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Jäsentiedote 2/2021  
7.4.2021 

Hei Mukanettiläinen!  
 
Suomen hallituksen antamien ohjeistuksien 

koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi 

Mukanetin hallitus joutui tekemään päätöksen 

perua kaikki lähiopastukset eri opastuspisteissä ja 

kurssit toistaiseksi, kunnes koronarajoitukset 

poistuvat. Seuraamme tilannetta.  

 

Mukanetin toiminta koronapandemian aikana 

Kaikki lähiopastukset ja kurssit ovat tauolla.  Vertaisohjaajien antamat etäopastukset jatkuvat 

puhelimitse. Etäopastuspyyntöjä otamme vastaan ma–pe klo 10–14, numeroissa 03 222 5798 ja 

046 616 0672. Seuraa ilmoitteluamme Aamulehden menoinfossa ja nettisivuillamme. 

 

Mukanetin tietotekniikkakurssit 

Syksyn kurssien suunnittelut ovat alkaneet. Suunnitteilla on sekä lähi- että etäkoulutuksia. 

Tarkat tiedot syksyn kursseista saat elokuun jäsentiedotteessa. Mikäli sinulla on toiveita ja 

ajatuksia uusista kursseista, lähetä ideasi meille! 

 

Maksuton jäsenopastus Zoomilla vertaisohjaajien vetämänä 

 Digitaalinen jäämistö, ke 14.4.2021 klo 14.15 – 16.00 

Mitä tapahtuu sähköposteilleni, Facebook-tililleni, pilvessä/tietokoneessa oleville kuvilleni ja 

dokumenteille, kännykälleni, kun minua ei enää ole? Miten voin lopettaa menehtyneen 

lähiomaiseni Some-tilit hänen kuolemansa jälkeen? Mitä voin tehdä nyt, jotta omaisillani olisi 

helpompaa hoitaa asioita kuolemani jälkeen? Pohditaan yhdessä erilaisia tilanteita ja 

vaihtoehtoja ja käydään läpi joitain mahdollisuuksia.  

Mukaan mahtuu 10 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Ilmoittautumiset ja lisätiedot ma-pe klo 10–14 soittamalla numeroon 03 222 5798. 

  

 

KÄÄNNÄ 
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Kevätkokous 
 
Yhdistyksen kevätkokous pidetään 29.4.2021 klo 16.00–18.00. 

Kokoukseen voit osallistua 

 tulemalla paikan päälle Mukasurffiin, ilmoittaudu 03 222 5798 pe 26.4.2020  

klo 14 mennessä. Osallistujien määrä paikan päällä enintään 10 henkilöä. 

 tai osallistumalla etänä, ilmoittaudu sähköpostitse yhdistyssihteeri@mukanetti.net 

lähetämme sinulle osallistumislinkin ja ohjeet 

Kokouskutsu on viimeisellä sivulla. 
 

UUTTA!  Tietoiskut 

Olemme käynnistäneet 1–2 tunnin tietoiskujen järjestämisen verkossa jäsenille Zoom-

etäohjelmalla.  Tietoiskuista tiedotamme sähköpostin uutiskirjeellä. 

 

Vuoden 2021 jäsenmaksut 

Joitakin jäsenmaksuja puuttuu vielä. Tarkistathan jäsenyytesi. 

 

Yhteystietojen muutokset  

Ilmoita yhteystietosi muutokset (kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) tai jäsenyytesi 

peruminen jäsenrekisterin hoitajille: mukanetti@mukanetti.net tai 03 222 5798.  

 

Mukanetti on kesätauolla 14.6. – 8.8.2021. 
 

   

 

Hyvää terveyttä,  

aurinkoista kevättä ja kesää Sinulle! 
 

 KÄÄNNÄ 
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KEVÄTKOKOUSKUTSU 

 

ATK Seniorit Mukanetti ry:n kevätkokous pidetään 29.4.2021 klo 16.00–18.00 

MukaSurffissa, Yliopistonkatu 58 B, 5.krs, Tampere 

tai Zoom–etäyhteydellä (ilmoittautuneille lähetämme osallistumislinkin sähköpostilla) 

 

 

 

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! 

 

 


