yhteiskunnan haasteista.

Lopuksi minulla on ilo ilmoittaa, että Mukanetti alkaa tästä keväästä lähtien julkaista Mukanetti-
läinen-lehteä, joka esittelee yhdistyksemme tärkeätä toimintaa sekä ihmisiä sen takana.

Toivomme myös, että suosisimme yhteistyökumppaneitamme.

Hyvää kesän odotusta kaikille.
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Kun seniori ottaa digiaskeleita, hän 
tarvitsee vertaistukea. Sitä varten 
Mukanetti on olemassa, ja siitä yh-
distystä kiitetään. Hyvä kello on 
kantanut kauas.

Mukanetti edistää sukupolvien välistä tasa-arvoa 
tietotekniikassa vertaisohjauksen avulla. Yhdistyksen 
kouluttamat seniori-ikäiset tuutorit auttavat ikätove-
reitaan digitaidoissa ympäri kaupunkia sijaitsevissa 
opastuspisteissä. Seniorit saavat tarvitsemiaan perus-
valmiuksia tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden 
käytössä.

Puskaradio on toiminut
“Mukanetti on noussut mukavasti tapetille”, ajat-
telen kuunnellessani puheenjohtaja Seppo Pohjaa 
ja toiminnanjohtaja Eija-Riitta Kortesluomaa. He 
kertovat, että kyselyiden määrä ponnahti uuteen en-
nätykseen vuonna 2018, ja sama tahti jatkuu. Avain-
henkilöt ovatkin aktiivisesti jalkautuneet esittelemään 
yhdistyksen palveluita. Näkyvyys eri foorumeilla on 
kerta kerralta lisännyt Mukanetin tunnettuutta. Viesti 
on mennyt perille.

Lisää opastuspisteitä
“Käynnistimme uudet opastuspisteet Tammelakes-
kuksessa ja Koskikotikeskuksessa vuosi sitten”, kertoo 
Seppo Pohja, joka on toiminut ATK Seniorit Muka-
netti ry:n hallituksen puheenjohtajana maaliskuusta 
2018 alkaen. “Aloitimme näissä uusissa kohteissamme 
ensin maltillisesti, mutta kysynnän kasvaessa olemme 
tihentäneet opastuskertoja.”

Arjen palvelut, reseptien uusinnoista pankkipalvelui-
hin, ovat rantautuneet verkkoon. Ihmisten on nyt iästä 
huolimatta selviydyttävä verkkoasioinnista. Digitaali-
suus on jatkuva kiinnostuksen kohde, toisaalta kasva-
va huolenaihe. Siksi palvelukeskukset ja senioritalot 
haluavat lisätä digitukea palvelutarjontaansa. Samalla 

Suomessa on käynnistetty useita ikäihmisille suun-
nattuja julkisia hankkeita, joiden tarkoitus on pitää 
seniorit kelkassa. Tämän kasvavan kysynnän tahdissa 
Mukanetti on laajentanut palvelutarjontaansa.

Toimintareviiri laajenee
“Olemme ollet aktiivisia myös lähikuntien ja alueellis-
ten yhdistysten suuntiin”, sanoo Pohja. Esimerkkeinä 
jo toteutuneista tilaisuuksista hän mainitsee Invalidi-
liitolle ja Rakennusveteraaneille järjestetyt koulutuk-
set, Kuhmoisissa pidetyn kaksipäiväisen kurssin sekä 
Kuurojen liiton viikonloppukurssin. “Myös Pirkkalan 
kirjastoissa ja lähitoreilla olemme pitäneet info- ja 
opastustilaisuuksia. Viime vuonna järjestimme Val-
keakoskella SenioriSuffipäivän, ja Vesilahtikin tuli 
toimintamme piiriin.

Vuoden 2019 alusta Mukanetin paikalliset tuutorit 
alkoivat päivystää Nokian ja Ylöjärven kirjastoissa. 
Nyt myös näiden naapurikaupunkien seniorikansalai-
set saavat säännöllisesti, maksutta ja tuetusti opetella 
tietoteknisiä taitoja. “Aiomme lisätä kirjastojen osuut-
ta toiminnassamme myös vastaisuudessa”, kertoo 
Mukanetin pitkäaikainen toiminnanjohtaja Eija-Riitta 
Kortesluoma. “Ne ovat matalan kynnyksen paikkoja 
ihmisille.”

Senioreiden digituki on Mukanetin avustuksella saatu 
polkaistua käyntiin myös Hämeenkyrössä ja Orive-
dellä. “Järjestämme peruskoulutuksen, minkä jäl-
keen tehtäväksemme jää koordinoida näiden uusien 
yhteistyökumppaneidemme toimintaa. Muuten nämä 
paikkakunnat organisoivat omat palvelunsa ja hankki-
vat itse vertaisohjaajansa”, Kortesluoma jatkaa.

“Keskitymme nyt siihen, että saamme lähikunnissa 
käynnistyneet toiminnat kunnolla käyntiin”, Pohja ja 
Kortesluoma toteavat yksissä tuumin.

Tuutorit monessa mukana
“Mitä ihmeen ihmislajia tuutorit oikein edustavat?” 
en malta olla kysymättä. Olen pannut merkille, että 

tietotekniikka ei ole ainoa asia, joka saa Mukanetin 
vertaisohjaajan sydämen läpättämään. Yksi omistau-
tuu valokuvaukselle, toinen on intomielinen joogaaja, 
kolmas virkkaa pitsipeittoja, neljäs on parkettien par-
taveitsi ja niin edelleen. “Tuutorimme taitavat tosiaan 
edustaa tiettyä toimeliasta ihmistyyppiä”, myöntää 
Pohja. “He ovat vahvasti elämässä kiinni olevia seni-
orikansalaisia ja seuraavat aikaansa. Tietotekniikan 
pulmiinkin he etsivät aktiivisesti ratkaisuja, eivätkä he 
panttaa tietoja itsellään.”

