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Raportointi
Nyt kun kesä lähenee ja suuri osa opastajista jää ansaitulle kesätauolle, on hyvä hetki laittaa
kevätkauden raportit Juhalle ja Joonakselle. Sähköinen raportointikaavake tuntuu jo löytäneen
yleisönsä, tällä hetkellä sähköisiä raportteja on tullut jo 51 kappaletta, hienoa työtä! Tuttuun tapaan
voit raportoida sähköisellä kaavakkeella (täällä) tai tulostamalla verkkosivuiltamme itsellesi paperiset
versiot (täältä) ja lähettämällä ne postitse osoitteseen: Eläkkeensaajien Keskusliitto, Verkosta virtaa toiminta, Haapaniemenkatu 14, 00530 Helsinki.

Digi arkeen -neuvottelukunnan
vuosiraportti on julkaistu
Digi arkeen -neuvottelukunta on kansalaisjärjestöjen,
tutkijoiden ja viranomaisten vuoropuhelukanava. Se on
koonnut huolenaiheensa ja ehdotuksensa
toimintakertomukseen. Neuvottelukunta nostaa esiin
vuosikertomuksessaan mm. huomiot siitä, että
Digitalisaatio ei saa syrjäyttää
Digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja
Tunnistautumisen digipalveluihin tulee olla kaikille
mahdollista
Voit tutustua neuvottelukunnan raporttiin täällä:
https://vm.fi/digi-arkeen-toimintakertomus

Vuoden 2019 koulutukset
ovat käynnistyneet
aktiivisesti
Vuoden 2019 vertaisopastajien peruskurssit
käynnistyivät maaliskuussa Kajaanissa. Kurssilla
oli 18 aktiivista osallistujaa ja neljän päivän
aikana opittiin, saunottiin ja pelailtiin. Lisäksi

kurssilaiset saivat kommentoida pankkien
suunnitelmia tunnuslukulistoista luovuttaessa.
Moni keskustelussa esiin noussut asia vietiin
eteenpäin ja niitä löytyykin EETU:n lausunnosta
(täältä). Kouluttajiakin muistettiin mm. rönttösillä
kotiinviemisiksi!
Toukokuun kurssi Rajaniemessä on ollut hyvin
suosittu ja se onkin tullut aivan täyteen. Myös jo
syksyn koulutuksiin on jo tipahdellut
ilmoittautumisia. Ilmoittaudu siis ajoissa jos
harkitset osallistuvasi syksyn kursseille!

Digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta annettu laki
tuli voimaan 1.4.2019.
Uusi digipalvelulaki parantaa kansalaisten
oikeuksia digitaalisessa viranomaisasioinnissa.
Laissa säädetään mm. julkisten digitaalisten
palvelujen saavutettavuudesta ja digitaalisen
asioinnin mahdollistamisesta. Huomionarvoista
on valtiovarainministeriön Tomi Voutilaisen
blogikirjoituksessaan esiinnostama asia:
”Sääntely velvoittaa viranomaisia, mutta ei
pakota asiakkaita digiasiointiin”. Eli edelleen julkisille palveluille tulee tarjota myös ei-digitaalinen
palvelukanava. Blogikirjoituksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä: https://vm.fi/artikkeli//asset_publisher/digitalisaatiota-edistava-uusi-lainsaadanto-muokkaa-viranomaisten-toimintaa-muttakehitettavaa-on-edelleen

Vuosikyselyn tulokset
Vuosikyselyyn saatiin yhteensä 42 vastausta,
kiitos kaikille vastanneille! Aloitamme tulosten
läpikäymisen lähiaikoina ja Bileissä meillä on jo
varmasti jotain esitettävää niihin perustuen.
Teemme tuloksista myös kirjallisen yhteenvedon
kaikille niille, jotka eivät pääse mukaan Käpylään.
Lahjakorttiarvonta on myös suoritettu ja 52 (!)
vastaajan joukosta voittajiksi arvottiin Birgitta H.,
Pirjo V., Aulikki K., Terhi H. ja Ulpu H. Lahjakortit
laitetaan piakkoin postiin, onnea voittajille!

Järjestösuunnittelijat tien
päällä
Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
loppuvuoden aikana tavattavissa ainakin:
22.5. Kuhmossa Kohtaamispäivässä
(Juha) ja Turussa Siltojen välissä tapahtumassa (Joonas)
23.5. Kuhmossa Elämyspäivässä
26.-29.5. Rajaniemessä Virroilla vertaisopastajien peruskurssilla
6.6. DigiAgeTalk -tapahtumassa Helsingissä
10.-11.6. Vertaisopastajien Bileissä Helsingissä

Syyskuu, Iisalmessa Elämyspäivässä
4.9. Lempäälässä tapaamassa Eläkkeensaajia
11.9. Polvijärvellä Elämyspäivässä
12.9. Joensuussa vertaisopastajien koulutuspäivässä (yhteistyössä Joen Severin kanssa)
18.9. Raumalla ikäihmisten digitapahtumassa
19.9. Kankaanpään Elämyspäivässä
26.9. Kajaanissa Kohtaamispäivässä
27.8. Kajaanissa Elämyspäivässä
30.9. Suolahdella Elämyspäivässä
8.10. Jämsänkosken Elämyspäivässä
10.10. Tampereella Eläkkeensaajien digikoulutuksessa
28.-31.10. Kemissä vertaisopastajien peruskurssilla
4.-7.11. Rajaniemessä Virroilla vertaisopastajien peruskurssilla
26.-28.11. EKL:n risteilyllä

Terveisin,
Joonas ja Juha

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan yhteystiedot
Järjestösuunnittelija Joonas Rentola
puh. 050 441 2275,
joonas.rentola@elakkeensaajat.fi
Järjestösuunnittelija Juha Viitanen
puh. 050 408 3376,
juha.viitanen@elakkeensaajat.fi

Eläkkeensaajien 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

Linkit
verkostavirtaa.fi
elakkeensaajat.fi
Kerro kaverille
Päivitä tilaustietosi

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

