
Tampere ja Pirkanmaa

ATK Seniorit Mukanetti ry



Taustatietoa

• Yhdistys on perustettu maaliskuussa 2000

• Yhdistyksessä on jäseniä tällä hetkellä noin 800

• Ensimmäiset vapaaehtoiset aloittivat toiminnan vuonna 2001

• MukaSurffi, yhdistyksen opastuspiste avattiin 14.5.2001

• Opastettavien keski-ikä noin 72 vuotta

• Jäsenten keski-ikä noin 77 vuotta



Toimintamuodot

• Maksutonta, matalan kynnyksen vertaisopastusta tietokoneen, 
älykännykän ja tablettitietokoneen käyttämiseen 
(Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA)

• Maksullisia kursseja ikäihmisille tietokoneen, älykännykän ja 
tablettitietokoneen käyttämiseen 
(Tampereen kaupunki, Tampereen Kesäyliopisto)



Vertaisohjaajatoiminta

• Vertaisohjaajia syyskuussa 2020
• Tampereen seudulla noin 85 opastajaa

• Muilla paikkakunnilla noin 33 opastajaa

• Uusille vertaisohjaajille 25 – 30 h peruskoulutus 
(tietotekniikkakoulutus, ihmissuhdetaidot )

• Jatkuvaa koulutusta ajankohtaisista tietotekniikkaan liittyvistä aiheista 
sekä lähi- että etäkoulutuksina

• Useita pienryhmätapaamisia ja kaksi suurempaa tapaamista vuoden 
aikana



Vertaisohjaajatoiminta
• Opastustoiminnan lisäksi vertaisohjaajat toimivat myös useissa eri 

työryhmissä (jäsenasiat, kotisivut, koulutus, hakemukset jne.)

Vertaisohjaaja ei ole ammattilainen vaan vapaaehtoinen, 

joka auttaa taitojensa mukaan!



Vertaisohjaajaryhmiä

• Kurssituutorit ovat oppilaiden apuna 
yleisillä tietotekniikkakursseilla

• Nettipistetuutorit ohjaavat ja pitävät 
tietoiskuja eri opastuspisteissä

• Kotituutorit opastavat yhdistyksen 
jäsenen kotona, mikäli liikkuminen on 
vaikeaa tai ongelma on laitteissa, joita 
ei voi tuoda opastuspisteisiin (Korona-
aikana ei ole tätä toimintaa)

• Surffi-assistentit vastaanottavat 
opastettavat ja selvittävät alustavasti 
neuvonnan tarpeen



Opastuspaikkakuntia
Opastusta annetaan 12 eri 
paikkakunnalla ja  sitä on 
suunnitteilla kolmelle muulle 
paikkakunnalle

• Paikkakuntien kirjastoissa

• Palvelutaloissa

• Senioritaloissa

• Kunnan tiloissa



Opastuspisteet Tampereen seudulla
https://www.mukanetti.net/opastuspisteet/



Opastuspisteet Tampereen seudulla

• Amurin Teon Tupa
• Frans Emil
• Hervannan kirjaston tietotori
• Hopealahti
• Kalevan Elias
• Kalevan kulma
• Kaukajärven kirjasto
• Koilliskeskuksen kirjasto
• Koskikodin palvelukeskus
• Kuuselakeskus

• Lielahden kirjasto
• MukaSurffi
• Mummon Kammari
• Suvantopuisto
• Tammelakeskus
• Tammenlehväkeskus
• Tampereen kotitori
• Tesoman kirjasto
• Vaskikodit
• Violakoti



Mukanetin kurssitoiminta ikäihmisille

• Järjestämme vuosittain perus-, jatko- ja teemakursseja tietokoneen, 
tablettitietokoneen ja kännykän käytöstä

• Kursseilla on kouluttajan lisäksi oppilaiden apuna kaksi tai kolme 
vertaisohjaajaa

• Perus- ja jatkokurssien jälkeen vertaisohjaajat (kurssituutorit) pitävät 
oppilaille kertauspäivän kurssien sisällöstä

• Oppilaiden on mahdollista osallistua kurssille joko omilla laitteilla tai 
lainata yhdistyksen laitetta



Yhteystiedot

Yliopistonkatu 58 B, 5. krs

33100 Tampere

Puh. (03) 222 5798

www.mukanetti.net

Facebook

Twitter

Youtube

http://www.mukanetti.net/