Kortesluoma lisää: “Tuutoreitamme yhdistää aito autta-
mishalu! He paneutuvat asiakkaan ongelmaan ja puhal-
tavat yhteen hiileen. Jos opastuspisteessä on sattunut 
olemaan vain yksi kävijä, olen nähnyt kolmen tuutorin 
ratkovan asiakkaan ongelmaa yhdessä. Heillä riittää 
kärsivällisyyttä ja huumorintajua!” Hän kertoo myös, 
että vertaistuen ohella tuutorit osallistuvat monipuoli-
sesti Mukanetin muuhunkin toimintaan, kuten työryh-
miin, esittelytilaisuuksiin ja arkistojen ylläpitoon.

Kursseja kysynnän mukaan
Toinen yhdistyksen pysyvistä perustehtävistä ovat 
tietotekniikkakurssit, joita Mukanetti järjestää pää-
asiassa yhteistyökumppaninsa Tampereen kesäyliopis-
ton tiloissa Yliopistonkadulla. Kurssit on hinnoiteltu 
edullisiksi, ja jäsenet saavat niistä alennusta.

Kurssipaletti kootaan sen mukaan, mitä tarpeita 
kentältä nousee. “Tällä hetkellä valtaosa kursseista 
liittyy erilaisten älylaitteiden hallintaan”, Kortesluoma 
sanoo. Näitä kursseja vetävät ulkopuolelta palkatut 
tietotekniikan asiantuntijat, ja Mukanetin koulutta-
mat tuutorit ovat paikalla tukemassa opiskelijoita.

Koulutuksen ohella Mukanetti tutkailee, mitä mui-
ta orastavia tarpeita yhdistyksen sidosryhmillä on. 
“Olisiko tarvetta tapahtumille, joissa seniorit saisivat 
rauhassa vertailla ja testata älylaitteiden ja kannetta-
vien tietokoneiden toiminnallisuuksia?” Pohja pohtii. 
“Niissä he saisivat vinkkejä siitä, miten älylaitteita 
voisi entistä monipuolisemmin hyödyntää arjessaan. 
Heillä olisi lupa kysyä, mitä mieleen juolahtaa, eikä 
ostopakkoa olisi. Tällaista toimintamuotoa olemme 
viime aikoina pyöritelleet mielissämme.”

MUKANETTI TUO TASA-ARVOA 
TIETOTEKNIIKKAAN

Teksti: Heli Ojaniemi
Kuvat: M. Koskinen ja Eeva-Liisa Hänninen

Eija-Riitta Kortesluoma on työskennellyt Mukanetin  
toiminnanjohtajana vuodesta 2002.

Seppo Pohja on toiminut yhdistyksen hallituksen puheen-
johtajana vuodesta 2018.



Oppia ikä kaikki

6  Mukanettiläinen 2019   2019 Mukanettiläinen   7

”Kuka tahansa pirkanmaalainen seniori voi osallistua tieto-
tekniikkakursseillemme”, sanoo Seppo Pohja. Näiden ohella 
Mukanetti räätälöi koulutuksia eri yhdistysten ja organisaati-
oiden tarpeisiin.

TÄYTTÄ ASIAA, HÖYSTEENÄ HUUMORIA  
– niistä on hyvä kurssi tehty
ATK Seniorit Mukanetti on jo parinkymme-
nen vuoden ajan tukenut pirkanmaalaisia 
senioreita tietotekniikkataidoissa. Viime 
aikoina yhdistys on laajentanut kurssitar-
jontaansa myös paikallisille yhdistyksille.

Syksyllä 2018 Mukanetti järjesti kaksi kurssia Tampe-
reen Seudun Invalideille. Yksi osallistujista oli Lea, jota 
Seppo Pohja jututti koulutuksen ohessa.

Haastateltavamme asuu Ylöjärvellä, jossa ei vielä 
tuolloin ollut ikäihmisille suunnattuja tietotekniikan 
tukipalveluita. Niinpä hän käytti taksia päästäkseen 
Mukanetin kursseille Tampereelle. Vaikeasta liikunta-
rajoitteestaan huolimatta energinen Lea ei ole koke-
nut kurssimatkojaan ongelmallisina. ”Lisäkyydit ovat 
järjestyneet aina, kun olen perustellut taksitarpeeni”, 
hän lisää.

Miksi osallistuit Mukanetin perus- ja jatkokursseille?
 - Oppiakseni tärkeitä asioita, joita tarvitsen tieto-
koneen käytössä päivittäin. Tänä päivänä tietokonetta 
tarvitaan hyvin monien asioiden hoitoon.
 - Olen jo neljän vuoden ajan käyttänyt tietokonetta 
lääkereseptien uusimiseen ja kaikkien laskujeni mak-
suun. Tunnuslukujen käyttö on hallussa!

Oletko koskaan pelännyt tietokonetta?
 - Kyllä, ensi alkuun pelkäsin sitä. Poikani toi minul-
le tietokoneen lopulta ikään kuin väkisin. Silloin hän 
opasti minulle perusasiat.

Osallistuit muutama viikko sitten Mukanetin perus-
kurssille. Mikä sen anti oli?
 - Sain hyvää pohjatietoa – tarkennuksia siihen, mitä 
jo osasin. Nyt olet jatkokurssilla toista päivää. 

Miltä tämän kurssin anti ja tunnelma on tuntunut?
 - Se, että olemme luoneet tiedostoille omia kansioita 
ja ryhmitelleet eri asiakirjoja omiin kokonaisuuksiin-
sa, on ollut mielestäni todella hyödyllistä. Kansioiden 
avulla tiedostot on helpompi löytää. Ja kun olemme 
harjoitelleet kansioiden luomista useaan otteeseen, 
saatu oppi jää paremmin päähän.
 - Ja tunnelma on ollut oikein hyvä! On ollut tiukkaa 
asiaa, mutta välillä myös hyvää huumoria.

Mitä muuta haluat sanoa kurssista ja sen sisällöstä?
 - Kurssista jäi minulle todella myönteinen vaikutel-
ma. Kehotankin kaikkia seniori-ikäisiä osallistumaan 
tällaisille kursseille.

Olemme sopineet, että Invalidiliitto osallistuu Mu-
kanetin järjestämille kursseille myös vuoden 2019 
aikana. Mitä toivot tulevilta kursseilta?
 - Ensinnäkin voisimme tiivistetysti kerrata syksyllä 
opittuja asioita. Itse haluaisin oppia lisää siitä, kuinka 
tietokonetta voisi hyödyntää laajemmin yhteydenotoissa 
maailmalle. Minulla on esimerkisi sukulaisia Englan-
nissa ja sisaret Teneriffalla. Haluaisin oppia lähettämään 
heille valokuvia ja viestejä netin kautta.

