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Bileet tulivat ja Bileet
menivät
Huh, olipas loistava tapahtuma Käpylässä!
Yhteensä 36 opastajaa ympäri Suomen kerääntyi
kesäiseen Käpylään tapaamaan toisiaan ja
oppimaan lisää kahden päivän ajaksi 10. ja 11.6.
Tällä viikolla on viimein ollut aikaa paneutua
saamaamme palautteeseen ja sitä on ollut ilo
lukea. Emme voi vastustaa kiusausta nostaa tähän muutamia kommentteja palautteista:
"Tuli hyvä mieli, että meidän vapaaehtoisten hyvä työ huomioitiin näin mukavalla tavalla".
"Tällaisia tapaamisia kannattaa jatkaa, ihan kiva "palkinto" vapaaehtoisena tehdystä työstä".
"Rento ja vapauttava ilmapiiri alusta alkaen. Ohjelmassa hyviä luentoja ja varsinkin
työpajatoiminta oli hyvä".
"Kokonaisuus: ohjelman ja väen koordinointi, järjestelyt, mutkaton tunnelma... Kannustus
itsenäiseen toimintaan sekä yhteistyö hankkeen koordinaattorien kanssa, hankkeen avoimuus
sekä erilaisten toimintamallien esiin tuominen - innostaminen".

Ja ensi vuonna otetaan aivan varmasti uudestaan!!

Raportointi
Olethan muistanut laittaa kevätkauden raportit Juhalle ja Joonakselle? Muistithan raportoida myös ne
epäsäännöllisen säännölliset ikäänkuin ohimennen tapahtuvat opastukset?
Sähköinen raportointikaavake tuntuu jo löytäneen yleisönsä, tällä hetkellä sähköisiä raportteja on tullut
jo yli 100 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.

Ilmoita meille
opastuspaikkasi!
Vaikka juuri juhlittiin keskikesän juhlaa, on hyvä
muistuttaa myös syksyn tulemisesta. Keräämme
tietoja syksyn opastuspaikoista ja -ajoista
verkkosivuillemme. Jos siis tiedät jo missä ja
milloin opastatte syyskaudella, niin ilmoittakaa
siitä Juhalle (juha.viitanen@elakkeensaajat.fi) tai
Joonakselle (joonas.rentola@elakkeensaajat.fi).

Verkosta virtaa verkossa
Vuosikyselyn vastauksissa (vastauksia esiteltiin kesäpäivillä, esityksen
löydät täältä) meille esitettiin toive tiivimmästä yhteydenpidosta
opastajien kanssa. Kesäpäivien osallistujat mm. ehdottivat
säännöllistä verkossa tapahtuvaa tapaamista. Otimme kuulevat
korvat käyttöömme ja nyt syksyksi on tarjolla verkkotapaamisia, jossa paikalla ovat minä ja Juha ja
kaikki opastajat ovat tervetulleita mukaan. Tapaamiset järjestetään mahdollisuuksien mukaan aina
kuun ensimmäisenä perjantaina. Tapaamisten alussa käymme jonkun ennalta sovitun asian (saa
ehdottaa aiheita!!) läpi ja sen jälkeen voitte kysellä meiltä ja muilta opastajilta mitä mieleen juolahtaa.
Jaamme linkit tapahtumiin syksyllä. Syksyn verkkotapaamisten aikataulu:
Verkkotapaaminen: Vertaisopastaja, kysy mitä vaan - me vastaamme mitä vaan!
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6.9. klo 10-11
4.10. klo 10-11
1.11. klo 14-15
4.12. klo 10-11

Verkkokoulutusten aiheita
kaivataan
Toiveissa on myös ollut verkossa tapahtuvaa
koulutusta opastajille. Tähänkin toiveeseen
vastataan syyskaudella. Päivämäärät
koulutuksille on jo valittu, mutta aiheet saatte
päättää te. Mistä aiheesta juuri sinä toivoisit n.
1-1,5 tunnin verkkokoulutusta syksyllä?
Ehdotuksia koulutusaiheiksi voi lähettää sähköpostilla Juhalle tai Joonakselle. Koulutukset ovat kaikille
opastajillemme avoimia ja luonnollisesti maksuttomia.
Syksyn verkkokoulutusten ajankohdat:
1. koulutus torstaina 24.10. klo 10-11
2. koulutus torstaina 14.11. klo 10-11

Järjestösuunnittelijat tien
päällä
Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
loppuvuoden aikana tavattavissa ainakin:
29.8. Lappenrannassa Elämyspäivässä
3.9. Lohjalla tapaamassa opastajia
4.9. Lempäälässä Elämyspäivässä

5.9. Tampereella Digituen järjestäjien
verkostotapaamisessa
6.9. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
11.9. Polvijärvellä Elämyspäivässä
12.9. Joensuussa vertaisopastajien koulutuspäivässä (yhteistyössä Joen Severin kanssa)
18.9. Raumalla ikäihmisten digitapahtumassa
19.9. Kankaanpään Elämyspäivässä
25.9. Iisalmessa Elämyspäivässä
26.9. Kajaanissa Kohtaamispäivässä
27.8. Kajaanissa Elämyspäivässä
30.9. Suolahdella Elämyspäivässä
1.10. Vaasassa tapaamassa opastajia
2.10. Seinäjoella tapaamassa opastajia
4.10. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
8.10. Jämsänkoskella Elämyspäivässä ja Mäntässä tapaamassa opastajia
10.10. Tampereella Eläkkeensaajien digikoulutuksessa (Joonas) ja Tervakoskella Elämyspäivässä
(Juha)
16.-18.10. Helsingissä vertaisopastajien peruskurssilla (yhteistyössä Helsingin
Invalidiyhdistyksen kanssa)
28.-31.10. Kemissä vertaisopastajien peruskurssilla
1.11. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
4.-7.11. Rajaniemessä Virroilla vertaisopastajien peruskurssilla
26.-28.11. EKL:n risteilyllä
4.12. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa

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.

