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Syksyinen tervehdys!Syksyinen tervehdys!

Vuosi 2020 on ollut sanalla sanoen "erikoinen" ja
eipä sitä vieläkään olla päästy takaisin
"normaaliin". Verkosta virtaa -toiminnan syksyyn
mahtuu kuitenkin jo jonkin verran muitakin kuin
vain verkossa tapahtuvia koulutuksia ja
tapaamisia. Syyskuussa pidimme
vertaisopastajien peruskurssin Oulun Kiimingissä.
Paikalla oli 13 opastajaksi mielivää ja muutama
osallistui etänä. Etänä osallistumisesta saatuja
kokemuksia hyödynnämme ensi vuonna, jolloin on tarkoitus järjestää yksi peruskurssi pelkästään
verkossa.

Teitä opastajia tapaamme lokakuussa vertaisopastajien virkistyspäivillä Oulussa 14.–15.10. Vielä ehtii
ilmoittautua! Jos tuntuu, että et vielä halua koronatilanteen vuoksi matkustaa, niin ei hätää:
virkistyspäivät ovat ensi vuonnakin – ehkäpä jopa kahdet. :-)

On täysin hyväksyttävää edelleen pidättäytyä lähiopastuksista. Jos kuitenkin päätätte niitä tehdä, tässä
uutiskirjeessä joitain toimintaohjeita.

Kaikesta huolimatta väriloisteista syksyä toivovat järjestösuunnittelijat Juha Juha ja JoonasJoonas!

 

Kuva: Juha ViitanenKuva: Juha Viitanen

 

VertaisopastajienVertaisopastajien
virkistyspäivät Oulussavirkistyspäivät Oulussa
14.–15. lokakuuta –14.–15. lokakuuta –
mukaan mahtuu vielä,mukaan mahtuu vielä,
ilmoittaudu heti!ilmoittaudu heti!

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.

Tapahtumassa noudatetaan turvallisuusohjeita turvavälin, kasvomaskien käytön ja käsihygienianTapahtumassa noudatetaan turvallisuusohjeita turvavälin, kasvomaskien käytön ja käsihygienian
suhteen.suhteen.

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 pe 9. lokakuuta mennessä pe 9. lokakuuta mennessä joonas.rentola@ekl.fi tai
juha.viitanen@ekl.fi

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

 

Verkosta virtaa -uutiskirje 6/2020Verkosta virtaa -uutiskirje 6/2020 Lokakuu 2020Lokakuu 2020

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5f758ecb73b79
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5f758ecb73b79
mailto:joonas.rentola@elakkeensaajat.fi
mailto:juha.viitanen@elakkeensaajat.fi
http://https//www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/


Mikäli koronapandemian uusi aalto iskee voimakkaasti, voimme joutua siirtämään tapahtumaa.Mikäli koronapandemian uusi aalto iskee voimakkaasti, voimme joutua siirtämään tapahtumaa.
Mahdollisesta tapahtuman siirrosta (peruuntumisesta) ilmoitamme kaikille ilmoittautuneilleMahdollisesta tapahtuman siirrosta (peruuntumisesta) ilmoitamme kaikille ilmoittautuneille
sähköpostitse.sähköpostitse.

*Matkakulut korvataan pääsääntöisesti halvimman julkisen kulkuneuvon taksojen mukaan.

  

 

TarkistakaaTarkistakaa
opastuspaikkatietonneopastuspaikkatietonne

Tarkista opastuspaikkatietosi verkkosivuiltamme:
https://www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat/ Jos
opastuspaikkaasi ei löydy listalta tai tiedot ovat
väärin, ilmoita siitä välittömästi Juhalle tai
Joonakselle.

 

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

 

Suojavarusteita jaSuojavarusteita ja
toimintaohjeitatoimintaohjeita
lähiopastuksiinlähiopastuksiin

Jos teista opastajista vähäänkään tuntuu siltä,
että opastusten aloittaminen ei ole vieläkään
hyvä juttu, niin älkää aloittako! On täysin
hyväksyttyä odottaa ja katsoa, miten
koronatilanne edelleen kehittyy.

Jos aloitatte lähiopastukset, tässä
toimintaohjeita.

1) Suosittelemme käyttämään suu-nenäsuojusta. Voitte ostaa niitä sopivaksi katsomastanne paikasta ja
lähettää Verkosta virtaa -toiminnalle kuitin ja tilinumeron, niin maksamme maskit.

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! Visiireitä on vielä jonkin verran jäljellä. Voitte tilata niitä maksutta Verkosta
virtaa -toiminnalta lähettämälle sähköpostia Juhalle ja/tai Joonakselle.

3) Suosittelemme käyttämään kertakäyttökäsineitä. Voitte ostaa niitä sopivaksi katsomastanne paikasta
ja lähettää Verkosta virtaa -toiminnalle kuitin ja tilinumeron, niin maksamme kertakäyttökäsineet.

4) Suosittelemme käyttämään käsidesiä. Voitte ostaa sitä sopivaksi katsomastanne paikasta ja lähettää
Verkosta virtaa -toiminnalle kuitin ja tilinumeron, niin maksamme käsidesit.

6) Suosittelemme käyttämään kosketusnäyttökyniä. Voitte tilata niitä maksutta Verkosta virtaa -
toiminnalta lähettämälle sähköpostia Juhalle ja/tai Joonakselle.

