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Joulukuu 2019

Hyvää joulua kaikille!
Niin siinä vain kävi, että syksy hujahti ohi huimaa
vauhtia ja joulu on jo matkalla.
Kulunut vuosi oli ensimmäinen kokonainen vuosi,
jonka Juha ja Joonas saivat olla töissä Verkosta
virtaa -toiminnassa. Kiitos kaikille hiukeasta
vuodesta! Olemme yrittäneet kehittää toimintaa
sekä teidän toiveidenne että omien ajatustemme
pohjalta. Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA myönsi Veikkauksen voittovaroista
avutusta Verkosta virtaa -toiminnalle myös vuodeksi 2020. Joten (kehittämis)työ jatkuu jälleen ensi
vuonna, josta osoituksena mm. alueellisten koordinaattoreiden nimeäminen ja opastajakurssien määrän
vähentäminen, jotta voisimme keskittyä tukemaan jo mukana olevia opastajia. Kehitystyö ei ikinä ole
valmis, joten otamme mielellämme jatkuvasti ehdotuksia vastaan toiminnan parantamiseksi. Te olette
kuitenkin tämän työn parhaita asiantuntijoita.
Tässä hiukan lukuja kuluneelta vuodelta:
Elämyspäiviä 18 kpl, joissa yhteensä 722 kävijää
Kohtaamispäiviä 5 kpl, joissa yhteensä 85 osallistujaa
Vertaisopastajien peruskursseja 4 kpl, joissa yhteensä 74 osallistujaa
Vertaisopastajien tapaamisisa 18 kpl
N. 25 000 ajettua kilometriä (21 kertaa Suomi päästä päähän)
Yhteistyökumppaneiden tapaamisia 15 kpl
Opastajien verkkotapaamisia 4 kpl, joissa yhteensä noin 90 osallistujaa
Kaksi verkkokoulutusta, joissa yhteensä 58 osallistujaa
Opastajien Virkistyspäivillä Käpylässä 43 osallistujaa
Lisäksi Joonas opiskeli työnteon ohessa ja sai valmiiksi Lähiesimiestyön ammattitutkinnon lokakuussa.
Teidän opastajien tekemää työtä esittelemme alkuvuodesta jahka olemme saaneet perattua kaikki
vuoden aikana meille lähettämänne raportit.
Oikein hyvää joulun odotusta kaikille!
Terveisin,
Juha ja Joonas

Raportointi
Näin vuoden lopussa on viimeistään hyvä kaivaa
esiin ne omat muistiinpanot tehdystä
opastustoiminnasta ja kertoa meille kuinka paljon
olettekaan urakoineet opastuksia vuoden aikana.
Raportointi on äärimmäisen tärkeää mm.
toiminnan jatkuvuuden kannalta. Muistithan raportoida myös ne epäsäännöllisen säännölliset ikäänkuin
ohimennen tapahtuvat opastukset?
HUOM! Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA vaatii Verkosta virtaa -toiminnalta
tuloksellisuusselvityksen keväällä 2020. Siinä kerromme mm. teidän tekemistänne opastuksista. Joten
raportointinne on – josko voi sanoa – entistäkin tärkeämpää, jotta Verkosta virtaa -toiminta voi jatkua

myös vuonna 2021!
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.

