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Katse arvoituksellisesssaKatse arvoituksellisesssa
syksyssäsyksyssä

Koronaviruksen sävyttämä kevät – ja kohta myös
kesä – ovat takana. Nyt suunnataan katseet
kohti syksyä!

Lähiopastuksia ei pidä aloittaa, jos itsestä
vähänkin tuntuu siltä, että se ei ole vielä
järkevää. Niille, jotka kuitenkin päättävät aloittaa
lähiopastukset, tässä kirjeessä on joitain
toimintaohjeita. Tällä hetkellä Juha ja Joonas
asennoituvat syksyyn siten, että koulutukset,
virkistyspäivät yms. tapahtumat järjestetään, mutta varotoimenpiteillä ja pienillä osallistujamäärillä.
Tulevaisuuden ennustaminen on kuitenkin vaikeaa ja mikäli koronatilanne muuttuu huonompaan
suuntaan, joudumme miettimään uudelleen, ovatko eri tapahtumat mahdollisia järjestää. Luonnollisesti
pidämme teidät opastajat ajan tasalla.

Kaikesta huolimatta aurinkoista loppukesää toivovat järjestösuunnittelijat Juha Juha ja JoonasJoonas!

 

Kuva: Juha Viitanen ja Teija SaarinenKuva: Juha Viitanen ja Teija Saarinen

 

Aloittaako lähiopastuksetAloittaako lähiopastukset
vai ei?vai ei?

Kyselimme teiltä opastajilta ajatuksianne
kasvokkaisista, fyysisten opastusten
aloittamisesta. Enemmistö oli sitä mieltä, että
olisivat valmiita aloittamaan opastukset
varotoimenpitein.

Jos sinusta vähäänkään tuntuu siltä, että
opastusten aloittaminen ei ole vielä hyvä juttu,
niin älä aloita! On täysin hyväksyttyä odottaa ja
katsoa, miten koronatilanne kehittyy.

Jos aloitatte lähiopastukset, tässä toimintaohjeita.

1) Suosittelemme käyttämään suu-nenäsuojusta. Voitte tilata niitä maksutta Verkosta virtaa -
toiminnalta. Lähetämme aluksi yhden 50 kpl pakkauksen per opastuspaikka.

2) Mikäli maskin käyttö on hankalaa, voitte tilata maksutta Verkosta virtaa -toiminnalta visiirin.
Vanhustyön Keskusliiton SeniorSurf-toiminta lahjoitti 50 kappaletta visiirejä Verkosta virtaa -
vertaiopastajien käyttöön!

3) Suosittelemme käyttämään kertakäyttökäsineitä. Näitä Verkosta virtaa -toiminta ei pysty tällä
hetkellä lähettämään, vaan ne tulisi hankkia itse.

4) Kosketusnäytöt on syytä puhdistaa ennen ja jälkeen opastuksen. Verkosta virtaa -toiminta selvittää,
voisimmeko lähettää myös pyyheliinoja teille opastajille, palaamme asiaan mahdollsimman pian.

5) Suosittelemme käyttämään käsidesiä. Voitte tilata käsidesiä maksutta Verkosta virtaa -toiminnalta.

 

Verkosta virtaa -uutiskirje 5/2020Verkosta virtaa -uutiskirje 5/2020 Elokuu 2020Elokuu 2020
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Lähetämme aluksi yhden 100 ml pullon per opastuspaikka.

6) Suosittelemme käyttämään kosketusnäyttökyniä. Voitte tilata niitä maksutta Verkosta virtaa -
toiminnalta.

Mikäli teillä on kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä Juhaan ja/tai Joonakseen!

Google Meet -harjoitukset meneilläänGoogle Meet -harjoitukset meneillään

 

VertaisopastajienVertaisopastajien
verkkotapaamisetverkkotapaamiset
ja -koulutukset jatkuvat keja -koulutukset jatkuvat ke
19.8. alkaen!19.8. alkaen!

Verkkokoulutukset ja -tapaamiset jatkuvat.

