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Vuoden 2019 ja 2020Vuoden 2019 ja 2020
raportoinnitraportoinnit

Viime vuoden opastusten raportoinnin takaraja
on 10.2. Sen jälkeen vuoden 2019 sähköinen
kaavake sulkeutuu. Toivomme myös muilla
tavoilla raportoivia toimittamaan raporttinsa 10.2. mennessä. Muistithan raportoida myös ne
epäsäännöllisen säännölliset ikäänkuin ohimennen tapahtuvat opastukset?

HUOM! Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA vaatii Verkosta virtaa -toiminnalta
tuloksellisuusselvityksen keväällä 2020. Siinä kerromme mm. teidän tekemistänne opastuksista. Joten
raportointinne on – josko voi sanoa – entistäkin tärkeämpää, jotta Verkosta virtaa -toiminta voi jatkua
myös vuonna 2021!

Tuttuun tapaan voit raportoida vuoden 2019 opastukset vuoden 2019 opastukset sähköisellä kaavakkeella (täällä) tai
tulostamalla verkkosivuiltamme itsellesi paperiset versiot (täältä) ja lähettämällä ne postitse
osoitteseen: Eläkkeensaajien Keskusliitto, Verkosta virtaa -toiminta, Haapaniemenkatu 14, 00530
Helsinki.

Vuoden 2020 raportointilomakkeet

Vuoden 2020 Vuoden 2020 sähköinen kaavake on täällä ja paperiset versiot täällä.

 

Kuva: psychologytoday.comKuva: psychologytoday.com

 

Opastaja, vastaaOpastaja, vastaa
vertaisopastajienvertaisopastajien
vuosikyselyyn!vuosikyselyyn!

Keräämme opastajiemme kokemuksia,
mielipiteitä ja kehittämisajatuksia toiminnasta
mm. tällä kyselyllä. Kyselyyn vastaaminen on
nimetöntä, älkää pelätkö kritiikin antamista,
usein sitä kautta saadaan parhaat toiminnan
kehittämisajatukset. Vastausaikaa on 15.2. asti.Vastausaikaa on 15.2. asti.

Koko kyselyyn vastaaminen ei vie muutamaa minuuttia enempää aikaa, kysymyksiä on yhteensä vainKoko kyselyyn vastaaminen ei vie muutamaa minuuttia enempää aikaa, kysymyksiä on yhteensä vain
10 kappaletta.10 kappaletta.

Huom! Myös näitä vastauksia hyödynnämme STEAn vaatimassa tuloksellisuusselvityksessä, jotenHuom! Myös näitä vastauksia hyödynnämme STEAn vaatimassa tuloksellisuusselvityksessä, joten
vastauksenne ovat meille tärkeitä!vastauksenne ovat meille tärkeitä!

Kyselyn löydät Kyselyn löydät täältä.täältä.

Vastausten tärkeyttä meille korostamme sillä, että kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 5 kappalettakaikkien vastanneiden kesken arvotaan 5 kappaletta
20 20 €:n arvoisia K-ryhmän lahjakortteja!! Vastaajia ja arvontaan nimensä antaneita ei voida yhdistää:n arvoisia K-ryhmän lahjakortteja!! Vastaajia ja arvontaan nimensä antaneita ei voida yhdistää
toisiinsa.toisiinsa.

 

VertaisopastajienVertaisopastajien

Verkosta virtaa -uutiskirje 1/2020Verkosta virtaa -uutiskirje 1/2020 Tammikuu 2020Tammikuu 2020

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5e21abf84089a
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5e21abf84089a
https://my.surveypal.com/Vertaisopastajien-paivakirja-2019
http://verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1097804661&_k=EWfyXqcg-p6KRAKrhTxdVQRF6ca_hIwXfWkU7VtjSE4P5L9L7l8M8zm6PbMGVeh4
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/
https://my.surveypal.com/Vertaisopastajien-vuosikysely-2019
http://https//www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/


Kuva: 123rf.comKuva: 123rf.com
 

verkkotapaamiset ja -verkkotapaamiset ja -
koulutuksetkoulutukset

Kevään 2020 verkkotapaamisten ja -koulutusten
aikataulut on nyt päätetty. Verkkotapaamisia on
seuraavasti:

Pe 31.1. klo 10-11
To 12.3. klo 13-14
Ti 7.4. klo10-11
Ma 25.5. klo 10-11

Verkkotapaamisiin pääset mukaan tämän linkin kautta.

Verkkokoulutuksia järjestetään seuraavina ajankohtina:

Ke 19.2. klo 10-11
Ma 23.3. klo 13-14
Ti 28.4. klo 12-13
Pe 29.5. klo 10-11

Verkkokoulutuksiin pääset mukaan klikkaamalla tätä linkkiä.