Mitä mieltä olet mieltä ATK Seniorit Mukanetin 
toiminnasta ylipäätään?
 - Se on erittäin tärkeää! Mukanetin olemassaolosta 
ja kursseista pitäisi tiedottaa vielä paremmin. Minulta 
on jo moni kysynyt, mitä kautta olen oikein päässyt 
tällaisille kursseille.

Oletko aiemmin käynyt Mukanetin opastuspisteissä, 
kirjastojen neuvontatilaisuuksissa tai vastaavissa?
 - En ole vielä. Mutta nyt kun Ylöjärvelle on saatu 
oma digiopastuspiste, tulen varmasti. Jos itselle tulee 
kotona jokin tenkkapoo-tilanne, voin kirjoittaa sen 
muistiin ja käydä kysymässä apua opastuspisteessä. 
Niin pääsen asiassa taas eteenpäin.

Juuri noin moni tulee kysymyksiensä kanssa Mu-
kasurffiin, Mukanetin omaan opastuspisteeseen  
Tampereelle. Meiltä tiedustellaan esimerkiksi, mitkä 
ovat kätevimmät tavat soittaa ulkomaille. Nyt kun 
Ylöjärvelle on saatu oma opastuspiste, pyrimme aika 
ajoin lähettämään Mukanetista tuutoriapua sinne.

Mitä ajatuksia sinulla on tämäntapaisille kursseille 
osallistumisesta ylipäätään?
 - Nyt kun olen niinsanotusti elämäni illassa eikä mi-
nulla ole enää ketään varsinaisia huollettavia, minulla 
on valtava tiedonhalu. Haluan oppia koko ajan jotain 
uutta! Vanhempi veljenikin hankki hum. kandin pape-
rit 80-vuotiaana. Niin pitkälle en itse aio mennä, mutta 
haluan pysyä ajan tasalla.
 - Olen todella tyytyväinen, että lähdin kurssille. Ja 
todella kiitollinen Mukanetille! Tietotekniikkakurssil-
ta saa tietoa, käytännön vinkkejä. Oppii myös miten 
tietokonetta voi käyttää huvikseen – vaikka ristisana-
tehtävien täyttämiseen. On ollut tärkeä oivallus, että 
tietokone on hyvä renki mutta huono isäntä.

Kyllä, tälläkin kurssilla olemme kerranneet, mitkä asiat 
ovat turvallisia, mitkä varottavia. Olemme kertoneet, 
minkälaisia sähköpostien liitetiedostaja ei saa avata.

Koskikotikeskuksen 
Palvelukeskus 

Rongankatu 8, 33100 Tampere 
p. 040 573 7615

www.tamperecitymission.�

Tekemistä, tukea ja tapahtumia 
keskellä kaupunkia!

Tällä ilmoituksella tarjoamme kiireettömän 
esittelyn sekä pullakahvit ravintola Selmassa.  
Tule tutustumaan! Varaa aika: 040  573 7615 

Retkiä – Kursseja – Tukea arkeen
Juttuseuraa – Jumpparyhmiä – Kuntosali

Olen tulossa ystävättäreni kanssa Mukanetin kurssille 
vuona 2019. Miten kurssit ajoittuvat? 

 - Mukanetin kurssit ajoittuvat sen mukaan, miten 
saamme tilat järjestymään. Peruskurssit kestävät 
neljä-viisi päivää, jatkokurssit yleensä kolme päivää. 
Usein sijoitamme nuo kurssit parille perättäiselle vii-
kolle, esimerkiksi 2 + 2 päivää tai 3 + 1 päivää. Kurssi-
tarjonta selviää nettiosoitteestamme www.mukanetti.
net. Sieltä voi napata itseään kiinnostavan kurssin ja 
ilmoittautua puhelimitse numeroon (03) 222 5798.

Teksti: Heli Ojaniemi
Kuva: Seppo Pohja
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”Itse tuutoroinnin luonne 
ei ole muuttunut vajaas-
sa parissakymmenes-
sä vuodessa, yhdessä 
katsotaan ongelmaa ja 

etsitään ratkaisu”,  
kertoo Pekka.

KUIN KOTONAAN NETISSÄ
Pekka Lehtinen auttaa mummoja ja vaareja 
viikottain – niin pienissä kuin suurissakin 
digipulmissa. Pian miehellä on mittarissa jo  
20 vuotta vertaisohjausta.

– Sinulla on varmaan jo sänky 
meidän takahuoneessa, veiste-
li Mukanetin toiminnanjohtaja 
Heikki Penttilä aikanaan miehelle, 
joka ilmestyi päivä toisensa jälkeen 
MukaSurffiin. Elettiin vuotta 2001, 
ja Pekka Lehtinen oli hurahtanut 
tietokoneisiin.

Tietotekniikka vei miehen
Alunperin mies ei ollut mikään 
digi-intoilija. Lääkärin suosituk-
sesta Pekka joutui 1990-luvulla 
myymään pois yrityksensä, koska 
keuhkot eivät kestäneet enää työn 
rasitusta. Elämänmuutos toi Pekalle 
ylimääräistä aikaa, ja hän hakeutui 
Mummon Kammariin vapaaehtois-
työntekijäksi.

Vuonna 2000 Mummon Kammaris-
sa perustettiin ATK Seniorit Muka-
netti ry. Pian sen jälkeen Pekka sai 
Eija-Riitta Kortesluomalta postia, 
jossa hänet toivotettiin tervetulleeksi 
uuden yhdistyksen ATK-kursseille. 
– Mitä tämä nyt on, Pekka ihmet-
teli tuolloin. – Enhän minä tiennyt 
mitään ATK:sta! Kotona minulla oli 
vain vanha, käytetty tietokone, josta 
ei ollut juuri mitään iloa.