Ensimmäisenä on vuorossa vertaisopastajien
verkkotapaaminen, jossa keskustelemme ja
pohdimme yhdessä teidän opastajien kanssa syksyn kuvioita. Verkkotapaaminen on keskiviikkona 19.Verkkotapaaminen on keskiviikkona 19.
elokuuta klo 10 alkaen. elokuuta klo 10 alkaen. Toivomme, että verkkotapaamiseen samalta paikkakunnalta osallistuvista yksi
kertoisi (toki muut voivat tarvittaessa täydentää) kootusti kesän kuulumiset ja syksyn mahdolliset
suunnitelmat. Verkkotapaaminen saattaa kestää muutaman tunnin, jos teitä opastajia on paljon läsnä.
Pidetään toki välillä taukoa, mutta on hyvä varautua jopa 2–3 tunnin tapaamiseen.
Verkkotapaamiseen tulee erillinen kutsu ma 17.8., mutta se pidetään tutussa Blackboardin
"luokkahuoneessa" eli osoitteessa:
https://eu.bbcollab.com/guest/9241d91b1434468aac83a8343d9c8d04

Tarkkaile sähköpostiasi, lähetämme verkkokoulutuskutsuja elokuun aikana!!

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

 

Kuva: Juha ViitanenKuva: Juha Viitanen

 

VertaisopastajienVertaisopastajien
virkistyspäivät Oulussavirkistyspäivät Oulussa
14.–15. lokakuuta14.–15. lokakuuta

Vertaisopastajat, kiitokseksi teille tehdystä ja
tulevasta työstänne järjestämme teille viime
vuoden kesän tapaan juhlat. Viime vuonnahan
kokoonnuimme Käpylän työväentalolla
kesäkuussa 2019. Tänä vuonna kekkerit
järjestetään Oulussa, Break Sokos Hotel Edenissä
14.–15.10. Paikkoja on rajoitetusti, mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Koska kyseessä
on vertaisopastajille tarkoitettu kiitostilaisuus, on etusija sellaisilla henkilöillä, jotka ovat raportoineet
meille opastuksistaan viime ja/tai tänä vuonna.

Tapahtumasta tehdään teidän näköisenne eli ilmoittautuessasi:
- Kerro meille toiveita sekä koulutusaiheista että viihdeohjelmistosta.
- Jos tarvitset yöpymistä, kerro siitä ilmoittautuessa. Koronatilanteesta johtuen osallistujat majoittuvat
pääsääntöisesti yhden hengen huoneissa.
- Mainitse ilmoittautuessasi myös mahdollinen erityisruokavaliosi.
- Ilmoittadu Juhalle tai Joonakselle ma 28. syyskuuta mennessä ma 28. syyskuuta mennessä joonas.rentola@ekl.fi tai
juha.viitanen@ekl.fi

Tapahtuma on osallistujille maksuton (matkat*, ruokailut ja majoitus).

Mikäli koronapandemian uusi aalto iskee syksyllä, voimme joutua siirtämään tapahtumaa. Kannattaa
kuitenkin jo merkitä päivämäärät kalenteriin ja ilmoittautuakin. Mahdollisesta tapahtuman
peruuntumisesta ilmoitamme syksyn aikana.

*Matkakulut korvataan pääsääntöisesti halvimman julkisen kulkuneuvon taksojen mukaan.
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Kuvat: Juha ViitanenKuvat: Juha Viitanen

 

Syys- ja joulukuunSyys- ja joulukuun
peruskurssit järjestetään,peruskurssit järjestetään,
mutta varotoimenpiteinmutta varotoimenpitein

Vertaisopastajien peruskurssit syyskuussa
Oulussa ja joulukuussa Virroilla järjestetään
suunnitellusti, mutta varotoimenpitein. Lisäksi
otamme kursseille normaalia vähemmän
osallistujia.

Molemmille kursseille otetaan vielä vastaan
ilmoittautumisia, joten voitte vinkata niistä
vaikkapa yhdistyksissänne!

