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Vuoden 2020 raportoinnitVuoden 2020 raportoinnit

Tuttuun tapaan voit raportoida vuoden 2020vuoden 2020
opastukset opastukset sähköisellä kaavakkeella tai
tulostamalla verkkosivuiltamme itsellesi paperiset
versiot ja lähettämällä ne postitse osoitteseen:
Eläkkeensaajien Keskusliitto, Verkosta virtaa -
toiminta, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.
Muistathan raportoida myös ne epäsäännöllisen säännölliset ikäänkuin ohimennen tapahtuvat
opastukset.

Vuoden 2020 raportointilomakkeet

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

 

Alueohjaajat Martti, Irmeli, Matti, Pekka jaAlueohjaajat Martti, Irmeli, Matti, Pekka ja
Keijo alueohjaajienKeijo alueohjaajien
perehdyttämistilaisuudessa Rajaniemessäperehdyttämistilaisuudessa Rajaniemessä
helmikuussa 2020.helmikuussa 2020.

 

AlueohjaajatAlueohjaajat
vertaisopastajien tukenavertaisopastajien tukena

Verkosta virtaa -alueohjaaja (haimme heitä
koordinaattorin nimellä, mutta he päättivät
kutsua itseään alueohjaajiksi) toimii oman
alueensa vapaaehtoisten lähimpänä
yhteyshenkilönä ja vapaaehtoistyön tukijana.
Alueohjaaja tukee opastajia heidän työssään,
osallistuu tilaisuuksiin ja tapaa heitä tarvittaessa.
Näin tuki vapaaehtoistyön tekemiselle siirtyy
lähemmäksi opastajia. Tämän lisäksi alueohjaaja
toimii opastajien lisätukena ja välittää viestejä
järjestösuunnittelijoiden ja opastajien välissä madaltaen kynnystä siihen, että opastajilla on joku kehen
ottaa yhteyttä. Juha ja Joonas ovat edelleen kaikkien opastajien käytettävissä ja aiomme tänä vuonna
panostaa erityisesti opastuspaikkakunnilla vierailuihin.
Tänä vuonna kokeilemme kuudella alueohjaajalla ja mikäli kokeilu on menestyksekäs ja jos Verkosta
virtaa -toiminta saa jatkorahoitusta vuodelle 2021, voimme laajentaa alueohjaaja-kokeilua muillekin
alueille.

Alueohjaajien toimialueet ja yhteystiedot:

Länsi-Uusimaa: Pekka Nurmi, lansiuudenmaan.alueohjaaja@gmail.com

Itä-Uusimaa: Martti Nykänen, itauudenmaan.alueohjaaja@gmail.com

Kymenlaakso: Irmeli Hietanen, kymenlaakson.alueohjaaja@gmail.com

Etelä-Karjala: Keijo Suuronen, etelakarjalan.alueohjaaja@gmail.com

Pohjanmaa: Matti Vanha-Aho, pohjanmaan.alueohjaaja@gmail.com

Oulun seutu: Paula Hellén-Toivanen, oulunseudun.alueohjaaja@gmail.com

 

Verkosta virtaa -uutiskirje 2/2020Verkosta virtaa -uutiskirje 2/2020 Maaliskuu 2020Maaliskuu 2020

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5e5cdbd13cd34
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5e5cdbd13cd34
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_sid=1097804661&_k=EWfyXqcg-p6KRAKrhTxdVQRF6ca_hIwXfWkU7VtjSE4P5L9L7l8M8zm6PbMGVeh4
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/
http://https//www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/


Kuva: Elämää ja MatkojaKuva: Elämää ja Matkoja
 

Vertaisopastajien virkistys-Vertaisopastajien virkistys-
ja koulutuspäivät 2020!ja koulutuspäivät 2020!

Vertaisopastajien kevään 2020 virkistys- ja
koulutuspäivät järjestetään Oulun Break Sokos
Hotel Eden kylpylässä 16.-17. huhtikuuta.
Ohjelmassa on koulutuksellista asiaa (aiheita saa
toivoa!), Verkosta virtaa -toiminnan käsittelyä ja
ennenkaikkea mukavaa yhdessäoloa! Päivät ovat
opastajillemme maksuttomat, tämä on kiitos teille
aivan uskomattoman hienosta työstä jota te teette. Ilmoittaudu mukaan Juhalle (juha.viitanen@ekl.fi)
tai Joonakselle (joonas.rentola@ekl.fi). Kerro ilmoittautumisen yhteydessä mahdollinen
erikoisruokavaliosi. Majoittuminen on kahden hengen huoneissa, joten kerro myös toiveesi
huonekaverista. Majoittuminen yhden hengen huoneessa on mahdollista, mutta ilman terveyteen
liittyvää syytä se maksaa 30€/osallistuja.