Mies tarttui kuitenkin haasteeseen 
ja alkoi kurssittaa itseään ahkerasti. 
Vuoden verran hän oli vakiokasvo 
MukaSurffin opastuksissa, ja niin 
siinä kävi: tietotekniikka oli imaissut 
miehen mukaansa. – Kun pääsin 
ATK-opastukseen ja sain harjoitella 
asioita MukaSurffin hyvillä laitteilla, 
innostuin todella. Ostin kotiinkin 
uuden koneen.

Läppäreistä älylaitteisiin
Pekka muistelee ensikosketustaan 
ATK:hon – aikoja, jolloin tieto-
koneet olivat vielä DOSpohjaisia. 

Silloin jopa tekstinkäsittelyasiakirjat 
piti kirjoittaa DOS:ssa. – Minullakin 
tuppasi menemään sormi suuhun.

2000-luvun alkuvuosina asiakkaat 
kiikuttivat MukaSurffiin tietoko-
neensa, koska he halusivat niihin 
internet-selaimen. Tuutorit auttoi-
vat selaimen asentamisessa, minkä 
jälkeen sen toimivuutta testattiin 
yhdessä. Ongelmat, joihin ihmiset 
hakivat ratkaisua, koskivat yleisim-
min virustorjuntaa.

Nykyään tietokoneasiat ovat jo hel-
pottuneet, kun kaupasta saa ostaa 
käyttövalmiin koneen. Niihin on 
esimerkiksi Windows-käyttöjärjes-
telmä ja monet muut perusohjelmat 
asennettu jo valmiiksi. Tänä päivä-
nä läppäri-asiakkaat ovatkin Pekan 
mukaan vähentyneet. Useimmat 
tulevat MukaSurffiin tablettilaite 
tai älykännykkä mukanaan. Niitä 
koskevat kysymykset liittyvät etu-
päässä sähköpostin ja nettilehtien 
käyttöön, nettipankkiasiointiin ja 
nettipuheluihin. – Itse tuutoroinnin 
luonne ei ole muuttunut vajaas-
sa parissakymmenessä vuodessa, 
kertoo Pekka. – Yhdessä katsotaan 
ongelmaa ja etsitään ratkaisu.

Liikettä molemmille päille
Pekalla on 4G-mokkula omalla 
kotikoneellaan. Riittää, että maksaa 
kuukausimaksun, sitten saa surffail-
la vapaasti ja hankkia tietoa monilta 
elämänaloilta. Pekan mielestä asiat 
hoituvat netin kautta helpommin 
kuin perinteisiä väyliä pitkin. 
Hiljakkoin hän myi Tori.fi:n kautta 
autonsa.
 – Otin vain kuvan, sitten lisä-
sin sen ja autoani koskevat tiedot 
nettikauppaan. Ilmoittaminen ei 
maksanut mitään, ja auto meni 

nopeasti kaupaksi. Nyt on varsin 
helpottunut olo: opin luopumaan 
omaisuudesta! Enää ei tarvitse 
vaivata päätään katsastuksilla, ren-
kaanvaihdoilla eikä remonteilla.

Omien kokemustensa ansiosta 
Pekka on vakuuttunut siitä, että 
tietotekniikka ja internet auttavat 
ihmistä monin tavoin arjen aska-
reissa. Netissä voi kätevästi hoitaa 
pankkiasiat ja tarkistaa Nyssen 
aikataulut. – Matkantekokin on 
turvallista, kun älykännykkä auttaa 
navigoimaan perille!
 – Ja mitä mahdollisuuksia You-
Tube antakaan, Pekka lisää. – Sieltä 
saa etsiä mieleistään musiikkia, ko-
luta neuvoja kasvien kasvatukseen 
sekä hoitoon, lukea lehtiä ja hakea 
tietoa milloin mistäkin asiasta.

Molemmat Pekalle rakkaat harras-
tukset alkavat t-kirjaimella. Tanssi 
pitää kropan vireänä, tuutorointi 
antaa puolestaan päälle toimintaa.  
– Tuutoroinnissa on myös hyvää 
sen sosiaalinen ulottuvuus. Kun 
kalenterissani on se ”pakollinen 
torstai”, lähden MukaSurffiin. 
Siellä tuntuu aina hienolta, kun 
huomaa auttaneensa kävijää ongel-
missaan.

Yhteen digihiileen puhallusta
 – Siitä vain, sanoo Pekka sille, 
joka miettii, olisiko hänestä tuuto-
riksi. – Tarvitaan vain se, että on 
kiinnostunut tietokoneista ja että 
on halukas auttamaan ihmisiä.
 – Vertaisohjaamista ei tarvitse pe-
lätä. Jos ei tiedä vastausta asiakkaan 
ongelmaan, sitä ei tarvitse lainkaan 
hävetä. Paikalla on aina muita tuu-
toreita, joilta voi kysyä neuvoa. He 
auttavat mielellään toisiaan.  
– Tämä on mielenkiintoinen tehtä-
vä. Oppii koko ajan lisää digiasiois-
ta, ja ihmiset ovat mukavia.

Matalan kynnyksen paikka
 – Eksää ny jo opi? Siinä tokaisu, 
jonka moni ikäihminen saattaa 
kuulla kotonaan. Muualla asuva 
nuorempi sukulainen on ehkä tullut 
käymään ja selvittänyt seniorin 
tietokoneongelman suit sait sukke-
laan. Mutta jos mummo tai vaari 
ei ole saanut osallistua tilanteeseen 
omin sormin, on häneltä jäänyt oppi 
saamatta. Asiat eivät tunnu helpoil-
ta, varsinkin kun tietotekniikka oli 
työelämässä usein mikrotukihenki-
löiden kontolla. Eivät eläkeläiset ole 
tavallisesti tietotekniikkakoulutusta 
muutenkaan saaneet. Pekka painot-
taa, että seniori tarvitsee aikaa digi-
asioiden omaksumiseen ja sitä, että 
asia kerrataan muutamaan kertaan.

Onneksi MukaSurffi ja muut Muka-
netin opastuspisteet ovat olemassa. 
Niissä seniorikansalainen saa tuu-
torin tukemana käydä asioita läpi 
ajan kanssa. – Ja vertaisohjaajasta 
on mukavaa, kun asiakkaat poistu-
vat kiitollisina saamastaan avusta, 
sanoo Pekka.

