
20.12.2022 
Joulun aikana emme valitettavasti palvele, joulun jälkeen seuraavan kerran töissä jälleen ke 4.1. 
Kiitos asiakkaillemme jälleen vuodesta ja oikein hyvää joulua kaikille! 
13.12.2022 
Nyt kannattaa käyttää kotitalousvähennysmahdollisuus hyödyksi ja huollattaa laitteet ennen 
joulutaukoa! 
18.11.2022 
Hiljattain Amerikassa toteutetun testin mukaan tietokonehuoltoliikkeissä suhtaudutaan usein 
leväperäisesti asiakkaiden tietoturvaan, me emme pyydä tunnuksia koneelle turhaan tai katso 
tietokoneen tietoja ilman eri lupaa/toimeksiantoa. Ollaan yhteydessä! 
16.11.2022 
Microsoft suosittaa hankkimaan uuden koneen Win. 8/8.1 koneiden päivit. sijaan. Silti päivitys 
usein kannattaa, olettehan yhteydessä. 
7.11.2022 
Windows 8 ja Windows 8.1 -käyttäjät huomio, Microsoft lopettaa tietoturvapäivitykset 
tammikuussa, ollaan yhteydessä ja hoidetaan päivitys Windows 10:een tai jokin muu itsellenne 
sopiva tuettu järjestelmä. 
4.11.2022 
Tänään perjantain 4.11. palvelemme poikkeuksellisesti vain klo 14 saakka. Mikäli tarvetta, 
palataan asiaan jälleen ensi viikolla. 
25.10.2022 
Nyt tavallista enemmän vapaita aikoja, eli nopeampi toimitus sekä asiakaskäynnein että 
toimistollamme. Tervetuloa, otattehan yhteyttä, niin sovitaan lisää. 
17.10.2022 
Muistattehan, että erilaiset tietotekniikan ongelmatilanteet ovat ydinosaamistamme ja moni 
ongelma ratkeaa jo soitolla meille. 
7.10.2022a 
Vanhemman pc:n käyttäjät huom., Firefoxin versio 105 toimii selvästi aiempaa vakaammin, kun 
tietokoneen muisti alkaa käydä vähiin. 
21.9.2022 
Mikäli yrityksessänne on tarvetta saada IT-asioissa vika selville pikaisesti ja luotettavasti, kannattaa 
olla meihin yhteydessä! 
30.8.2022 
Työt ovat jälleen alkaneet suurimalla osalla meistä täydellä teholla. Huoltamalla laitteet 
varmistatte työtehon korkean tason! 
9.8.2022 
Palvelemme jälleen normaalisti - tervetuloa ottamaan yhteyttä, niin sovitaan aika! 
19.7.2022  
Aikaisemmasta tiedosta poiketen palvelemme myös keskiviikkona 20.7. ennen taukoa, joka 
päättyy elokuun alussa.  
15.7.2022  
Palvelemme maanantaina 18.7. ja tiistaina 19.7. normaalisti, tämän jälkeen jälleen elokuun alussa.  
26.6.2022  
Palvelemme vielä maanantaina 27.6., jäämme tiistaista 28.6. alkaen tauolle. Palataan jälleen 
myöhemmin heinäkuussa.  
15.6.2022  
Päivitämme kesän aukiolopäiviä niiden tarkentuessa.  



1.6.2022  
Päivitämme pian tarkat kesän aukioloajat tänne, heinäkuussa palvelemme vain ajoittain.  
23.5.2022  
Huomioittehan, tällä viikolla on helatorstai, silloin emme palvele.  
18.5.2022  
Telian vanha inet.fi -palvelu ja sen päätteiset s-postiosoitteet lakkaavat pian toimimasta. Autamme 
tarvittaessa siirtymässä, ollaan yhteydessä!  
4.5.2022  
Huomio maksamiseen liittyen, jatkossa MobilePay ei enää käy meillä. Maksutavat ovat käteinen, 
kortti tai tapauskohtaisesti lasku.  
13.4.2022  
Pääsiäisen liike on kiinni (to 14.-ma 18.4.). Tiistaista 19.4. eteenpäin palvelemme jälleen 
normaalisti.  
8.4.2022  
MobilePay ilmoitti (jälleen) hintojen tuntuvasta nostosta. Tällä hetkellä MobilePay vielä käy meillä 
maksuvälineenä, mutta tutkimme vaihtoehtoja.  
16.3.2022  
Tällä hetkellä kaikki asiakaskäyntiajat tälle viikolle on varattu, myös toimistolla on tavallista 
ruuhkaisempaa. Tästä huolimatta erityisesti yrityksien kiireelliset asiat pyritään hoitamaan 
pikaisesti.  
21.2.2022  
Muistattehan, että meiltä saa mm. käyttöjärjestelmien päivitykset, laitteiden käyttöönotot, 
opastukset ja huollot. Yksilöllisiä tarpeita ajatellen kannattaa kysyä meiltä lisää.  
4.2.2022  
Itsenäisyydenkadulla ei ole mahdollisuutta pysähtyä kadun varteen lumentulosta johtuen, autolla 
tulijat huomio, parkkiin Salhojankatu 48 kohdalle.  
1.2.2022  
Poikkeuksellisen lumentulon vuoksi joudumme sopimaan tavallista väljemmät aikataulut, myös 
tilattujen osien saatavuudet ovat osin pidemmät.  
11.1.2022  
Suhtaudumme yleiseen tautitilanteeseen vakavasti ja teemme tarvittavat 
suojautumistoimenpiteet sekä asiakaskäynnillä että muissa olosuhteissa.  
5.1.2022  
Kotisivumme ovat uudistuneet! Korjaamme mahdolliset tietopuutteet lähipäivien aikana. 