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

 

Kuva: Vertaaensin.fiKuva: Vertaaensin.fi

 

Opastuksista syntyviäOpastuksista syntyviä
kustannuksia korvataankustannuksia korvataan
myös syksyllämyös syksyllä

Verkosta virtaa -toiminta on valmistautunut
korvaamaan opastuksista syntyviä kohtuullisia
kustannuksia. Tämän vuoden alusta kokeilimme
myös matkustamisesta syntyvien kulujen korvaamista. Jos siis joudut matkustamaan opastuksia
tehdessäsi, korvaamme matkakulujasi julkisen liikenteen taksojen mukaan. korvaamme matkakulujasi julkisen liikenteen taksojen mukaan. Koska kyseessä on kokeilu,
toivomme matkalaskuja aina seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Esimerkiksi elokuun 2020
matkakulut yhdelle laskulle ja palautus viimeistään syyskuun 2020 loppuun mennessä jne.

Mikäli matkalaskuja tulee syksyllä joka kuukausi paljon, joudumme arvioimaan, onko kokeilua varaa
jatkaa vuoden loppuun. Ilmoitamme jatkosta syksyn aikana, mm. Verkosta virtaa -uutiskirjeessä.
Verkosta virtaa -toiminta pidättää oikeuden lopettaa kokeilu, 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
Vertaisopastajan päiväkirja 2020 ja laskulomakkeet Vertaisopastajan päiväkirja 2020 ja laskulomakkeet 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.

 

Kuva: TeknaviKuva: Teknavi

 

Puhelimen palauttaminenPuhelimen palauttaminen
kierrätykseen on ekotekokierrätykseen on ekoteko

Kun hankit uuden puhelimen, tuleeko vanha
jemmattua varalaitteeksi? Tai säilytätkö vanhoja
puhelimia, koska tietoturva huolettaa?
Lue koko artikkeli FiCom:in sivuilta.

 

Järjestösuunnittelijat tienJärjestösuunnittelijat tien
päällä – toivottavasti taaspäällä – toivottavasti taas
syksyllä!syksyllä!

https://www.verkostavirtaa.fi/koulutukset/
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/
https://www.ficom.fi/ajankohtaista/uutiset/puhelimen-palauttaminen-kierr%C3%A4tykseen-ekoteko


  

 

Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
tavattavissa ainakin (luonnollisesti lista "elää"
syksyn aikana):

19.8. Kymenlaakson Digituki-hankkeen
suunnittelufoorumissa (etäyhteydellä)
19.8. vertaisopastajien
verkkotapaamisessa Blackboardissa
20.8. SeniorSurf-tapaamisessa
Helsingissä
28.8. Digi arkeen -neuvottelukunnan
kokouksessa
syyskuussa Hangossa SeniorSurfin ja
Enterin kanssa opastustoimintaa käynnistämässä
(Huom! Saattaa siirtyä riippuen koronatilanteesta)
31.8. Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeen järjestämässä tapaamiseessa koostamassa
videopuheluohjelmia (etäyhteydellä)
4.9. SeniorSurfin kanssa yhteistyöpalaverissa Lappajärvellä
(Huom! Saattaa siirtyä riippuen koronatilanteesta)
9.9. Salon Eläkkeensaajien vieraana Salossa
14.–15.9. Helsingissä Verkosta virtaa -alueohjaajien tapaamisessa
16.9. Turun seudun digiverkoston kokouksessa (etäyhteydellä)
23.–25.9. Vertaisopastajien peruskurssilla Oulussa
14.–15.10. Vertaisopastajien virkistys- ja koulutuspäivillä Oulussa
10.11. Vaasan vertaisopastuksiin tutustumassa ja DigiAgeTalk-tapahtumassa Helsingissä
(Huom! Saattaa siirtyä riippuen koronatilanteesta)
15.–17.12. Vertaisopastajien peruskurssilla Virroilla, Rajaniemessä

  

 

  

 

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.
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