Teksti ja kuva: Heli Ojaniemi



Tuutori tutuksi
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”Kävimme asian läpi 
moneen kertaan, ja avun 
saanut lähti äärimmäisen 

onnellisena kotiin”, Elli 
kertoo hyvillään.

myös iPadin ja Android-tablettien 
saloihin. Näitä kursseja hän kävi 
siitä huolimatta, ettei hänen omassa 
kotikoneessaan ollut vielä Windows 
10 -käyttöjärjestelmää eikä hän itse 
omistanut tablettia tai älykännykkää.  
 – Ehkä niiden hankinta tulee pikku 
hiljaa ajankohtaiseksi, hän tuumaa.

Kursseilla hankittujen oppien an-
siosta moni mysteeri alkoi avautua 
tulevalle tuutorille. Niinpä Elli 
päätti uskaltautua vertaisohjaajaksi 
syksyllä 2017. Seuraavana keväänä 
hän jatkoi opintojaan Mukanetin 
tuutorikursseilla ja alkoi toimia 
Mukasurffin vakituisena tuutorina 
keskiviikkoisin.
 – En olisi arvannut aloittaa vertai-
sohjaajana, ellei minulla olisi ollut 
tukenani Seppo Pohjan ja Antero 
Koiviston kaltaisia konkarituu-
toreita. Heiltä sain paljon apua ja 
kannustusta.

Tuutin täydeltä tuutorointia
Omaa tietokonettaan Elli oli enim-
mäkseen käyttänyt tekstinkäsitte-
lyyn, sähköposteihin sekä netissä 
surffailluun. Mikään some-ihminen 
hän ei ollut. Tuoreena tuutorina 
hän tajusi, kuinka valtava maailma 
tietotekniikka onkaan. Ja asiakkaat 
– he esittivät mitä ihmeellisempiä 
kysymyksiä.
 – Minulle on ollut avuksi, että 
sain työelämässä käydä käyttöjär-
jestelmä- ja sovelluskoulutuksissa. 
Jollakin tavalla tekniikka on kyllä 
kiehtonut minua. Nyt Elli kokee 
tuutoroinnin jo omakseen. – Tässä 
on ihanteellista se, että pysyy itse 
kärryillä tietotekniikan kehityksestä.

Asiakkaita on hänen mukaansa mo-
neksi. On sellaisiakin ihmisiä, jotka 
eivät ole työelämässään tarvinneet 
tietokonetta koskaan. Silloin tie-
totekniikassa kaikki, jopa näppäi-
mistön käyttö, on heille outoa, ja he 
saattavat hätääntyä opastustilan-
teessa. – Tunnen myötätuntoa heitä 
kohtaan. Siksi pyrin etenemään 
mahdollisimman kärsivällisesti.

Eräs henkilö tuli kapulakännyk-
känsä kanssa hakemaan apua. Hän 

osasi vastata tekstiviesteihin mutta 
ei tiennyt, miten niitä voi poistaa.  
 – Kävimme asian läpi moneen 
kertaan, ja avun saanut lähti ää-
rimmäisen onnellisena kotiin, Elli 
kertoo hyvillään.

On vaatinut tuntosarvia, että osaa 
tunnistaa asiakkaan osaamiseen. 
Ettei yli- tai aliarvioi heidän tieto-
jaan ja taitojaan. – Alussa tuli kyllä 
takkiin, Elli myöntää.
 – Nyt osaan kuunnella tarkem-
min ja saan ongittua kävijän todel-
lisen ongelman paremmin esiin. 
Pyrin myös puhumaan tietoteknii-
kasta yleistajuisesti. Kun esimerkik-
si puhun selaimesta, näytän samalla 
tietokoneruudulta, mikä se on. 
Samalla tutustumme yhdessä eri 
selainvaihtoehtoihin.

Vertaisohjaaminen palkitsee
Yhä useammin Elli palvelee Mu-
kasurffissa poikkeavia jo itsenäises-
ti. Hän on esimerkiksi auttanut asi-
akkaita päivittämään tietokoneensa 
CCleaner-työkalun, mihin hän sai 
Mukanetin kurssilla hyvät eväät. 
Hän on myös opastanut, kuinka 
tiedostoja varmuuskopioidaan, ja 
neuvonut ikäihmisiä hakemisto-
rakenteeseen liittyvissä asioissa. 
Eräs, joka tuli päivittämään vanhaa 
Vista-käyttöjärjestelmäänsä, sai 
neuvon hankkia itselleen uuden tie-
tokoneen. Siihen suositukseen Elli 
päätyi muiden tuutoreiden tuella.

Ellistä on aina hyvin palkitsevaa, 
kun hän näkee lampun syttyvän 
asiakkaan päässä. Hän on onnistu-
nut auttamaan ihmistä ongelmassa! 
Toisinaan taas turhauttaa, jos omat 
taidot eivät riitäkään vielä. Silloin 
on odotettava, että jokin konkari-

tuutoreista ehtii hätiin. – Odotelles-
sa olen kysynyt, voisinko auttaa kä-
vijää jossakin muussa ongelmassa. 
Yhdessä olemme lähteneet sitten 
selvittämään sitä.

Jos tuutorin pakeille pääsyä on ollut 
jonottamassa liian monta ihmistä, 
joku asiakas on saattanut luovuttaa 
ja lähteä pois. – Ihan aina emme 
pysty tai ehdi auttaa jokaikistä. Toi-
vomme, että asiakas palaa asiansa 
kanssa uudemman kerran, sanoo 
Elli hyväntahtoisesti.

Mukavaa mukanaelämistä
 – Mukasurffiin ovat kaikki terve-
tulleita, niin pienissä kuin isoissa-
kin ongelmissa. Tyhmiä kysymyksiä 
ei ole! Ja henkilökohtaista neuvon-
taa varten kuka tahansa seniori voi 
varata ajan sovellusneuvojiltamme, 
sanoo Elli. – Lisäksi kaikki seniorit 
voivat osallistua Mukanetin järjes-
tämille tietotekniikan peruskurs-
seille kohtuullista kurssimaksua 
vastaan.

Tuuturoinnista on jäänyt Ellille 
hyvä maku suuhun. Siksi hän suo-
sittelee vertaisohjaajaksi ryhtymistä 
kaikille, jotka vähänkään harkitse-
vat asiaa. – Koulutuksesta on ollut 
itselleni suunnattomasti hyötyä, ja 
olen saanut uutta sisältöä elämääni.

