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Syksy on jo pitkällä ja
hommat täydessä
vauhdissa!
Hyvät Verkosta virtaa -vertaisopastajat ja muut
Verkosta virtaa -toiminnasta kiinnostuneet sekä
yhteistyökumppanimme!
Syyssateet pitävät Helsingin kosteana ja
Kuva: Juha Viitanen
pohjoisessa alkaa maanpinta jo vaalenemaan.
Meneillään onkin siis yksi vuoden touhukkaimmista ajoista.
Juha ja Joonas ovat ehtineet jo matkustella monella paikkakunnalla tapaamassa opastajia ja
yhteistyökumppaneita. Olemme lisäksi järjestäneet koulutuspäiviä ja useita Elämyspäiviä yhteistyössä
teidän opastajien kanssa. Jälkimmäisten suhteen kannattaa lukea huolella seuraava Eläkkeensaaja lehden numero :) Seuraavaksi alamme keskittymään loka-marraskuun taitteessa pidettäviin
vertaisopastajien peruskursseihin Kemissä ja Virroilla. Virroilla tupa alkaa olemaan täysi, Kemin kurssin
ilmoittautuminen puolestaan on jo päättynyt. Helsingin kurssin jouduimme valitettavasti perumaan
vähäisen kiinnostuksen vuoksi.
Monen muun onnistumisen ohella. erityisen iloisia olemme olleet verkkotapaamisten onnistumisista.
Huolimatta pienistä teknisistä haasteista, on paikalla molemmilla kerroilla ollut reilusti yli 20 opastajaa
ympäri Suomea. Seuraavan kerran verkkotapaaminen järjestetään 1.11. ja aiheena on muutokset
pankkiasioinnissa. Tervetuloa mukaan!
Ja tietysti vertaisopastukset jatkuvat! Nettisivuillemme kerätään jatkuvasti tietoa opastuspaikoista ja ajoista. Hatunnostomme kaikille teille vertaisopastajille, jotka teette opastuksia!
www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat
Oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille!
Terveisin,
Juha ja Joonas

ETSITÄÄN: Alueellisia
koordinaattoreita
Kuten tiedätte, Juha ja Joonas eivät ehdi aina joka
paikkaan. Muun muassa tämän vuoksi etsimme nyt
teidän opastajien joukosta halukkaita ryhtymään
alueellisiksi koordinaattoreiksi. Koordinaattori toimii
oman alueensa vapaaehtoisten lähimpänä
yhteyshenkilönä ja vapaaehtoistyön tukijana.
Koordinaattori tukee opastajia heidän työssään,
osallistuu tilaisuuksiin ja tapaa heitä tarvittaessa. Näin
Kuva: 123rf.com
tuki vapaaehtoistyön tekemiselle siirtyy lähemmäksi
opastajia. Juha ja Joonas ovat edelleen kaikkien opastajien käytettävissä ja aiomme ensi vuonna (jos

joulukuun rahoituspäätös on meille myönteinen) panostaa erityisesti opastuspaikkakunnilla vierailuihin.
Tämän lisäksi koordinaattori toimii opastajien lisätukena ja välittää viestejä järjestösuunnittelijoiden ja
opastajien välissä madaltaen kynnystä siihen, että opastajilla on joku kehen ottaa yhteyttä.
Koordinaattoreille järjestetään perehdytys toimeen ja yhteisiä tapaamisia.
Koska kyseessä on ensimmäinen tämänkaltainen kokeilu, emme ole vielä määritelleet aluejakoa
tarkasti. Se selkiytyy jahka koordinaattoreiden valinnassa päästään eteenpäin.
Koordinaattoreille maksetaan toimesta johtuvien matkakorvausten lisäksi päivärahat koordinaattoreiden
koulutuksiin osallistumisesta (2 päivää/vuosi) ja vuosittainen 200€:n palkkio.
Jos kiinnostuit itse tai tiedät alueeltasi jonkun joka olisi loistava tähän toimeen, laita viestiä Joonakselle
(joonas.rentola@elakkeensaajat.fi) tai Juhalle (juha.viitanen@elakkeensaajat.fi). Koordinaattoreiden
valinta pyritään suorittamaan tammikuussa 2020.

Opastuksista syntyviä
kustannuksia korvataan
Verkosta virtaa -toiminta on valmistautunut
korvaamaan opastuksista syntyviä kohtuullisia
kustannuksia. Jos vaikka ostat kahvipaketin
kahvitarjoilua varten, monistat tapahtumamainoksia
tai muuta sellaista, niin korvaamme kulut kuitteja
vastaan.

Kuva: Barbuzzo

Raportointi
Jälleen laulamme samaa laulua. Muistakaa
raportointi, tämä on äärimmäisen tärkeää mm.
toiminnan jatkuvuuden kannalta. Muistithan
raportoida myös ne epäsäännöllisen säännölliset
ikäänkuin ohimennen tapahtuvat opastukset?
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.