IMOTTAUDU MUKAAN 27.3. MENNESSÄ.IMOTTAUDU MUKAAN 27.3. MENNESSÄ.

Osallistuminen päiville edellyttää palautettua opastusraporttia vuodelta 2019 tai 2020.

 

  

 

Joonas ja Juha apunanne!Joonas ja Juha apunanne!

Vertaisopastajat,
istutteko yksin opastuspaikalla ilman yhtäkään
opastettavaa?
onko opastettavia enemmän kuin tarpeeksi,
ettekä ehdi neuvoa kaikkia?
kaipaatteko lisäkoulutusta digiasioista?
tarvitsetteko materiaalia opastuksenne tueksi?
kaipaatteko apua opastuksista tiedottamisessa?
mietittekö, miten houkutella ikäihmisiä digimaailmaan?

Jos vastasit kyllä yhteenkään edellä mainituista TAI sinulla on mielessä jokin muu kysymys, toive,
pyyntä, haaste, ongelma, johon kaipaat apua, ota yhteyttä Joonakseen ja/tai Juhaan. Me
järjestösuunnittelijat saamme palkkaa siitä, että autamme teitä ja teemme opastuksistanne
mahdollisimman vaivattomia!

 

Kankaanpaan Elämyspäivä -mainosKankaanpaan Elämyspäivä -mainos

 

Tilatkaa Kohtaamis- jaTilatkaa Kohtaamis- ja
Elämyspäiviä!Elämyspäiviä!

Kohtaamispäivässä keskitymme kokemusten
vaihtoon ja uuden oppimiseen. Kouluttajana
toimii ulkopuolinen tietotekniikkakouluttaja ja
paikalla ovat myös järjestösuunnittelijat Juha
Viitanen ja Joonas Rentola tai ainakin toinen
heistä. Toivomuksia siitä, mitä aiheita
koulutuksessa käsitellään voi lähettää Joonakselle
ja Juhalle. Kohtaamispäivä on loistava tilaisuus
toivoa käsiteltäväksi juuri sitä itseä
askarruttavaa, opastuksissa usein eteentulevaa
aihetta. Toivokaa rohkeasti!

Elämyspäivät ovat Verkosta virtaa -toiminnan ja
paikallisten vertaisopastajien sekä paikallisten
yhteistyökumppanien järjestämiä kaikille avoimia
tietotekniikkaan tutustumistapahtumia.
Elämyspäivissä alueen asukkaat tutustuvat
paikallisiin opastajiin ja kuulevat alueen vertaisopastustoiminnasta. Myös Elämyspäivät ovat
maksuttomia. Me tulemme teidän luoksenne. Laitakaapa siis viestiä, koska ja missä haluaisitte
Elämyspäivän. Teisltä vertaisopastajilta haluaisimme apua kahvitarjoilun järjestämiseen (ehkäpä joku
yhdistyksenne jäsen auttaa?) sekä myös apua tapahtumasta ilmoitteluun. Muuten Joonas ja Juha
hoitavat loput!

Tilaa Kohtaamis- tai Elämyspäivä: joonas.rentola@ekl.fi, puh. 050 441 2275 tai juha.viitanen@ekl.fi,

 



puh. 050 408 3376.

Kuva: 123rf.comKuva: 123rf.com 

VertaisopastajienVertaisopastajien
verkkotapaamiset ja -verkkotapaamiset ja -
koulutuksetkoulutukset

Verkkotapaamisia on vielä seuraavasti:

To 12.3. klo 13-14 vieraana Vanhustyön
Keskusliiton SeniorSurf-toiminta
Ti 7.4. klo10-11
Ma 25.5. klo 10-11

Verkkotapaamisiin pääset mukaan tämän linkin
kautta.

Verkkokoulutuksia järjestetään vielä seuraavina ajankohtina:

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/

 

Opastuksista syntyviäOpastuksista syntyviä
kustannuksia korvataankustannuksia korvataan

Verkosta virtaa -toiminta on valmistautunut
korvaamaan opastuksista syntyviä kohtuullisia
kustannuksia. Tämän vuoden alusta kokeilemme

 

Imatran Kohtaamispäivä marraskuussa 2019 keräsi mukaan parisenkymmentä vertaiopastajaaImatran Kohtaamispäivä marraskuussa 2019 keräsi mukaan parisenkymmentä vertaiopastajaa
Kaakkois-Suomen alueelta.Kaakkois-Suomen alueelta.