Elli on myös iloinen siitä, että hän 
on saanut tutustua moniin muka-
viin ihmisiin – niin tuutoreihin 
kuin Mukanetin asiakkaisiinkin.  
 – Totta kai jatkan tuutorina. Istun 
taas Suvituulen penkille ja päivitän 
tietojani selaimista sekä tietotur-
vasta. Ja sosiaalisesta mediasta aion 
ottaa härkää sarvista kiinni!

Teksti: Heli Ojaniemi
Kuva: Seppo Pohja

 – Alussa olin suoraan sanottuna 
hieman kauhuissani. Tietotekniikan 
kenttä tuntui niin laajalta. Onko 
minusta siihen, voinko edes yrittää?

Näissä tunnelmissa Elli Vattula 
aloitti tuutoreille tarkoitetut tieto-
tekniikan kurssit vuonna 2017. Hän 
oli törmännyt Mukanetin olemassa-
oloon vuoden 2017 alussa oltuaan 
jo kaksi vuotta eläkkeellä. Aamu-
lehdestä häneen silmiinsä osui 
sattumalta kiinnostava vinkki, joka 
kertoi Mukanetin auttavan seniorei-
ta tietotekniikka-asioissa.
 
 – Samana päivänä kiikutin konee-
ni Mukanettiin. Englanninkielisillä 
sivuilla surffaaminen tuotti minulle 
päänvaivaa, joten halusin luotet-
tavia neuvoja virustorjunnasta ja 
koneeni päivitystarpeista. Menin 
ensin Hervannan neuvontapistee-
seen, jossa Juhani Lindell auttoi 
minua ystävällisesti.

Kursseilla asiat avautuivat
Sama hyvä palvelu jatkui myöhem-
min Yliopistonkadun Mukasurffis-
sa. Siellä Eija-Riitta Kortesluoma 
kannusti Elliä osallistumaan vertai-
sohjaajien tietotekniikkakursseille. 
Ensin hän arasteli asiaa. – Päätin 
kuitenkin lähteä mukaan, koska 
tekniikka kiinnostaa minua. Minun 
oli jo muutenkin tehnyt mieli pääs-
tä tekemään jotain hyödyllistä.

Tuossa vaiheessa Elliä vielä pelotti 
ladata netistä englanninkielisiä 
ohjelmia.
 – Mitäs jos mokaan auttaessani 
asiakasta, mitäs jos lataammekin 
vahingossa maksullisen sovelluksen 
tai kylkiäisen, hän arkaili.

Mutta niin vain tuli Windows 10 
Ellille tutuksi ensin kurssilaisen, 
myöhemmin myös tuutorihar-
joittelijan roolissa. Mukasurffin 
tuutorikoulutuksissa hän tutustui 

ELLIN OPPIVUODET
Kurssit ja tuutorointi Mukanetissa ovat tuoneet 
mielekästä sisältöä Elli Vattulan vapaavuosiin.
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Aloitin Tampereen kesäyliopiston 
rehtorina vuonna 2000. Tehtäviini 
kuului ja kuuluu edelleen kesäyli-
opiston hallinnosta ja taloudesta 
vastaaminen. Käytän työssäni paljon 
Word-tekstinkäsittelyohjelmaa sekä 
Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.

 Kun osallistuin ATK Seniorit Mu-
kanetin kursseille vuosituhannen 
alussa, yhdistyksen edesmennyt 
toiminnanjohtaja, diplomi-insinööri 
Heikki Penttilä sai minut suoras-
taan rakastumaan Exceliin. Vieläkin 
joskus, kun työstän jotain asiakoko-
naisuutta Excelillä, pääsen ihanaan 
flow-tilaan. Vuonna 2000 Suomen 
kesäyliopistot ry:n hallitus valitsi 
Heikki Penttilän Vuoden kesäyliopis-
to-opettajaksi ja täydestä syystä.

 Yhteistyösopimuksemme mukai-
sesti Mukanetti ja Tampereen kesä-
yliopistoyhdistys ovat vuodesta 2001 
lähtien järjestäneet tietotekniikan 
perusteiden opetusta yhteisvoimin. 
Mukanetti on suunnitellut osan 
vuotuista opetusohjelmaansa kesä-
yliopiston kanssa, ja kyseinen 
opetus on sisällytetty ja hyväksytty 
osaksi kesäyliopiston opetusohjel-
maa.

 Mukanetin kurssit ovat olleet osa 
Tampereen kesäyliopiston järjestä-
mää Ikääntyvien yliopistotoimintaa, 
joka käynnistyi Toulousen yliopistos-
sa Ranskassa vuonna 1973. Taus-
talla oli globalisoituva ja ikääntyvä 
yhteiskunta, mikä tarkoitti pidem-
pää elinikää, kohentunutta tervey-
dentilaa, kasvavaa tiedontarvetta ja 
jatkuvan koulutuksen merkityksen 
ymmärtämistä. Samalla haluttiin 
demokratisoida opiskelumahdolli-
suuksia.

MUKANETTI JA KESÄYLIOPISTO  
– kumppanuutta 19 vuoden ajan

 Ikääntyvien yliopisto antaa 
mahdollisuuden toteuttaa jatkuvan 
oppimisen periaatteita ikääntyville 
sopivalla tavalla. Se on senioreil-
le suunnattu areena tieteellisen 
tiedon ja erilaisten taitojen hank-
kimiseksi, vireyden ja itsetunnon 
ylläpitämiseksi, oman elämänhal-
linnan vahvistamiseksi sekä vaiku-
tusmahdollisuuksien lisäämiseksi. 
Voi siellä solmia uusia kontakteja ja 
rakastuakin! Suomessa kolmannen 
iän yliopistotoiminta alkoi vuonna 
1985 Jyväskylässä, josta toiminta 
laajeni eri yliopistopaikkakunnille. 
Syyskuun 3. päivänä 2019 juh-
limme Ikääntyvien yliopiston 30. 
toimintavuotta Tampereella.

