
  

 ________________________________________________________________________________ 
ATK Seniorit Mukanetti ry puh. (03) 222 5798 
Yliopistonkatu 58 B www.mukanetti.net 
33100 TAMPERE 

Jäsentiedote 3/2.9.2020 

Hyvä Mukanettilainen, 

 

Poikkeuksellisen kevään ja koronaviruksen aiheuttamien 

rajoitusten jälkeen olemme aloittaneet lähiopastukset 

vähitellen ajanvarauksella. Turvaväleistä huolehtimisen ja 

käsidesin, maskien ja visiirien käytön avulla pidämme 

opastustilanteet mahdollisimman turvallisina.  

 

 

MukaSurffi ja muut opastuspisteet 

Lähiopastusta annamme MukaSurffissa vain ajanvarauksella. Tunnin opastusajan voit varata 

vain puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 10 – 14 puhelinnumeroista:  

03 222 5798 tai 046 616 0672, myös etäopastusta voit saada näistä numeroista toistaiseksi. 

 

Muut opastuspisteet kirjastoissa ja palvelutaloissa avautuvat sopimusten mukaan ja opastusta 

tehdään kunkin opastuspisteen ohjeilla joko ajanvarauksella tai muilla sovituilla tavoilla 

hygieniasuosituksia noudattaen. 

Viimeisimmät tiedot opastusajoista löydät Mukanetin nettisivuilta www.mukanetti.net. 

 

Kevätkokous 

Yhdistyksen siirtynyt kevätkokous pidetään 22.9.2020 klo 16.00 – 18.00 MukaSurffissa. 

Kokouskutsun löydät tämän jäsentiedotteen viimeiseltä sivulta. Koronavirustilanteen takia 

pyydämme ennakkoilmoittautumiset numeroon 03 222 5798 pe 18.9.2020 klo 14 mennessä. 

 

Vuoden 2020 jäsenmaksut 

Mikäli et vielä ole maksanut tämän vuoden 2020 jäsenmaksuasi, saat jäsenmaksulaskun tämän 

kirjeen mukana uudelleen. Jos haluat säilyttää jäsenyytesi, maksathan laskun eräpäivään 

mennessä. 

 

Yhteystietojen muutokset 

Ilmoitathan yhteystietojesi muutoksesta (kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) tai 

jäsenyytesi perumisesta jäsenrekisterin hoitajille: mukanetti@mukanetti.net tai puhelimitse 

MukaSurffiin (03) 222 5798. 

  

Käännä! 
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Mukanetin 20-vuotisjuhlat 

Koronavirustilanteen vuoksi joudumme siirtämään Mukanetin juhlat parempaan ajankohtaan, 

uusi päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.  

Kaikki 25.9.2020 juhlaan tulossa olleet saavat tarkemmat tiedot sähköpostilla tai tekstiviestinä. 

Kun uusi juhlapäivä on päätetty, lähetämme uudet kutsut kaikille jäsenille ja pyydämme uudet 

ilmoittautumiset. 

 

Mukanetin uudet kotisivut 

Mukanetin kotisivuja uudistetaan saavutettavuuden näkökulmasta ja uudet sivut julkaistaan 

syksyn aikana. 

 

Etänä toteutettavat jäsentilaisuudet/opastukset 

Kehitämme etäopastustapoja ja myös etänä toteutettavia tilaisuuksia jäsenille esim. Zoom-

etäneuvotteluohjelmalla. Mitä ideoita tai toiveita sinulla olisi, haluaisitko sinä osallistua?  

Lähetä vastauksesi ja omia ehdotuksiasi meille sähköpostitse osoitteeseen:  

yhdistyssihteeri@mukanetti.net tai soittamalla numeroon 03 222 5798 tai 046 616 0672. 

 

Syksyn kurssit 

Lähiopetuksena järjestettävät kurssit pidetään Tampereen Kesäyliopiston Suvituuli- tai Helmi-

koulutustiloissa tai MukaSurffissa. Kurssit toteutetaan huolehtimalla hygieniasta, turvaväleistä 

ja koulutuspaikoille annetun ohjeistuksen mukaan lähiopetukseen osallistumisesta 

koronavirusepidemian aikana. 