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


Kuva: Vertaaensin.fiKuva: Vertaaensin.fi

 

myös matkustamisesta syntyvien kulujen
korvaamista. Jos siis joudut matkustamaan
opastuksia tehdessäsi, korvaamme matkustuskulujasi julkisen liikenteen taksojen mukaan. korvaamme matkustuskulujasi 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 virtaaVerkosta virtaa
opastuspaikkamatkalasku 2020opastuspaikkamatkalasku 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.

  

 

  

 

Vuosikyselyn tuloksetVuosikyselyn tulokset

Vuosikyselyyn saatiin yhteensä 61 vastausta,
kiitos kaikille vastanneille! Aloitamme tulosten
läpikäymisen lähiaikoina ja huhtikuun
virkistyspäivillä meillä on jo varmasti jotain
esitettävää niihin perustuen. Teemme tuloksista
myös kirjallisen yhteenvedon kaikille niille, jotka
eivät pääse mukaan Oulun Edeniin

Lahjakorttiarvonta on myös suoritettu ja 74 (!) vastaajan joukosta voittajiksi arvottiin Anja K., Kalevi N.,
Paula H-T., Kaija S. ja Jarmo N. Lahjakortit laitetaan piakkoin postiin, onnea voittajille!

 

  

 

Joonas "vapaalla" 1.5.–Joonas "vapaalla" 1.5.–
15.8.15.8.

Joonas jää isyysvapaalle toukokuun alusta ja
Juha hoitaa sillä välin työt eli ajalla 1.5.–15.8.
viestit Juhalle, juha.viitanen@elakkeensaajat.fi
tai 050 408 3376.

 

 

Vinkkaa kaverillesiVinkkaa kaverillesi
Verkosta virtaa -kurssistaVerkosta virtaa -kurssista

Tunnetko jonkun, joka olisi kiinnostunut
toimimaan tietotekniikan vertaisopastajana? Jos,
niin vinkkaa hänelle toukokuun kurssista,
mukaan mahtuu vielä!
Ilmoittautua voi täällä:

 

https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/


  
https://www.verkostavirtaa.fi/koulutukset/

  

 

Järjestösuunnittelijat tienJärjestösuunnittelijat tien
päälläpäällä

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

11.3. Digi- ja väestötietoviraston
Keväthumauksessa Helsingissä
12.3. Internetissä vertaisopastajien
verkkotapaamisessa
16.3. Vihdin Nummelassa mukana avoimessa opastuksessa ja tapaamassa vertaisopastajia
20.3. Turussa tutustumassa mobiililaitekoulutukseen
31.3. Kouvolassa mukana Palvelumuotoilu / digituki -hanke / digituen tuottajaverkostossa
31.3. Oulussa Mahdollisuuksien Päivässä
7.4. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
7.4. Nurmijärvellä tutustumassa Digikahvilan toimintaan
16.–17.4. Vertaisopastajien päivillä Oulussa
28.4. Internetissä vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
1.5.–15.8. Joonas "vapaalla"
5.5. Vaasassa tutustumassa tietoiskuun ja vertaisopastukseen
6.5. Kankaanpäässä vertaisopastusta tarjoavien yhteistyötapaamisessa
8.5. Lappajärvellä vertaisopastusta tarjoavien ja opastuksesta kiinnostuneiden
yhteistyötapaamisessa
13.5. Hangossa Enterin ja SeniorSurf-toiminnan kanssa käynnistelemässä vertasiopastuksia
18.–21.5. Virroilla vertaisopastajien peruskurssilla
25.5. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
29.5. Internetissä vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
3.6. Kuopiossa luennoimassa Omaishoitajaliiton vapaaehtoisille vapaaehtoistoiminnasta
8.–9.6. Helsingissä Verkosta virtaa -alueohjaajien tapaamisessa
11.6. Helsingissä DigiAgeTalk -tapahtumassa
5.9. Turussa K50-messuilla
9.–10.9. Himoksella EKL:n Järjestöpäivillä
14.–15.9. Helsingissä Verkosta virtaa -alueohjaajien tapaamisessa
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@ekl.fi

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

https://www.verkostavirtaa.fi/koulutukset/
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/5e5cdbd13cd34
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/user-settings/fdUFur3nXtrW8/ae52d94f55cef48892d577d9809139e6
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/fdUFur3nXtrW8/5e5cdbd13cd34
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