 Viime vuodet ovat olleet eri-
tyisen mukavia, kun Mukanetin 
toimisto muutti lähellemme Tam-
pereen Pienteollisuustalon tiloihin, 
ja yhdistyksen tietotekniikkakurssit 
pidetään kesäyliopiston koulutus-
tiloissa Yliopistonkadulla. Kortes-
luoman Eija-Riitan sekä muiden 
kouluttajien ja tuutoreiden kanssa 
asiat hoituvat nopeasti ja sujuvasti 
vaikka käytävällä tavatessa. Suoma-
laiset ovat yksi maailman oppi-
neimmista kansoista. Silti tekemistä 
riittää: senioreilla on tietotekniikan 
soveltamisessa ja käytössä puuttei-
ta. Tähän haasteeseen Mukanetti 
on vuosikausien ajan erinomaisella 
toiminnallaan vastannut, ja työ 
jatkuu.

 Oli hienoa, kun opetushallitus 
myönsi joulukuussa 2018 opin-
tosetelityyppistä rahoitusta ke-
säyliopistojen valtakunnalliselle, 
kaksivuotiselle Geronet-hankkeelle. 
Hankkeessa vahvistetaan ikäänty-
vien digitaitoja ja arjessa selviyty-

mistä tietoyhteiskunnan vaatimalla 
tavalla. Tämän pienen määrärahan 
turvin voimme Mukanetin kanssa 
järjestää senioreille suunnattuja 
digitaitokursseja, ja tuutorit ovat 
mukana vertaisohjaajina myös Tam-
pereen ulkopuolella.

 Hyvinvointia, osallisuutta ja kan-
sallista kilpailukykyämme voitaisiin 
edistää laajemminkin, jos ikäänty-
vien osaamista ja elämänkokemusta 
hyödynnettäsiiin systemaattisesti. 
Seniorit mentoreiksi ja tuutoreiksi  
– heillä kapasiteettia kyllä riittää.

Ritva Ojalehto
rehtori, opetusneuvos
Tampereen kesäyliopisto

Tampereen kesäylopiston rehtori Ritva Ojalehto tekee tiivistä  
yhteistyötä Mukanetin toiminnanjohtaja Eija-Riitta Kortesluoman  
ja yhdistysihteeri Tuija Hautaviidan kanssa.

Kuva: Petri Niemi

Yhteistyösopimuksemme 
mukaisesti Mukanetti  
ja Tampereen kesä- 

yliopistoyhdistys ovat  
vuodesta 2001 lähtien 

järjestäneet tietotekniikan 
perusteiden opetusta  

yhteisvoimin.
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Mutta hän opetti bonusmummolle Pokemon Go:ta ja näytti 
keräämiään Pokemoneja, mummilta saadulta vanhalla älypu-
helimella. Miten taitavasti pienet sormet liikkuivat näytöllä! 
Joulupukki tosin toi uuden puhelimen, mutta ei siinäkään ole 
nettiyhteyttä. Aapo myös neuvoi bonusmummoa ottamaan 
videokuvaa kun tuli itse vauhdilla alas jäämäkeä.

Puhelimella Aapo osaa soittaa WhatsAppilla äidille, isälle, 
mummille ja parhaalle kaverille. Ymmärrettävästi soittami-
nen on helpompaa, kun kirjoittaminen ei vielä oikein suju. 
Bonusmummo ei ole listassa kun ei omista älyluuria. Mutta 
lapsi tietää kyllä, että bonusmummolle voi soittaa maksullisen 
puhelun.

Aapo on säästänyt ukilta saatua rahaa ja omistaa pienen table-
tin, jolla pelaa. Pelikonsoli on kovassa käytössä; bonusmum-
mokin on monesti seurannut Minecraftia. Pikkukakkonen on 
jo ”vauvoille”. Netflixistä vain valitaan ”AAPO” ja sitten jokin 
robottiseikkailu. ”Sä et tykkää tästä”, tietää lapsi, mutta silti 
bonusmummo katsoo seuran vuoksi.

Ja on ihan ”epistä”, että isonveljen puhelimessa on enemmän 
muistia ja hänellä on enemmän peliaikaa!

Tämä kaikki on mahdollista, kun on asiasta kiinnostuneet 
vanhemmat. Peliaikaa myös rajoitetaan, ja pelikieltokin voi 
napsahtaa huonon käytöksen vuoksi.

DIGIAJAN LAPSI

Mutta me isot ihmiset tarvitsemme tietotekniikan kieltä ja kä-
sitteitä. Ostaessa joutuu miettimään, millaisen laitteen hankkii 
– pöytäkoneen, kannettavan, tablettitietokoneen, älypuheli-
men vai ne kaikki. On mietittävä tunnuksia ja PIN-koodeja 
sekä tehtävä valintoja: mikä operaattori, mikä selainohjelma, 
mikä hakukone, mikä sähköpostitunnus. On hyväksyttävä, 
että on erilaisia sovelluksia (ohjelmia) eri laitteille. Ja on muis-
tettava kirjoittaa tunnukset muistiin.

Ehkä silti voisimme omaksua lapsilta jotain: asennetta, roh-
keutta, pelotonta haltuunottoa! Tietotekniikkaa voi oppia.

Nykyisin täytyy lähes joka aamu selvittää, mistä Tampereen 
keskustassa pääsee yli kadun ja minne bussipysäkki on siirty-
nyt – uuden oppimista sekin.

Tietotekniikka on vain osa Aapon elämää. Kun kävellään 
eskarista, katsellaan miten vesi juoksee Vihiojassa ja lentoko-
ne hidastaa taivaalla, lasketaan Ahlmannin lehmiä, testataan 
bonusmummon päässälaskutaitoa, syödään eväitä perinne-
puutarhan katoksessa. Ja se saattaa olla yhtä hauskaa!

Bonusmummo Anni

Teksti: Anni Saari

Aapo osaa jo lukea ja tuntee numerot hyvin. Ei Aapo silti tiedä, mikä on 
käyttöjärjestelmä, selain tai moni muukaan tietotekniikan käsite.

