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Jäsentiedote 2/5.4.2022 

Hyvä Mukanettilainen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katso ja kuuntele senioreiden mielipiteitä digitalisoituvasta yhteiskunnasta. 

 

Perjantai-dokkari Digiseniorit ja halu oppia julkaistiin Yle Areenassa perjantaina 1.4.2022.  

Ohjelma lähetetään myös TV1:ssä perjantaina 8.4. klo 21.05. Dokumentissa on mukana Mukanetin 

vapaaehtoisia vertaisohjaajia ja opastusta tarvitsevia senioreita. 

 

Kevätkokous 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään torstaina 28.4.2022 klo 16.00–18.00. 

 tule paikan päälle Mukasurffiin, ilmoittaudu 03 222 5798 ma 25.4.2022 mennessä, osallistujien 

määrä paikan päällä on rajattu 

 osallistu etänä, ilmoittaudu sähköpostitse info@mukanetti.net, saat osallistumislinkin ja ohjeet 

 

Kokouskutsu on viimeisellä sivulla. 

 

MukaSurffi ja muut opastuspisteet 

Lähiopastukset jatkuvat MukaSurffissa ajanvarauksella. Opastusajan voit varata puhelimitse 

maanantaista perjantaihin klo 10 – 14 numeroista 03 222 5798 tai 046 616 0672. Myös 

etäopastuspyyntöjä otamme vastaan näissä numeroissa. 

 

Opastuspisteet kirjastoissa ja palvelutaloissa ovat avoinna sopimusten mukaan ja opastusta tehdään 

kunkin opastuspisteen ohjeilla joko ajanvarauksella tai muilla sovituilla tavoilla. 

Uusia opastuspisteitä on avattu: 

 

 Oriveden kirjasto, Keskustie 23, Orivesi 

 Kihniön kunnankirjasto, Kihniöntie 46, Kihniö 

 Juupajoen kunnankirjasto, Kirkkotie 1, Juupajoki 

 Jyllinkodit, Jyllinkatu 3, Ikaalinen 

 Viola-koti, Juhlatalonkatu 4, Tampere  
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Kevään 2022 tapahtumia: 
 

 Vertaisohjaajan pitämä maksuton jäsenopastus Joukkoliikenne, pe 8.4.2022 klo 13.00–15.00 

pidetään hybridinä eli voit tulla paikan päälle MukaSurffiin tai osallistua Zoom-etäyhteydellä. 

Kun ilmoittaudut, kerro, osallistutko etänä vai tuletko paikan päälle. Osallistujien määrä 

MukaSurffissa on rajattu. Ilmoittautuminen sähköpostilla info@mukanetti.net  

tai soittamalla numeroon 03 222 5798 to 7.4.2022 klo 12.00 mennessä.  

 

 Jäseniltapäivä ke 20.4.2022 klo 12.30–13.30 ”Kansalaisen kyberturvallisuus” Mitä kaikkien olisi 

hyvä ottaa huomioon päivittäisessä elämässä omien tietojen kanssa. Luennoitsijana Ari Frilander. 

Luento pidetään hybridinä eli voit tulla paikan päälle MukaSurffiin tai osallistua Zoom-

etäyhteydellä. Kun ilmoittaudut, kerro, osallistutko etänä vai tuletko paikan päälle. Osallistujien 

määrä MukaSurffissa on rajattu. Ilmoittautuminen sähköpostilla info@mukanetti.net tai 

soittamalla numeroon 03 222 5798 ti 19.4. klo 12.00 mennessä.  

 

 MukaDigi-juttutuokiot Zoom-etäyhteydellä klo 14.15–15.30  

7.4. aiheena Mobiilivarmenne. Juttutuokioiden aiheet 5.5. ja 2.6. ovat vielä avoinna. Lisätietoa 

saat lähempänä tapahtumia. Ilmoittautuminen sähköpostiin info@mukanetti.net 

Tule mukaan keskustelemaan sinua kiinnostavista aiheista. 
 
 

Vuoden 2022 jäsenmaksut 

Joitakin jäsenmaksuja puuttuu vielä. Tarkistathan jäsenyytesi. 

 

Yhteystietojen muutokset 

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

peruminen jäsenrekisterin hoitajille: mukanetti@mukanetti.net tai puhelimitse MukaSurffiin  

ma–pe klo 10–14. 

 

Mukanetin tietotekniikkakurssit 

Syksyn 2022 kurssit ovat suunnitteilla. Tarkat tiedot syksyn kursseista saat elokuun jäsentiedotteessa.  

Mikäli sinulla on toiveita ja ajatuksia uusista kursseista, lähetä ideasi meille.  

Viimeisimmät tiedot mm. kursseista, tapahtumista ja opastuspisteiden opastusajoista löydät 

nettisivuiltamme: www. mukanetti.net 

 
 

Mukanetti on kesätauolla 13.6.2022 – 7.8.2022 

 
Ihanaa keväättä ja lämmintä aurinkoista kesää Sinulle!  
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KEVÄTKOKOUSKUTSU 
 

ATK Seniorit Mukanetti ry:n kevätkokous pidetään hybridinä 28.4.2022 klo 16.00 – 18.00 

MukaSurffissa, Yliopistonkatu 58 B, 5.krs, Tampere 

Voit osallistua tulemalla paikan päälle tai Zoom-etäyhteydellä. 

Zoom-etäyhteydellä osallistuville 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! 