 
 
UUTTA!  
 
Tänä syksynä kokeilemme lähikoulutuksien lisäksi myös  

Zoom-etäkoulutuksia. Kahdella kurssilla pidämme myös 

kertauspäivän Zoom-etäkokous-ohjelmalla. Lisätietoa 

etäkursseista saat kurssille ilmoittautuessasi ja  

kurssin aikana. 

 

Tule rohkeasti mukaan! 

 

 

  

Käännä! 
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SYKSYN 2020 KURSSIT 

 

iPad/iPhone jatkokurssi (12h) 30€/40€ 

(Suvituuli) 

8. – 10.9.2020 klo 9.00 – 12.15 

Kertauspäivä 16.9.2020 klo 14.30 – 17.45 

(MukaSurffi) 

 

Windows10 uudet ominaisuudet (8h) 

20€/30€ (Suvituuli) 

8.9. ja 10.9.2020 klo 12.45 – 16.00 

Zoom-ohjauspäivä 11.9.2020 klo 14.00 – 

15.00 (MukaSurffi) 

Etäkertaus: 14.9.2020 klo 14.30 – 16.30 

 

Zoom-kurssi (2h)10€/15€ (Mukasurffi) 

21.9.2020 klo 14.30 – 16.30 

 

Facebook-kurssi (4h) 10€/15€ (MukaSurffi) 

14.10.2020 klo 14.30 – 17.45 

 

Zoom-kurssi (2h) 10€/15€ (Mukasurffi) 

12.10.2020 klo 14.30 – 16.30 

 

Mac-jatkokurssi (12h) 30€/40€ (Suvituuli) 

15. – 16.10. ja 26.10.2020 klo 9.00 – 12.15 

Kertauspäivä 30.10.2020 klo 14.30 – 17.45 

(MukaSurffi) 

 

Android-kännykkä jatkokurssi (8h) 20€/30€ 

(Suvituuli) 

15. – 16.10.2020 klo 12.45 – 16.00 

Kertauspäivä 22.10.2020 klo 14.30 – 17.45 

(MukaSurffi) 

Kuvat tietokoneelle (8h) 20€/30€ 

9.11.2020 klo 12.45 – 16.00 (Suvituuli) 

10.11.2020 klo 14.30 – 17.45 (MukaSurffi) 

 

Windows 10 asetukset (8h) 20€/30€ 

(Suvituuli) 

16.11. ja 18.11.2020 klo 9.00 – 12.15 

Zoom-ohjauspäivä 20.11.2020 klo 14.00 – 

15.00 (MukaSurffi) 

Etäkertaus: 23.11.2020 klo 14.30 – 16.30 

 

Android-kännykkä peruskurssi 2 (8h) 

20€/30€ (Suvituuli) 

16.11. ja 18.11.2020 klo 12.45 – 16.00 

Kertauspäivä 1.12.2020 klo 14.30 – 17.45 

(MukaSurffi)  

 
 
Kurssipaikat: 

 Suvituuli, Yliopistonkatu 60 A, 4.krs 

 Helmi, Kalevantie 7 C, 7.krs 

 MukaSurffi, Yliopistonkatu 58 B, 5.krs 

 
 
Viimeisimmät tiedot mm. kursseista, 

tapahtumista ja opastuspisteiden 

opastusajoista löydät nettisivuiltamme: 

www.mukanetti.net 

 

Käännä! 
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KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 

 

ATK Seniorit Mukanetti ry:n kevätkokous pidetään 22.9.2020 klo 16.00 – 18.00 

MukaSurffissa, Yliopistonkatu 58 B, 5.krs, Tampere 

 

 

 

KEVÄTKOKOUKSEN ESITYSLISTA 

 

1 § Kokouksen avaus 

2 § Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

 vähintään kaksi ääntenlaskijaa 

3 § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4 § Hyväksytään kokouksen esityslista 

5 § Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto 

6 § Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, yli- tai alijäämän käytöstä sekä  

 vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7 § Käsitellään muut asiat 

8 § Kokouksen päättäminen 

 

Tervetuloa! 

 


