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Tervetuloa lomilta!
Hyvät Verkosta virtaa -vertaisopastajat ja muut asiasta kiinnostuneet, tervetuloa takaisin lomilta!
Kesälomat vietettiin välillä paahtavassakin kuumudessa ja nyt lämpötilojen (onneksi) laskiessa on aika
palata tuttujen hommien äärelle. Verkosta virtaa -toiminnalla on edessä toiminnan täyteinen syksy,
opastukset jatkuvat (erityinen hatunnosto niille muutamille, jotka jaksoivat kesän helteilläkin tehdä
opastuksia) ja uusia opastajia toivotaaan peruskursseille, joita järjestetään jopa kolme loppuvuoden
aikana! Lisäksi meidän suunnitelmissamme on käydä vierailemassa usealla nykyisellä ja mahdollisesti
tulevalla opastuspaikalla mm. elämyspäivien merkeissä. Lisäksi luvassa on jatkoa Kelan
verkkokoulutuksille ja muuta mukavaa. Oikein hyvää syyskauden alkua kaikille!

Tule Verkosta virtaa toiminnan
vertaisopastajakoulutukseen!
Jos pärjäät hyvin tietokoneesi kanssa, osaat
hoitaa asiasi myös sähköisesti ja oppisit
mielelläsi nykyistä varmemmaksi koneen ja netin
käyttäjäksi, tule tietotekniikan
vertaisopastajakoulutukseen oppimaan lisää.
Koulutus on maksuton (majoitus, ruuat,
matkat), mutta edellytyksenä osallistumiselle on, että koulutuksen käyneet si to u tu vat o p astamaan
o mi l l a p ai kkaku n n i l l aan mu i ta i käi h mi si ä d i g i asi o i ssa . Vapaaehtoisia vertaisopastajia tuetaan

myös koulutuksen jälkeen järjestämällä heille mm. kohtaamispäiviä, joissa vertaisopastajat voivat
tavata toisia vertaisopastajia, vaihtaa kokemuksia ja oppia uutta.
Pohjanmaan p eru sku rssi järjestetään Rajaniemessä, Virroilla 26.–28.9.2018.
Kaakkois-Suomen p eru sku rssi järjestetään Marjolassa, Lappeenrannassa 1.–4.10.2018.
Valtakunnallinen p eru sku rssi järjestetään Rajaniemessä, Virroilla 12.–15.11.2018.
Koulutukset on tarkoitettu tietotekniikkaa jonkun verran hallitseville. Toivomme kolmea
osallistujaa/paikkakunta. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.verkostavirtaa.fi/koulutukset
Toivomme, että peruskurssin käyneet vertaisopastajat vinkkaisivat koulutuksista kaikille kiinnostuneille!

Ylen Nettiä ikä kaikki –
iloa digistä -kiertue
starttaa Espoosta 22.8.
Nettiä ikä kaikki – iloa digistä -kiertueella pääsee
tutustumaan monenlaiseen digitukeen. Arkea
helpottavien nettitaitojen ilosanomaa eteenpäin
vievä kiertue jalkautuu kymmeneen kaupunkiin: Espooseen, Turkuun, Tampereelle, Joensuuhun,
Kuopioon, Kajaaniin, Rovaniemelle, Ouluun, Jyväskylään ja Vaasaan. Kiertueen tapahtumapaikkana
toimivat pääkirjastot ja Espoossa Sellon kirjasto. Useissa kirjastoissa on paikalla myös Verkosta virtaa vertaisopastajia, kiitos ilmoittautuneille! Jos haluat osallistua johonkin tilaisuuteen vertaisopastajana,
ota yhteyttä Vanhustyön keskusliiton Teija Saariseen: teija.saarinen@vtkl.fi.
Katso kellonajat ja tarkemmat ohjelmat täältä.
Kiertue starttaa Espoon Sello-kirjastosta (Leppävaarankatu 9, Espoo) ke 22.8. klo 13–18. Paikalla
Espoossa ovat myös Verkosta virtaa -toiminnan järjestösuunnittelijat Joonas Rentola ja Juha Viitanen.
Haastekampanja ja siihen liittyvät tehtävät julkaistiin maanantaina 13.8. Ylen sivuilla. Haasteeseen voi
osallistua myös kirjastokiertueella, sillä jokaisella paikkakunnalla on mukana vertaisopastajia antamassa
digitukea.