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

 

VertaisopastajienVertaisopastajien
verkkotapaamisetverkkotapaamiset
ja -koulutukset jatkuvat!ja -koulutukset jatkuvat!

Verkkokoulutukset ja -tapaamiset jatkuvat.

Tarkkaile sähköpostiasi, lähetämme
verkkokoulutus- ja verkkotapaamiskutsuja syksyn
aikana!!

Verkkokoulutusten ja verkkotapaamisten

https://www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat/


Verkkokoulutus meneillään. Kuva: JuhaVerkkokoulutus meneillään. Kuva: Juha
ViitanenViitanen

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

 

Kuva: Eläkeliiton Netikäs-hankeKuva: Eläkeliiton Netikäs-hanke

 

MediataitojenMediataitojen
vertaisopastusvertaisopastus

Eläkeliiton Netikäs -projekti
https://www.elakeliitto.fi/netikas suunnittelee
lähtevänsä kehittämään mediataitojen
vertaisopastustoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten Verkosta Virtaa -toiminnan kanssa.
Suunnitelmien toteutumisen edellytyksenä on kuitenkin -projektin jatkorahoituksen saaminen ensi
vuodelle, eli toteutuminen on vielä tässä vaiheessa epävarmaa.  

Jos sinulla on mielessä, millainen mediataitojen vertaisopastus voisi kiinnostaa erityisesti sinua itseäsi,
esimerkiksi, joku tietty mediataitojen osa-alue https://www.elakeliitto.fi/tietoa/aikuisten-
mediataidot/materiaaleja-aikuisten-mediakasvatukseen/mita-ovat-mediataidot-ota , kuulisimme
mielellämme omista mielenkiinnon kohteistasi vertaistoiminnan sisältöjä ja vertaistoiminnan koulutuksia
ajatellen? Vertaistoimintaa olisi luonnollisinta kehittää vapaaehtoisten omista vahvuuksista ja
kiinnostuksen kohteista käsin eli tässä mielessä alustava keskustelu puolin ja toisin olisi kehittämistyön
valmistelua ajatellen erittäin arvokasta!

Yhteystiedot:

Sanna Tuominen, projektisuunnittelija, Eläkeliiton Netikäs -projekti  

sanna.tuominen@elakeliitto.fi / 040 7257 179

(Yhteydenotot kirjallisina sähköpostitse niiden koostamista varten, kiitos!)

 

Kuva: ENTER ryKuva: ENTER ry

 

Koko SuomenKoko Suomen
vertaisopastajien yhteinenvertaisopastajien yhteinen
(etä)tapaaminen 19.10.(etä)tapaaminen 19.10.

Kaikki vertaisopastajat ovat tervetulleita ENTER
ry:n järjestämään vertaisopastajien
(etä)tapaamiseen 19.10. klo 10-15!
https://www.verkostavirtaa.fi/ajankohtaista/  

 

  

Järjestösuunnittelijat tienJärjestösuunnittelijat tien
päällä – ja verkossa!päällä – ja verkossa!

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

6.10. Järjestöjen digiverkoston
tapaaminen (verkossa)

https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/
https://www.elakeliitto.fi/netikas
https://www.elakeliitto.fi/tietoa/aikuisten-mediataidot/materiaaleja-aikuisten-mediakasvatukseen/mita-ovat-mediataidot-ota
mailto:sanna.tuominen@elakeliitto.fi
https://www.verkostavirtaa.fi/ajankohtaista/


 

7.10. Vapaaehtoisten digiauttajien hyödyntäminen omaishoitajien verkkotoimintaan liittyen -
verkkotapaaminen Lakeuden Omaishoitajien ja SPR:n Länsi-Suomen Piirin kanssa
8.10. Kuuloliitossa palaverissa keskustelemassa etätulkkauksesta
14.10. Digituki Kymenlaakso järjestäytymiskokous (verkossa)
14.–15.10. Vertaisopastajien virkistys- ja koulutuspäivillä Oulussa
19.10. ENTER ry:n valtakunnallisessa vertaisopastajatapaamisessa (verkossa)
23.10. Turussa iPhone-kurssilla turkulaisten opastajien kanssa
28.10. Kiteen tietokonekerhon vieraana yhdessä alueohjaaja Keijo Suurosen kanssa
29.10. Digi arkeen -neuvottelukunnan pyöreän pöydän keskusteluissa (verkossa)
5.11. Digituki 2020 -tapahtumassa, osa 1 (verkossa)
6.11. Verkosta virtaa -toimntaa esittelemässä Turun Geronet-hankkeelle (verkossa)
10.11. DigiAgeTalk-tapahtumassa (verkossa)
12.11. Digi arkeen -neuvottelukunnan kokouksessa (verkossa)
12.11. Digituki 2020 -tapahtumassa, osa 2 (verkossa)
19.–20.11. Jyväskylässä vertaisopastajien Kohtaamispäivillä
24.11. Turun seudun digituen verkoston kokous (verkossa)
15.–17.12. Vertaisopastajien peruskurssilla Virroilla, Rajaniemessa
18.12. Vertaisopastajien verkkotapaamisessa: summataan vuosi 2020 ja luodaan katse vuoteen
2021

 

  

 

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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