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Opastajakoulutukset ovat olleet todella suosittuja !
Kaikki tämän vuoden koulutukset ovat olleet lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä ja hauskaakin on
ollut. SUURI KIITOS osallistujille Rajaniemessä ja Lappeenrannassa! Myös vuoden viimeinen koulutus
Rajaniemessä on yhtä paikkaa vaille täynnä. Tuoreille opastajille muistutuksena, että ottakaa huoletta
yhteyttä Juhaan ja Joonakseen, jos pohditte opastusten aloittamiseen liittyviä asioita. Me olemme
täällä teitä varten! Ensi vuoden koulutusten ajankohdat ja ilmoittautumislomakkeet julkaistaan
verkkosivuillamme hyvin pian.

Raportointi
Taas kuljetaan kohti vuoden loppua, muistakaa
siis opastusten raportointi tänne meille päin.
Ti ed o t o p astu ksi sta o vat mei l l e h yvi n
arvo kkai ta . Voit täyttää ja lähettää
raportointilomakkeen verkossa täällä: https://my.surveypal.com/Opastajien-paivakirja-2018
Vaihtoehtoisesti voit tulostaa Vertaisopastajan päiväkirjan täältä:
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja/ ja lähettää sen meille sähköisesti
skannattuna, kuvana tai analogisessa postissa osoitteeseen: Haapaniemenkatu 14 b, 00530 Helsinki

Kohtaamispäivät
Muistakaa hyvät opastajat mahdollisuutenne tilata paikkakunnallenne Kohtaamispäivä. Se on juuri
teidän alueenne opastajille tarkoitettu koulutus- ja tapaamispäivä. Ohjelma voidaan rakentaa teidän
toivomustenne mukaan ja kustannuksista vastaa Verkosta virtaa -toiminta. Vielä tämän vuoden
puolella Kohtaamispäiviä järjestetään ainakin Kajaanissa, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä, ja ensi

vuodellekin on muutamia sovittu.

Digituen pilotit
Myös julkiset toimijat ovat pikkuhiljaa
heräämässä siihen kuinka tärkeää ja arvokasta
työtä te olette viime vuosien ajan tehneet ja he
ovat alkaneet kerätä tietoa digiopastuksista. Tätä
tiedon keräämistä kutsutaan Alueellisiksi
digituen piloteiksi ja niitä rahoittaa
valtiovarainministeriö ja koordinoi
Väestörekisterikeskus. Tiedotamme lisää asiasta
kunhan pilottien alueelliset toimintamallit alkavat selkiytymään. Seuraavaksi pyrimme saamaan
Verkosta virtaa -opastuspaikat Suomi.fi -sivustolle. Piloteista voi lukea lisää mm. täältä:
https://vm.fi/digituen-alueelliset-pilotit

Verkosta virtaa vertaisopastajien oma
ryhmä Facebookissa
Muistakaa liittyä Verkosta virtaa -ryhmään!
Ryhmä on tarkoitettu Eläkkeensaajien
Keskusliiton Verkosta virtaa -toiminnan
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. Ryhmään voivat liittyä vain Verkosta virtaa vertaisopastajat. Ryhmä löytyy osoitteesta: https://www.facebook.com/groups/1780856925294713/

Omakanta verkkokoulu
Omakantaan pääsee nyt tutustumaan
verkkokoulun kautta. “Omakanta on kansalaisille
tarkoitettu verkkopalvelu, jossa näet omat
hoitotietosi ja reseptitietosi. Omakanta-palvelun
kautta voit myös lähettää reseptin uusimispyynnön. Voit tutustua lyhyessä ja tehokkaassa ajassa
Omakantaan, sen toimintoihin ja Omakannan käytöstä saataviin hyötyihin. Opetuspaketista löydät
myös Omakannan lyhyet opastevideot.”
https://www.kanta.fi/tiedote/-/asset_publisher/cf6QCnduV1x6/content/tutustu-uuteen-omakantaverkkokouluun-

Verohallinnon
verkkopalvelun OmaVeron esittely

digitukihenkilöille 19.11. Helsingissä
Maanantaina 19.11.2018 klo 9:30–11:30
Verohallinto järjestää tapahtuman
digitukihenkilöille (teille) Verohallinnon
pääkonttorissa, osoitteessa Vääksyntie 4, 00520 Helsinki (sisäänkäynti pääovesta ja ilmoittautuminen
aulapalveluihin). Tapahtumassa esitellään OmaVero –palvelun toimintaa. Ilmoittaudu tilaisuuteen
etukäteen, sillä osallistujamäärä on kokoustilan koon vuoksi rajoitettu. Linkki
ilmoittautumislomakkeeseen:
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/cd281c5a-ead9-4907-beb7170a714d89fa?displayId=Fin1615459
Lisätietoja ja mahdolliset peruutukset / muutokset ilmoittautumiseen: Hilkka Pelander, Ylitarkastaja,
Verohallinto, hilkka.t.pelander@vero.fi

Opastajien vakuutukset
Vakuutuksista on ollut puhetta mm. tämän vuoden koulutuksissa. Tällä hetkellä EKl ei ole erikseen
vakuuttanut Verkosta virtaa -vapaaehtoisia. Tämän vuoden puolella kuitenkin luultavasti EKL:n
vakuutukset kilpailutetaan ja toivomme, että sen seurauksena myös vapaaehtoisemme saadaan
vakuutettua. Kirjastoissa ja muissa yleisissä tiloissa ovat näiden paikkojen omat vakuutukset voimassa.

Järjestösuunnittelijat
tien päällä
Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
loppuvuoden aikana tavattavissa ainakin:
25.–26.10. Kajaanissa Kohtaamis- ja
Elämyspäivillä
30.10.–1.11. Tanskassa NSK:n
seminaarissa kertomassa Verkosta virtaa
–toiminnasta
7.11. Yhdessä Enter ry:n kanssa senioreiden pelipäivässä Kampin keskuksessa
12.–15.11. Rajaniemessä valtakunnallisella vertaisopastajien peruskurssilla
20.11. Oulussa Kohtaamispäivillä
27.11. Lohjalla Enter ry:n kanssa yhteisessä digiohjaajien tapaamisessa
29.–30.11. Turussa Kohtaamispäivillä
3.12. Jyväskylässä Kohtaamispäivillä

Syysterveisin,
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.