Muistakaa kirjata ja
raportoida opastukset
Tietotekniikan vertaisopastusten raportointi on
tärkein tapa kertoa toiminnasta tietämättömille ja
rahoittajalle, miten vaikuttavaa työtä te vertaisopastajat teette. Vastauksenne ovat tärkeitä myös meille
järjestösuunnittelijoille, jotta voimme suunnitella yhteistä toimintaamme.
Voitte palauttaa kevään raportointipäiväkirjanne saman tien tai viimeistään vuoden lopussa yhdessä
syksyn päiväkirjan kanssa.
Helpottaaksemme raportointia olemme tehneet verkkoon Opastajien päiväkirjan 2018. Voit täyttää
tämän päiväkirjan joka opastuskerran jälkeen tai kirjata useamman opastuskerran tiedot kerralla.
Siirtyminen nettipäiväkirjaan ei ole pakollista, vaan voit edelleen lähettää opastustiedot myös käytössä
olevalla paperisella päiväkirjalla sähköpostitse tai kirjepostitse. Jos haluat edelleen käyttää paperista
päiväkirjapohjaa, löydät sen Verkosta virtaa -nettisivujen extranetin materiaalipankista.
Tässä linkki sähköiseen päiväkirjaan: https://my.surveypal.com/Opastajien-paivakirja-2018
Muistathan, että ei ole niin pientä opastukertaa, etteikö sitä kannattaisi kirjata ylös. Pienistä puroista
syntyy mahtava virta!
Kiitos jo etukäteen raporteista!

Verkosta virtaa vertaisopastajien oma
ryhmä Facebookissa
Ryhmä on tarkoitettu Eläkkeensaajien Keskusliiton Verkosta virtaa -hankkeessa ja -toiminnassa
koulutettujen vapaaehtoisten tietotekniikan vertaisopastajien tueksi ja avuksi. Ryhmässä voit mm.
kysyä ja antaa tietoteknisiä neuvoja, kertoa ja jakaa opastuskokemuksia sekä esittää kysymyksiä ja
toiveita Verkosta virtaa -järjestösuunnittelijoille. Ryhmä on suljettu ryhmä eli se tarkoittaa, että ryhmä
löytyy Facebookin haulla ja ryhmän nimi, kuvaus sekä jäsenet näkyvät kaikille. Sen sijaan keskustelut

näkyvät vain ryhmän jäsenille. Ryhmään voivat liittyä vain Verkosta virtaa -vertaisopastajat.
Ryhmän on perustanut Eläkkeensaajien Keskusliiton Verkosta virtaa -toiminta ja ryhmän ylläpitäjinä
toimivat Verkosta virtaa -toiminnan järjestösuunnittelijat Joonas Rentola ja Juha Viitanen. Liity
ryhmään jo tänään kirjoittamalla Facebookissa hakukenttään: Verkosta virtaa -vertaisopastajien oma
ryhmä ja valise ylävalikosta Ryhmät ja klikkaa Liity ryhmään.

Vuoden vapaaehtoinen
"Kansalaisareena palkitsee tänä vuonna viidettä
kertaa Vuoden vapaaehtoisen. Kampanjan
tavoitteena on nostaa vapaaehtoistoiminnan
arvostusta ja näkyvyyttä. Palkinnon saaja toimii
seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan
lähettiläänä. Palkinnon saajaksi haetaan
henkilöä, joka voi olla niin pitkän linjan toimija
kuin innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan
saralla. Vuoden vapaaehtoinen voi toimia
vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin
Suomea tahansa. Vuoden vapaaehtoinen voi
olla myös yhteisönsä kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toiminnan kehittäjä tai jotenkin
muuten ansioitunut vapaaehtoinen."
Ehdotuksia vuoden vapaaehtoiseksi voi lähettää Kansalaisareenan verkkosivujen kautta.

Vapaaehtoistyö
tietotekniikkaopastajana -Facebookryhmä
Teetkö vapaaehtoistyönä tietotekniikkaopastuksia? Tämä myöskin suljettu ryhmä on tarkoitettu tueksi
ja avuksi kaikille tietotekniikan vertaisopastajille. Ryhmässä voit kysyä ja antaa tietoteknisiä neuvoja tai
kertoa opastuskokemuksista. Ryhmään voivat liittyä myös tällaista vapaaehtoistoimintaa koordinoivat
tahot. Ryhmän on perustanut ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry. Ylläpitäjinä toimivat ENTER
ry, Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta sekä Eläkkeensaajien Keskusliiton Verkosta virtaa toiminta.
Liity ryhmään kirjoittamalla Facebookin hakukenttään Vapaaehtoistyö tietotekniikkaopastajana, valitse
ylävalikosta Ryhmät ja klikkaa Liity ryhmään.