Verkkokoulutusten ja verkkotapaamisten tallenteet (ja muutakin hyödyllistä materiaalia!) on osoitteessa
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/

 

Kuva: Vertaaensin.fiKuva: Vertaaensin.fi

 

Opastuksista syntyviäOpastuksista syntyviä
kustannuksia korvataankustannuksia korvataan

Verkosta virtaa -toiminta on valmistautunut
korvaamaan opastuksista syntyviä kohtuullisia
kustannuksia. Tämän vuoden alusta kokeilemme
myös matkustamisesta syntyvien kulujen
korvaamista. Jos siis joudut matkustamaan opastuksia tehdessäsi, korvaamme matkustuskulujasikorvaamme matkustuskulujasi
julkisen liikenteen taksojen mukaan. julkisen liikenteen taksojen mukaan. Koska kyseessä on kokeilu, toivomme matkalaskuja aina
seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Esimerkiksi tammikuun 2020 matkakulut yhdelle laskulle ja
palautus viimeistään helmikuun 2020 loppuun mennessä jne. Matkakulujen maksaminen on kokeilu,
joka kestää 31.5.2020 asti. Sen jälkeen arvioidaan, onko kokeilua varaa jatkaa. Ilmoitamme jatkosta
kesäkuussa, mm. Verkosta virtaa -uutiskirjeessä. Verkosta virtaa -toiminta pidättää oikeuden lopettaa
kokeilu jo ennen 31.5.2020, mikäli matkakulukorvaushakemuksia tulee niin paljon, että vuoden 2020
budjetista ei ole mahdollista maksaa enempää matkakuluja. Opastuspaikkamatkalasku löytyy
verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-
vertaisopastajille/ ja edelleen kohdasta Materiaalia vertaisopastusten järjestämiseen, raportointiin yms.Materiaalia vertaisopastusten järjestämiseen, raportointiin yms.
kohdasta tiedosto: Verkosta virtaa opastuspaikkamatkalasku 2020Verkosta virtaa opastuspaikkamatkalasku 2020 (sekä word- että pdf-tiedostot).

Myös muita opastuksista syntyviä kohtuullisisa kuluja voidaan korvata. Jos vaikka ostat kahvipaketin
kahvitarjoilua varten, monistat tapahtumamainoksia tai muuta sellaista, niin korvaamme kulut kuitteja
vastaan.

  

 

  

Järjestösuunnittelijat tienJärjestösuunnittelijat tien
päälläpäällä

Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
tavattavissa ainakin:

29.1. Hyvinkäällä tapaamassa
Eläkkeensaajia ja Kouvolassa
Kymenlaakson digitapahtumassa
30.1. Turun Elämyspäivässä
31.1. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
5.2. Salon Elämyspäivässä
6.–7.2. Virroilla alueellisten koordinaattoreiden koulutuspäivillä
11.–13.2. Kuopiossa järjestämässä koulutusta yhdessä SavoNetin kanssa ja tapaamassa
Eläkkeensaajia

https://eu.bbcollab.com/guest/5ebb741cf00f427c943db4647ab98d43
https://eu.bbcollab.com/guest/9241d91b1434468aac83a8343d9c8d04
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/


 

15.2. Säynätsalon Elämyspäivässä
18.2. Lievestuoreen Elämyspäivässä
19.2. Internetissä vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
20.2. Hervannan Eläkkeensaajia tapaamassa Tampereella
26.2. Kiteen Eläkkeensaajien tietokonekerhon vieraana
27.2. Lappeenrannan Elämyspäivässä
3.3. Oulussa tapaamassa senioriopettajia ja Oulun vanhusneuvostoa
4.3. Kiimingissä Elämypäivätyylisessä tapahtumassa
11.3. Digi- ja väestötietoviraston Keväthumauksessa Helsingissä
12.3. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
23.3. Internetissä vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
31.3. Oulussa Mahdollisuuksien Päivässä
2.4. Kankaanpäässä vertaisopastusta tarjoavien yhteistyötapaamisessa
7.4. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
23.–24.4. Vertaisopastajien päivillä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa
28.4. Internetissä vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
18.–21.5. Virroilla vertaisopastajien peruskurssilla
25.5. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
29.5. Internetissä vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
3.6. Kuopiossa luennoimassa Omaishoitajaliiton vapaaehtoisille vapaaehtoistoiminnasta
11.6. Helsingissä DigiAgeTalk -tapahtumassa
9.–10.9. Himoksella EKL:n Järjestöpäivillä
23.–25.9. Vertaisopastajien peruskurssilla myöhemmin ilmoitettavassa paikassa
15.–16.10. Vertaisopastajien päivillä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa

 

  

 

LinkitLinkit
verkostavirtaa.fi
elakkeensaajat.fi
Kerro kaverille
Päivitä tilaustietosi

 

 
Terveisin,
Joonas ja Juha

 

 

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan yhteystiedotEKL:n Verkosta virtaa -toiminnan yhteystiedot

Järjestösuunnittelija Joonas Rentola
puh. 050 441 2275,
joonas.rentola@elakkeensaajat.fi

Järjestösuunnittelija Juha Viitanen
puh. 050 408 3376,
juha.viitanen@elakkeensaajat.fi

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ryEläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30–16.00
ti–pe 8.30–16.00
Puh. (09) 612 6840

  

 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

mailto:joonas.rentola@elakkeensaajat.fi
mailto:juha.viitanen@elakkeensaajat.fi
http://verkostavirtaa.fi
http://www.elakkeensaajat.fi
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/forward-to-a-friend/5e21abf84089a
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/user-settings/fdUFur3nXtrW8/ae52d94f55cef48892d577d9809139e6
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/fdUFur3nXtrW8/5e21abf84089a
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