Kukoistava puutarha on kuluneena talvena silmitellyt 
Mukanetin pääopastuspiste MukaSurffissa poiken-
neita. Heikki Heinosen Kevätesikko ja monet muut 
luontokuvat toivat opastettaville uuden kevään ennen 
aikojaan. Esittelemme upeasta kuvasarjasta kaksi mie-
lenkiintoista yksilöä.
 ”Lisää näyttelyjä on tulossa, toisilta tuutoreilta”, 
vinkkaa valokuvaajamme. Taas yksi hyvä syy tulla 
MukaSurffiin Yliopistonkadulle!

VALOKUVISTA  
VOIMAA
Mukanetin tuutoreiden elämässä on 
monesti muutakin mukavaa kuin ver-
taisohjaus. ”Voimaannuttava valoku-
vaus täydentää pelkkää bittien pöyhi-
mistä”, tuumaa Heikki Heinonen.

Raparperi
Kirpakka kasvi sisältää kaliumia ja mo-
nia vitamiineja, kunhan se saa kasvaa 
täyteen mittaansa. Vaikka varret ovat 
terveellisiä, raparperin lehtiä on syytä 
varoa, ne kun ovat myrkyllisiä.

Samettiruusu
Tämä huurteinen samettiruusu voisi 
muistuttaa asiakastamme vaikkapa sii-
tä, kuinka kylmääväänkin ongelmaan 
löytyy ratkaisu Mukanetista.



Kurssitarjotin
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Windows 10 -käyttöjärjestelmän kurssit
Kursseilla käytät Windows 10:een kuuluvaa WordPad- 
kirjoitusohjelmaa ja Mozilla Firefox -internet-selainta. 
Sähköpostia harjoittelet Googlen Gmaililla.

Peruskurssilla opit oman tietokoneesi käytön perus-
teet ja opit käyttämään laitettasi paremmin.

Jatkokurssi on tarkoitettu peruskurssin käyneille ja/
tai perusasiat osaaville. Tutustut internet-selaimen 
asetuksiin ja oman koneesi tietoturvaan ja päivityk-
siin. Kurssilla harjoittelet mm. kansioiden luomista ja 
opiskelet tiedostojen tallentamista. 

Android-kurssit (taulutietokoneet eli tabletit ja 
älykännykät)
Peruskurssi lähtee liikkeelle täysin perusteista.  
Et tarvitse aiempaa kokemusta laitteen käytöstä.

Jatkokurssi on tarkoitettu Android-perusasiat osaa-
ville ja/tai peruskurssin käyneille. Tutustut inter-
net-selaimeen, Googlen hakukoneeseen ja Gmail-säh-
köpostiin. Harjoittelet maksuttomien ohjelmien 
asentamista Play-kaupasta.

Syventävä kurssilla harjoittelet kuvan ja videon 
ottamista tabletilla/älykännykällä. Tutustut kuvien 
muokkaamiseen, jakamiseen eri tavoin ja albumien 
käyttöön.

iPad/iPhone kurssit
Peruskurssilla opit iPadin/iPhonen perusteet ja opit 
käyttämään omaa laitettasi paremmin.

Jatkokurssi on tarkoitettu iPadin/iPhonen perusasiat 
osaaville ja/tai peruskurssin käyneille. Kurssilla tu-
tustut Safari-selaimeen ja Mail-sähköpostiohjelmaan. 
Harjoittelet maksuttomien sovellusten asentamista 
AppStoresta. Jaat kuvia sähköpostilla ja Facebookin 
kautta.

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

SOME-kurssit (Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Instagram)
Sosiaalisen median kursseilla luot omat profiilit eri 
palveluihin. Harjoittelet ääni- ja kuvaviestien lähettä-
mistä. Tutustut mm. kuvien tallentamiseen, jakami-
seen ja julkaisemiseen.

Digitaaliset kansalaistaidot A ja B
Mitä on digikansalaisuus? Tutustut digitaalisten pal-
velujen turvalliseen käyttämiseen ja niihin liittyvien 
käyttäjätunnusten ja salasanojen luomiseen. Keskus-
tellaan tietoturvallisuuden ja päivitysten merkityksestä.

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

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

MUKANETIN KURSSITARJONTA
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ATK Seniorit Mukanetti ry

• Auttaa senioreita tietokoneen ja äly- 
laitteiden käytössä

• Perustettu Tampereella vuonna 2000,  
jäseniä 850 (2018)

• Yli 70 tuutoria, yli 20 opastuspistettä  
Tampereella ja lähikunnissa

• Maksuttomia opastustilaisuuksia mm.  
Lähitoreilla ja kirjastoissa yhteistyö- 
kumppaneiden kanssa

• Maksullisia tietotekniikka- ja digikursseja

Mukanetin löydät täältä
Yliopistonkatu 58 B, 5. krs, Tampere

NÄISSÄ OPASTAMME
Tampere
Frans Emil 
F.E. Sillanpäänkatu 2
Hervannan kirjaston tietotori 
Insinöörinkatu 38
Hopealahti 
Käpytie 8
Kalevan Elias 
Tursonkatu 1/Sammonkatu 44
Kalevan kulma 
Väinämöisenkatu 25
Koilliskeskus kirjasto 
Liikekatu 3
Koskikotikeskus 
Rongankatu 8
Kuuselakeskus 
Nuolialantie 46
Lielahden kirjaston tietotori 
Antti Possinkuja 1
MukaSurffi 
Yliopistonkatu 58 B, 5.krs
Mummon Kammari 
Nettinurkka, Hämeenkatu 28
Suvantopuisto 
Näsilinnankatu 44-46
Tammelakeskus
Itsenäisyydenkatu 21 B
Tammenlehväkeskus 
Kenttäkatu 17

Tesoman kirjasto 
Tesomankatu 4 A
Vaskikodit 
Hatanpään puistokuja 22 G
Violakoti 
Juhlatalonkatu 4

Kangasala
Kangasalan Tietokoto Jalmarinkoto 
Finnentie 11
Sahalahti virastotalo 
Sälssinkuja 2, Sahalahti

Nokia
Nokian kirjasto 
Nuijamiestentie 11

Pirkkala
Pirkkalan pääkirjasto 
Suupantori 2

Ylöjärvi
Ylöjärven kirjasto Leija 

Koivumäentie 2



Siperian kurjenmiekka
Märkien niittyjen, tulvarantojen kasvi. 
Esiintyy Ranskasta Baikaljärvelle asti.
Kuva: Heikki Heinonen