Vertaisopastajille
tarkoitettua materiaalia
on päivitetty
Verkosta virtaa -nettisivujen extranetin
materiaalipankissa on vertaisopastajille
opastusten avuksi ja tueksi tarkoitettua
materiaalia. Osa materiaalista on päivitetty kesän aikana ja loput materiaalista päivitetään syksyn
aikana.

STEA:n kysely järjestötoiminnasta
Otakantaa.fi-palvelussa on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEAn strategiatyöhön liittyvä lyhyt kysely, johon
kuka tahansa voi vastata. Kyselyssä voi kertoa millaista apua ja tukea
on saanut järjestöstä. STEAn kautta ohjataan Veikkauksen tuottoja
myös Verkosta virtaa -toimintaan. Nyt olisi mahdollisuutta tuoda
eläkkeensaajien näkökulmaa tähän asiaan. Kysely on auki 20.8. asti,
vastaa ja välitä linkkiä eteenpäin niin halutessasi.

Kysely löytyy täältä.

Turvallisesti yli
digikuilun -infotilaisuus
Helsingissä 10.10.
EKL ja TSL järjestävät yhteisen tieto- ja viestintätekniikan koulutusten infotilaisuuden 10.10. klo 13–
15 TSL-opintokeskuksessa Helsingissä (Siltasaarenkatu 18-20 A, Hakaniemi). Tieto- ja
viestintätekniikan koulutuksissa siirrytään vuoden 2019 alusta lähtien malliin, joka sisältää kursseja
kaikille osaamisen tasoille: tietokonetta hyvin vähän tai ei ollenkaan käyttäneille (Aloitustaso),
tietokoneen käytön jo aloittaneille (Jatkotaso) sekä tietokonetta jo enemmän käyttäneille
(Konkaritaso). Kursseille osallistuvat voivat siis päättää millä tasolla ja minkä osaamistason hallitsevien
kanssa haluaa yhdessä opiskella. Näillä kursseilla yhdessä tehdyn työn kautta oppiminen tehostuu eikä
kenenkään tarvitse arastella omaa taitotasoaan. Tilaisuudessa esitellään vuoden 2019 tieto- ja
viestintätekniikan koulutukset. Mukana omilla esityksillään ovat myös EKL:n V erko sta vi rtaa to i mi n ta sekä digikuilun jo ylittänyt ATK-konkari. Tervetuloa rakentamaan Digisiltaa mahdollisuuksien
maailmaan!
Il mo i ttau d u täh än ti l ai su u teen vi i mei stään 2 . 1 0 . Ilmoittautumisen tarvitsemme kahvitarjoilun
vuoksi. Linkki sähköiseen ilmoittautumiseen.

Järjestösuunnittelijat
tien päällä
Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
loppuvuoden aikana tavattavissa ainakin:
20.8. Turussa ja Liedossa tapaamassa
vertaisopastajia
22.8. Espossa Sellon kirjastossa Ylen
digikiertueella
5.9. Oulussa Kohtaamispäivässä
10.–13.9. Kajaanin seudulla tapaamassa vertaisopastajia, ohjelma tarkentuu myöhemmin
25.9. Lohjalla järjestötreffeillä yhdessä ApuOmenan ja Enter ry:n kanssa
26.–28.9. Rajaniemessä Pohjanmaan alueellisella vertaisopastajien peruskurssilla
1.–4.10. Lappeenrannan Marjolassa Kaakkois-Suomen alueellisella vertaisopastajien
peruskurssilla
4.10. Helsingin Messukeskusessa Hyvä ikä -messuilla
30.10.–1.11. Tanskassa NSK:n seminaarissa kertomassa Verkosta virtaa -toiminnasta
12.–15.11. Rajaniemessä valtakunnallisella vertaisopastajien peruskurssilla

Loppukesän terveisin,
Joonas ja Juha

E KL:n V erko sta vi rtaa -to i mi n n an

E l äkkeen saaji en Kesku sl i i tto E KL ry

yh teysti ed o t

Haapaniemenkatu 14
PL 168

Järjestösuunnittelija Joonas Rentola
puh. 050 441 2275,

00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30–16.00

joonas.rentola@elakkeensaajat.fi

ti–pe 8.30–16.00
Puh. (09) 612 6840

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

Li n ki t
verkostavirtaa.fi
elakkeensaajat.fi
Kerro kaverille
Päivitä tilaustietosi

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

