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Tervetuloa lomilta kohti
ruskaista syksyä!
Hyvät Verkosta virtaa -vertaisopastajat ja muut
Verkosta virtaa -toiminnasta kiinnostuneet sekä
yhteistyökumppanimme!
Tervetuloa takaisin lomilta!
Tänä vuonna kesää ei vietetty ihan yhtä
uuvuttavassa helteessä kuin vuosi sitten, mutta
kauniita ilmoja on pidellyt - ainakin täällä Etelä-Suomessa.
Verkosta virtaa -toiminnalla on edessä toiminnan täyteinen syksy. Joonas ja Juha matkaavat tapaamaan
sekä teitä vertaisopastajia että yhteistyökumppaneita eri puolille Suomea. Kohtaamis- ja Elämyspäiviä
on jo keväällä sovittu pidettäväksi syksyllä useilla eri paikkakunnilla. Lokakuussa on tarjolla alueelliset
vertaisopastajan peruskurssit Helsingissä ja Kemissä. Marraskuun alussa puolestaan järjestetään
valtakunnallinen peruskurssi Rajaniemessä Virroilla. Vinkkaapa siis vertaisopastuksesta kiinnostuneille
kursseista, lisätietoja nettisivuillamme www.verkostavirtaa.fi/koulutukset tai ottamalla yhteyttä Juhaan
tai Joonakseen!
Lisäksi vertaisopastajille on luvassa verkkokoulutuksia ja kuukausitapaamisia verkossa.
Ja tietysti vertaisopastukset jatkuvat! Nettisivuillemme kerätään tietoa opastuspaikoista ja -ajoista.
Hatunnostomme kaikille teille vertaisopastajille, jotka teette opastuksia!
www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat
Oikein hyvää alkavaa syksyä kaikille!
"Tulkoon tietokone, ja tietokone tuli. Me näimme, että tietokone oli hyvä. Tulkoon kaartuva kansi
skannerin päälle, kokoontukoot bitit kiintolevylle ja kasvakoon tiedostot, valot loistakoon näytöllä
halliten yötä ja päivää."
- anonyymi runoilija internetissä

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!
Keräämme tietoja syksyn opastuspaikoista ja ajoista verkkosivuillemme. Ilmoitapa siis Juhalle
(juha.viitanen@elakkeensaajat.fi) tai Joonakselle
(joonas.rentola@elakkeensaajat.fi), missä ja
milloin opastatte syyskaudella, niin me laitamme
tiedon nettiin!
www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat/

Vertaisopastajat tutuiksi
sanoin ja kuvin!
Hyvä vertaisopastajamme!

Vertaisopastajat tutustuvat toisiinsa
Haluaisitko kertoa muutamalla sanalla itsestäsi
Vertaisopastajien Bileissä Käpylän
työväentalolla kesäkuussa 2019.
Verkosta virtaa -toiminnan nettisivuilla?
Nyt, kun nettisivuillamme on tietoa opastuspaikoista ( https://www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat/),
haluaisimme tehdä teidät vertaisopastajatkin entistä tutuimmiksi opastettaville ja Verkosta virtaa toiminnasta kiinnostuneille. Ja kukapa tietää, ehkäpä joku nettisurffaaja innostuu kertomuksenne
johdosta vertaisopastajaksikin!
Idea tähän "nettipalstaan" tuli Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys Enteriltä, joka myös kertoo omista
opastajistaan nettisivuillaan. Voit kurkata Enterin palstaa tästä linkistä
https://ikinortti.blogspot.com/2019/08/enterilainen-esilla-jukka-tamminen.html
Sinun ei todellakaan tarvitse olla mikään toimittaja, vaan voit kirjoittaa itsesi näköisen vapaamuotoisen
tekstin. Juha ja Joonas tarvittaessa muokkaavat kirjoitukset ja hyväksyttävät ne kirjoittajalla.
Kirjoituksessasi voit kertoa esimerkiksi: Kuka olet, mistä tulet, mitä olet tehnyt työksesi, mitä harrastat,
miten olet päätynyt vertaisopastajaksi, mitä vertaisopastaminen sinulle antaa, missä opastat yms. Kuva
kirjoituksen liitteenä olisi myös toivottava!
Suunnitelmissa olisi julkaista 1-2 vertaisopastajaesittelyä kuukaudessa. Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
Juhaan tai Joonaksen ja laita kynä sauhuamaan tai näppäimistö laulamaan!

Verkosta virtaa verkossa
Kuten edellisessä uutiskirjeessämme kesäkuussa kerroimme,
ryhdyimme vertaisopastajien toiveista tekoihin ja nyt syksyksi on siis
tarjolla verkkotapaamisia vertaisopastajille, joissa paikalla ovat
Joonas ja Juha ja ehkäpä satunnaisia vierailijoitakin! 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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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

Pääkaupunkiseudulle
Digiverstaalle oppimaan,
kokeilemaan ja vaikkapa
päivittämään tietoteknisiä
taitoja
Kalliolan kansalaisopiston Digiverstastyöpajat tarjoavat
osallistujille paikan oppia, kokeilla ja vaikkapa päivittää
tietoteknisiä taitoja. Työpajat toteutetaan
pienryhmissä, maks. 8 henkeä. Digiverstastyöpajojen
sisällön sekä ohjauksen lähtökohtana on arjen tilanteet
ja tarpeet, tekemällä oppiminen ja vertaisoppiminen.
Työpajat ovat osa Opetushallituksen rahoittamaan Digiverstas Helsinki-hanketta.
Digiverstastyöpajat eivät välttämättä tarjoa teille vertaisopastajille mitään uutta (työpajat ovat vastaalkajille ja tietotekniikkaa jo hieman hallitseville), mutta voitte vinkata työpajoista opastettavillenne!
Lue lisää ja ilmoittaudu osoitteessa https://www.kalliola.fi/kansalaisopisto/digiverstas/

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)
13.9. Lappeenrannassa Kohtaamispäivässä
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)
12.10. Porvoossa Porvoon vertaisopastajien kanssa Vanhusten viikon tapahtumassa
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
20.11. Salossa vertaisopastajia tapaamassa ja tutustumassa opastuksiin
26.-28.11. EKL:n risteilyllä
4.12. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa

Terveisin,
Joonas ja Juha

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan yhteystiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Järjestösuunnittelija Joonas Rentola

Haapaniemenkatu 14
PL 168

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

00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30–16.00

Järjestösuunnittelija Juha Viitanen

ti–pe 8.30–16.00
Puh. (09) 612 6840

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.

