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Huhtikuu 2020

Elämme kummallisia aikoja
– etäopastamisesta
mielekästä tekemistä
Koronaviruksella on tällä hetkellä laajemmat
vaikutukset ihmisten elämään ja yhteiskuntaan
kuin mitä olisimme ikinä osanneet kuvitella
edellistä uutiskirjettä kirjoittaessamme.

Kuva: Kalevi Rytkölä/Yle

Verkosta virtaa -toiminnalle tämä on tarkoittanut kasvokkain tapahtuvien opastusten jättämistä tauolle.
Muutamat rohkeat opastajat ovat lähteneet kokeilemaan etäopastuksia. Vielä he eivät ole hukkuneet
opastuspyyntöihin, mutta uskomme, että toiveita alkaa satelemaan kunhan sana etäopastuksista leviää
kunnolla. Jos mietit lähtemistä mukaan etäopastustoimintaan, niin ota yhteyttä Juhaan
(juha.viitanen@ekl.fi tai 050 408 3376). Juha perehdyttää sinut aiheeseen perusteellisesti. Nyt toimivat
etäopastajat ovat kertoneet opastuksen olevan haastavaa, mutta mukavaa ja mielekästä tekemistä näin
rajoitetun liikkumisen aikana.

Vertaisopastajien
verkkotapaamiset
ja -koulutukset
Verkkotapaamisia on vielä ainakin seuraavasti:
Ma 25.5. klo 10–11
Verkkotapaamisiin pääset mukaan tämän linkin
kautta.

Kuva: 123rf.com

Verkkokoulutuksia järjestetään ainakin seuraavina ajankohtina:
Ti 28.4. klo 10.30–11.30
Pe 29.5. klo 10–11
HUOM! Verkkokoulutuksia ja verkkotapaamisia voidaan järjestää enemmänkin, jopa 1–2 kertaa viikossa
aina kesäkuun loppuun asti, jos teiltä vertaisopastajilta tulee toiveita ja koulutusten aiheita.
Huomioimme myös kouluttajien aikataulut, joten "ylimääräisiin" verkkokoulutuksiin tulee kutsu aina
noin viikkoa ennen koulutusta.
Verkkokoulutuksiin pääset mukaan klikkaamalla tätä linkkiä.
Verkkokoulutusten ja verkkotapaamisten tallenteet (ja muutakin hyödyllistä materiaalia!) on osoitteessa
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/

Luokkahuone on auki
myös kesällä
Verkosta virtaa -toiminnan verkkokoulutusten

luokkahuone on jatkuvasti auki. Jos teille tulee
tarvetta tavata toisianne verkossa, voitte vapaasti
käyttää sitä. Koulutusten aikaan luokkahuone on
luonnollisesti varattu koulutuksen käyttöön.
Luokkahuone on sama, jota käytetään
verkkokoulutuksissa eli
tässäpä vielä linkki https://eu.bbcollab.com/
guest/9241d91b1434468aac83a8343d9c8d04

Järjestösuunnittelija Viitanen on järjestänyt
Blackboardissa ystävänsä Koistisen kanssa
#etämusaperjantai´ta, jossa levyraatimaisesti
soitetaan musiikkia ja kerrotaan tarinoita
soitetuista kappaleista.

EKL:n Digikysely
Eläkkeensaajien Keskusliitto tekee parhaillaan
suurta Digikyselyä jäsenistölleen.
Digikyselyssä haluamme selvittää, miten EKL:n
paikallisyhdistysten jäsenet ovat pyrkineet
koronaviruspandemian aikana jatkamaan
mahdollisimman normaalia elämää hyödyntäen
sähköisiä työkaluja ja sähköistä asiointia.
Oletko osallistunut esimerkiksi harrastusryhmiin, kuten vaikkapa etäjumppaan, netin kautta? Oletko
tilannut ravintolaruokaa kotiin ja niin edelleen.
Pyydämme mahdollisimman monia vastaamaan kyselyymme. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä,
millaisia uusia ja ehkä luoviakin tapoja jäsenemme ovat keksineet tehdä samoja asioita kuin aina
ennenkin, mutta nyt vain erilaisin tavoin.
Vastaathan kyselyymme ja jaathan kyselylinkkiä kaikille yhdistyksenne jäsenille!
Hyödynnämme tietoja mm. Verkosta virtaa -toiminnan kehittämisessä.
Kyselyyn voi vastata vain netissä osoitteessa my.surveypal.com/Digikysely-jasenille

Opastuksista syntyviä
kustannuksia korvataan
Verkosta virtaa -toiminta on valmistautunut
korvaamaan opastuksista syntyviä kohtuullisia
kustannuksia. Tämän vuoden alusta kokeilimme
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.
HUOM! Matkakulujen maksamisen oli tarkoitus olla kokeilu, joka kestää 31.5.2020 asti. Koska fyysiset
opastukset ovat nyt tauolla, kokeilua jatketaan syksyllä toistaiseksi. Mikäli matkalaskuja tulee syksyllä
joka kuukausi paljon, joudumme arvioimaan, onko kokeilua varaa jatkaa vuoden loppuun. Ilmoitamme
jatkosta syksyn aikana, mm. Verkosta virtaa -uutiskirjeessä. Verkosta virtaa -toiminta pidättää oikeuden
lopettaa kokeilu, mikäli matkakulukorvaushakemuksia tulee niin paljon, että vuoden 2020 budjetista ei
ole mahdollista maksaa enempää matkakuluja. Opastuspaikkamatkalasku löytyy verkkosivuiltamme
osoitteesta https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/ ja
edelleen kohdasta Vertaisopastajan päiväkirja 2020 ja laskulomakkeet kohdasta tiedosto: Verkosta
virtaa opastuspaikkamatkalasku 2020 (sekä word- että pdf-tiedostot).

Myös muita opastuksista syntyviä kohtuullisisa kuluja voidaan korvata. Jos vaikka ostat kahvipaketin
kahvitarjoilua varten, monistat tapahtumamainoksia tai muuta sellaista, niin korvaamme kulut kuitteja
vastaan.

Joonas "vapaalla"
1.5.–15.8.
Joonas jää isyysvapaalle toukokuun alusta ja
Juha hoitaa sillä välin työt eli ajalla 1.5.–15.8.
viestit Juhalle, juha.viitanen@ekl.fi tai 050 408
3376.

Joonaksen kuva: Pirjo Pakarinen

Järjestösuunnittelijat tien
päällä – toivottavasti taas
syksyllä!
Joonas ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
tavattavissa ainakin:
1.5.–15.8. Joonas "vapaalla"
1.7.–4.8. Juha kesälomalla
28.4. Internetissä vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
25.5. Internetissä vertaisopastajien verkkotapaamisessa
29.5. Internetissä vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
8.–9.6. Helsingissä Verkosta virtaa -alueohjaajien tapaamisessa
– tapaaminen mahdollisesti verkossa!
11.6. Helsingissä DigiAgeTalk -tapahtumassa
– mahdollisesti verkossa?
5.9. Turussa K50-messuilla
9.–10.9. Himoksella EKL:n Järjestöpäivillä
14.–15.9. Helsingissä Verkosta virtaa -alueohjaajien tapaamisessa
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@ekl.fi

00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30–16.00

Järjestösuunnittelija Juha Viitanen
puh. 050 408 3376, juha.viitanen@ekl.fi

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.