Verkkokoulutukset ovat
täällä!
Syksyn ensimmäinen verkkokoulutus on aivan
nurkan takana. Ensimmäisellä kerralla
tutustumme etäopastuksen mahdollistavaan,
ilmaiseen TeamViewer ohjelmaan kouluttajamme
Heimo Lindgrenin johdolla. Tulevia koulutuksia
varten 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, aiheena etäopastuohjelma TeamViewer
2. koulutus torstaina 14.11. klo 10-11, aihetta saa ehdottaa!

Opastajamme ovat
vakuutettuja opastuksia

tehdessään
Eläkkeensaajien Keskusliitto on ottanut
Keskinäisestä Vakuutusyhtiö Turvasta tapaturmaja vastuuvakuutuksen, jonka piiriin kuuluvat
tästedes EKL-yhdistysten vapaaehtoistoimintaan
osallistuvat henkilöjäsenet. Mitä se tarkoittaa
käytännössä?
Vakuutus jakaantuu tapaturma- ja vastuuvakuutuksiin. Tapaturmavakuutus on voimassa
opastustilaisuuden alusta loppuun. Eli jos vapaaehtoinen itse vahingoittuu tilaisuuden kuluessa,
vakuutus korvaa hänen sairaanhoitokulunsa. Matkalla tapahtumapaikalle tai sieltä pois siirtyessä
sattunutta tapaturmaa vakuutus ei kuitenkaan korvaa.
Vastuuvakuutuksen puolelta taas korvataan vakuutetun kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja
esinevahingot. Esimerkiksi silloin, kun opastustilanteessa opastettava kaatuu ja loukkaantuu, tällöin
hänen sairaanhoitokulunsa korvataan. Esinevahingosta voisi olla esimerkkinä tilanne, kun opastaja
tiputtaa opastettavan laitteen ja se rikkoutuu.

Digituen eettinen ohjeistus
on julkaistu!
Digituen eettinen ohjeistus esittelee digituen
antajan ja saajan velvollisuudet. Se on tehty
helpottamaan neuvontatilanteita. Ohjeistuksen
tavoitteena on edistää turvallista ja laadukasta
digitukea. Ohjeistuksen löydät täältä:
vrk.fi/digituki

Verkosta virtaa verkossa
Hyvin yleisönsä löytäneet verkkotapaamiset vertaisopastajille
jatkuvat. Tullaksesi mukaan et tarvitse mitään aikaisempaa
kokemusta verkkotapaamisista! Paikalla ovat Joonas ja Juha ja
ehkäpä satunnaisia vierailijoitakin! Kaikki opastajat ovat tervetulleita!
Tapaamiset järjestetään tämän vuoden loppuun asti mahdollisuuksien mukaan aina kuun ensimmäisenä
perjantaina. Ensi vuonna vaihtelemme hiukan päiviä, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan.
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
sähköpostilla. Jos et ole saanut kutsua edellisiin tapaamisiin sähköpostiisi, laita Juhalle tai Joonakselle
viestiä. Syksyn lopuujen verkkotapaamisten aikataulu:
Verkkotapaaminen: Vertaisopastaja, kysy mitä vaan - me vastaamme mitä vaan!
3. tapaaminen on 1.11. klo 10-11 (aiheena muutokset verkkopankkien toiminnassa)
4. tapaaminen on 4.12. klo 10-11 (aihetta saa ehdottaa)

Vertaisopastaja, tervetuloa
tapaamaan Juhaa, Joonasta ja
muita opastajia EKL:n
risteilyllä
Jos olet tulossa mukaan EKL:n Hyvän tuulen risteilylle

26.-28.11. kutsumme sinut lasilliselle kuohuvaa
Digikeulaan. Tilaisuus on tarkoitettu vain Verkosta virtaa
-opastajille ja tapaaminen on tiistaina 26.11. klo 16:00.
Klo 17:00 Digikeula aukeaa yleisölle. Keskiviikkona
27.11. meitä voi tulla moikkaamaan klo 15:00. Klo 16:00
avataan ovet yleisölle. Tarjoilujen vuoksi pyydämme
ennakkoilmoittautumiset osoitteeseen:
joonas.rentola@elakkeensaajat.fi.

Järjestösuunnittelijat tien
päällä
Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
loppuvuoden aikana tavattavissa ainakin:
22.10. Hollolassa tapaamassa opastajia
23.10. Tervakosken Elämyspäivässä
28.-31.10. Kemissä vertaisopastajien
peruskurssilla
1.11. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
4.-7.11. Rajaniemessä Virroilla vertaisopastajien peruskurssilla
13.11. Kiteellä tutustumassa digikerhoon
18.11. Nummelassa tapaamassa opastajia ENTERin kanssa
20.11. Salossa vertaisopastajia tapaamassa ja tutustumassa opastuksiin
21.11. Imatran Kohtaamispäivässä
26.-28.11. EKL:n risteilyllä
29.11. Lohjalla tapaamassa opastajia ENTERin kanssa
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.