ETSITÄÄN (edelleen):
Alueellisia koordinaattoreita
Olemme saaneet jo muutaman erinomaisen
ehdokkaan aluekoordinaattoreiden pestiin, mutta vielä
mahtuu mukaan! Jos koet, että haluaisit toimia
muiden alueesi opastajien tukena, laita meille viestiä.
Koordinaattori toimii oman alueensa vapaaehtoisten
lähimpänä yhteyshenkilönä ja vapaaehtoistyön
Kuva: 123rf.com
tukijana. Koordinaattori tukee opastajia heidän
työssään, osallistuu tilaisuuksiin ja tapaa heitä tarvittaessa. Näin tuki vapaaehtoistyön tekemiselle siirtyy
lähemmäksi opastajia. Juha ja Joonas ovat edelleen kaikkien opastajien käytettävissä ja aiomme ensi
vuonna (koska joulukuun rahoituspäätös oli 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 (2–4 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. Ensi vuoden alusta kokeilemme
myös matkustamisesta syntyvien kulujen
Kuva: Vertaaensin.fi
korvaamista. Jos siis joudut matkustamaan opastuksia tehdessäsi, korvaamme matkustuskulujasi
julkisen liikenteen taksojen mukaan. Koska kyseessä on kokeilu, toivomme matkalaskuja aina
seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Esimerkiksi tammikuun 2020 matkakulut yhdelle laskulle ja
palautus viimeistään helmikuun 2020 loppuun mennessä jne. Matkakulujen maksaminen on kokeilu,
joka kestää 31.5.2020 asti. Sen jälkeen arvioidaan, onko kokeilua varaa jatkaa. Ilmoitamme jatkosta
kesäkuussa, mm. Verkosta virtaa -uutiskirjeessä. Verkosta virtaa -toiminta pidättää oikeuden lopettaa
kokeilu jo ennen 31.5.2020, mikäli matkakulukorvaushakemuksia tulee niin paljon, että vuoden 2020
budjetista ei ole mahdollista maksaa enempää matkakuluja. Opastuspaikkamatkalasku löytyy
verkkosivuiltamme.
Myös muita opastuksista syntyviä kohtuullisisa kuluja voidaan korvata. Jos vaikka ostat kahvipaketin
kahvitarjoilua varten, monistat tapahtumamainoksia tai muuta sellaista, niin korvaamme kulut kuitteja
vastaan.

Onko sinulla jo oma
Vertaisopastaja-paita?
Vertaisopastajamme voivat tilata meiltä maksutta
itselleen kuvassa näkyvän paidan sen jälkeen kun
olemme saaneet ensimmäisen opastusraportin.
Paitoja löytyy eri kokoja (S–XXXL), joten lähetä

maililla tilauksesi joko Juhalle
juha.viitanen@elakkeensaajat.fi tai Joonakselle
joonas.rentola@elakkeensaajat.fi.

Kuva: Joonas Rentola, malli: Risto Saari

Pohjanmaan Geronet-hanke kutsuu
mukaan toimintaan!
Ikääntyvien digiosaamisen kehittämishanke Geronet etsii uusia,
vapaaehtoisia tutoreita. Tutoroinnin edellytyksinä on rohkea ja innostunut asenne sekä halu auttaa
kanssaihmisiä. Lisäksi on hyvä hallita älykännykän, tabletin tai tietokoneen peruskäyttöä. Geronet-tutor
voi olla suomen- tai ruotsinkielinen, tutorkoulutus ja -toiminta toteutetaan molemmilla kielillä. Lue lisää!
Lisätietoja toiminnasta saat Geronet-infokahveilla, jotka järjestetään viikoittain Vaasan kaupungin
pääkirjastossa (Kirjastokatu 13), Café Proosassa:
ti 10.12. klo 15.00–16.00
ma 16.12 klo 10.00–12.00
Kaikille infokahveille tuleville tarjotaan kahvia tai teetä. Paikalla on Geronet-koordinaattori Elvira -tule
rohkeasti mukaan kysymään lisää!
Vaasan kesäyliopisto/Elvira Kurmaeva, koulutuskoordinaattori
elvira.kurmaeva@vaasankesayliopisto.fi
puh. 044 754 5783
Österbottens Föreningar rf/Marina Sippus, koordinator
marina.sippus@pohy.fi
tel. 044 974 7427

Järjestösuunnittelijat tien
päällä
Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
tavattavissa ainakin:
12.12. Lappeenrannassa vuoden 2020
suunnittelupalaverissa
29.1. Hyvinkäällä tapaamassa
Eläkkeensaajia
30.1. Turun Elämyspäivässä
5.2. Salon Elämyspäivässä
6.–7.2. Virroilla alueellisten koordinaattoreiden koulutuspäivillä
11.–13.2. Kuopiossa järjestämässä koulutusta yhdessä SavoNetin kanssa ja tapaamassa
Eläkkeensaajia
15.2. Säynätsalon Elämyspäivässä
18.2. Lievestuoreen Elämyspäivässä
3.3. Oulussa tapaamassa senioriopettajia ja Oulun vanhusneuvostoa
23.–24.4. Vertaisopastajien päivillä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa
18.–21.5. Virroilla vertaisopastajien peruskurssilla
11.6. Helsingissä DigiAgeTalk -tapahtumassa

9.–10.9. Himoksella EKL:n Järjestöpäivillä
23.–25.9. Vertaisopastajien peruskurssilla myöhemmin ilmoitettavassa paikassa
15.–16.10. Vertaisopastajien päivillä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa

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.

