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joulukuu 2018

Kiitos kaikille toimintaan osallistuneille vuodesta 2018!
Tämä oli Juhan ja Joonaksen ensimmäinen vuosi Verkosta virtaa -toiminnassa. On ollut mahtavaa
nähdä uusien vertaisopastajien innostuvan toiminnasta ja vanhojen opastajien edelleen motivoituneina
jatkavan kerran aloitettua työtään. Opastajiemme lisäksi olemme saaneet runsaasti apua ja tukea myös
muilta yhdistysten ja piirien aktiiveilta. Kiitos avusta ja tuesta yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
2018 on ollut erittäin inspiroiva vuosi meille ja toivottavasti myös teille. STEAn myönteisen
rahoituspäätöksen myötä tästä on hyvä jatkaa kohti osin niitä vanhoja tuttuja ja osin täysin uusia
haasteita ja onnistumisia vuonna 2019.

Raportointi
Joulu on jo nurkan takana, opastukset ja
opastajat ovatkin lähes kaikkialla ansaitulla
joulutauolla. Nyt onkin hyvä hetki kerätä tiedot
vuoden aikana tehdyistä opastuksista ja lähettää
ne meille tänne keskustoimistolle. Tyyli ja muoto raportoinnissa on vapaa. Voitte lähettää meille
sähköpostilla tai perinteisellä postilla itse kirjoittamanne päiväkirjat. Paperisen tulostettavan päiväkirjan
(ja muuta hyödyllistä materiaalia) löydät osoitteesta https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-jalinkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/. Sähköistä raportointia suosiville taas löytyy lomake täältä:
https://my.surveypal.com/Opastajien-paivakirja-2018

Vertaisopastaja-paidat
Suuren suosion saavuttaneita Vertaisopastaja -paitoja olemme viime päivinä laittaneet maailmalle jo
pitkälti yli sata kappaletta. Muutama koko pääsi jo loppumaan ja lisätilaus on tehty, pääsemme
laittamaan loput paidat postiin alkuvuoden aikana. Jos et ole vielä itsellesi sellaista tilannut, voi tilauksia
vielä tehdä Joonakselle ja Juhalle sähköpostitse.

Etelä-Suomen sydänpiiri
järjestää koulutusta
Etelä-Suomen sydänpiiri järjestää koulutusta, johon
myös Verkosta virtaa -opastajat ovat tervetulleita.
Koulutuksissa käydään läpi asioita liittyen sydänterveyteen, perehdytään erilaisiin terveyssivustoihin ja
keskitytään myös digiasioihin (esim. pilvipalvelut, älylaitteiden saavutettavuusominaisuudet).
Kouluttajana toimii Jouni Ukkonen. Osallistujien oletetaan koulutuksen jälkeen opastavan ihmisiä
sydänterveyteen liittyvissä digiasioissa. Koulutuksia on:
30.– 31.3.2019 Helsingissä (la-su), paikkana Park Hotel Käpylässä
3.–4.4.2019 Hyvinkäällä (paikka varmistuu myöhemmin) ja
8.–9.10. Lohjalla (paikka varmistuu myöhemmin).

Jos tarvitset yöpymistä, ilmoita siitä ilmoittautuessa. Koulutus on maksuton ja sisältää lounaan ja
iltapäiväkahvit. Ilmoittautumiset Margit Granbergille: margit.granberg@sydanliitto.fi, 050 528 2444.

Järjestösuunnittelijat tien
päällä
Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
alkuvuoden aikana tavattavissa ainakin:
9.–10.1. Kuusamossa Kohtaamis- ja
Elämyspäivät
12.1. Nivalassa Elämyspäivä
15.1. Riihimäellä Elämyspäivä
16.1. Asikkalassa tutustumassa paikallisiin opastuksiin
Viikolla 4 tai 5 Nummelassa Elämyspäivä
7.–8.2. Rajaniemessä Virroilla, Pirkanmaan alueen Kohtaamispäivät
20.2. Oulussa Kohtaamispäivä
19.–22.3. Kajaanissa vertaisopastajien peruskurssi
22.–23.5. Kuhmossa Kohtaamis- ja Elämyspäivät
27.–30.5. Rajaniemessä Virroilla, vertaisopastajien peruskurssi

Jouluterveisin,
Joonas ja Juha

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan yhteystiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14

Järjestösuunnittelija Joonas Rentola

PL 168

puh. 050 441 2275,
joonas.rentola@elakkeensaajat.fi

00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30–16.00
ti–pe 8.30–16.00
Puh. (09) 612 6840

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

Linkit
verkostavirtaa.fi
elakkeensaajat.fi
Kerro kaverille
Päivitä tilaustietosi

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

