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Hieman minusta ja tekemistäni käyttöohjeista:

Nimeni on Hannu Myllyrinne ja asun tällä hetkellä Turussa.

Idean käyttöohjeiden tekoon sain alkuvuodesta 2018. Ensimmäinen ohjeeni oli Windows 10 
ja Internet. Idea lähti siitä, että Suomessa on paljon vanhuksia ja muita, jotka ovat jostakin 
syystä jääneet digitekniikan kehityksestä jälkeen. Päätin silloin, että käyttöohjeeni ovat kaikille
ilmaisia. Eli niitä voi käyttää myös koulutuksissa. 
Omien nettisivujen tekemisestä sain apua hyvältä työkaveriltani Andreilta, jolla oli kokemusta 
WordPressistä. Ensimmäisen version sivuistani julkaisin tammikuussa 2019. Työskentelin 
silloin kouluttajana, ja käytin ohjeita myös työssäni. Päätin myös sivujeni osalta, että ne ovat 
kaikkien saatavilla, eivätkä sisällä mainoksia.
Olen maksanut nettiosoitteesta ja palveluntarjoajan kuukausimaksun vuoden 2025 
tammikuun loppuun asti. Eli sivut toimivat ainakin siihen asti ja niiden kehitys jatkuu.

Olen kuulunut vuoden 2014 lokakuusta lähtien Windows Insider -yhteisöön. Minulla on 
kolme tietokonetta, joihin kaikkiin tulee uusia päivityksiä lähes joka viikko. Yhteisössä 
testataan tällä hetkellä tulevia Windows 11 versioita.

Pyrin pitämään käyttöohjeet ajan tasalla viimeisen ominaisuuspäivityksen mukaan. Jos 
jollakin on vanhempi versio, kaikki käyttöohjeiden aiheet eivät välttämättä toimi samalla 
tavalla.

Käyttöohjeisiin liittyen voin kertoa jonkin verran koulutuksestani ja työskentelystä 
tietokoneiden parissa:

Osaaminen Olen toiminut ohjelmoijana ja kouluttajana maahantuontiyrityksissä. Olen
myös korjannut ja huoltanut koneita sekä asentanut oheislaitteita ja lisäosia.  

Koulutus Helsingin teknillinen koulu 09/1978 – 05/1981
Teknikko, tietoliikennetekniikka

Ohjelmoijan koulutus – kurssi 2001
C / C++ ohjelmointikurssi 1998

Työkokemus ATK kouluttaja 10/2018 - 09/2019
Tietokoneet ja Windows 10

ATK-tukihenkilö ja nettisivujen ylläpito 11/2011 - 11/2012

Tekninen avustaja 05/2003 – 04/2005
Tehtäviini kuuluivat kommunikoinnin tietoteknisten  apuvälineiden ja
ohjelmistojen käyttö ja rakentaminen sekä käyttäjien koulutus. 

Ohjelmoija 1985 – 1997
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Työskentelin TEC-merkkisten kassajärjestelmien maahantuonnissa niissä
yrityksissä, jotka sen kulloinkin hoitivat. Vastasin kassajärjestelmien ja
tietokoneiden asennuksesta sekä koulutuksista. Tehtäviini kuuluivat myös
kassajärjestelmien seuranta- ja ylläpito-ohjelmien ohjelmointi. 

Olen käynyt myös metallin perustutkinnon: Kone- ja metallialan perustutkinto, koneistaja 2006 – 
2008. Vaikkei se aiheeseen liitykään. 

Olen lopettanut Twitter -tilini.
Minut saa parhaiten kiinni sähköpostilla: hannu.myllyrinne@hrtm58.fi.
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