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Tuntematon tulevaisuus
Uusi vuosi on saapunut ja nyt toivotaan, että se
tuo mukanaan myös uudet tuulet. Alkuvuosi
tulee menemään vielä rajoitusten kanssa
eläessä, mutta toiveena on, että jo tämän
vuoden aikana saisimme tapaamiset ja
kohtaamiset rullaamaan opastustoiminnassa
täydellä teholla. Muutamalla paikkakunnalla
meinataan opastukset aloittaa mahdollisesti jo helmikuun alussa tiukkojen turvasääntöjen kera. Me
olemmekin jättäneet tässä asiassa harkintavallan teille opastajille. Jos koette, että pystytte
opastustoimintaa toteuttamaan turvallisesti, niin me emme aio olla esteenä. Jos turvallisuus kuitenkaan
yhtään mietityttää, niin on parempi odottaa.
Jos pidätte lähiopastuksia, niin vähintään kasvomaskia on syytä käyttää sekä opastajan että
opastettavan. Verkosta virtaa -toiminta osallistuu suojavarusteiden, kuten kasvomaskien, hankintaan.
Kysy lisää Juhalta tai Joonakselta.
Verkosta virtaa -toiminta operoi STEA:n rahoituksella ja hyviä uutisia sen suhteen saimme joulukuussa,
toiminta jatkuu näillä näkymin jälleen vuoden, vaikkakin reippaasti supistetulla budjetilla. Tästä vielä
lisää jäljempänä uutiskirjeessä.
Kuten otsikkokin toteaa, lähdetään rohkeasti uutta kohti tänä vuonna, vaikka emme vielä tiedä mitä
kaikkea se tuleekaan sisältämään. Oikein hyvää uuden vuoden alkua kaikille!
Terveisin,
Joonas ja Juha

Uusi raportointikaavake on
julkaistu
Opastuksista raportoiminen on äärimmäisen
tärkeää. Täksi vuodeksi uudistimme
raportointikaavaketta hiukan, toivottavasti vielä
entistä helpommaksi täyttää. Löydät
raportointikaavakkeen täältä:
https://my.surveypal.com/Vertaisopastajienraportointikaavake-2021 sekä verkkosivuiltamme: https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-jalinkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/. Hyviä opastushetkiä!

Uudet alueohjaajat on
valittu!
Viime vuonna alkanut alueohjaaja-kokeilu sujui
sen verran mallikkaasti, että sitä jatketaan tänä
vuonna. Vanhojen ohjaajien lisäksi vahvistusta
saatiin kolmelta paikkakunnalta. Kokoonnumme

alueohjaajien kanssa suunnittelemaan vuoden
toimintaa helmikuun alussa. Tällöin myös
ohjaajien lopullinen lukumäärä ja aluejako
selkiytyy. Alueohjaajista yhteystietoineen voit
lukea myös nettisvuiltamme
https://www.verkostavirtaa.fi/verkosta-virtaa/
Alueohjaajathan ovat paikallisesti tukena
opastajillemme, hoitavat yhteistyökuvioita ja
edustavat Verkosta virtaa -toimintaa erilaisissa
tapahtumissa ja verkostoissa. Olkaa rohkeasti
yhteydessä oman alueenne ohjaajaan, hän on
(Joonaksen ja Juhan lisäksi) teitä varten!

STEA jatkaa Verkosta
virtaa -toiminnan
tukemista myös vuonna
2021!
Joulukuussa saimme iloisia uutisia kun selvisi,
että Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
esitti Verkosta virtaa -toiminnalle rahoitusta
myös vuodelle 2021. Hyvillä uutisilla oli kuitenkin
myös huonot puolensa, rahoitus tippui roimasti
edellisvuodesta. Avustusehdotuksen mukaan
avustusta tulee käyttää kahden ihmisen
palkkakuluihin, joten sekä Juha että Joonas
jatkavat työssään.
Toimintoja joudutaan kuitenkin jonkun verran supistamaan. Vertaisopastajien peruskursseja ei
järjestetä kasvokkain tänä vuonna lainkaan, vaikka koronatilanne antaisikin myöden. Ainakin yksi
peruskurssi järjestetään kokonaan verkossa. Jos kokemukset siitä ovat positiivisia, on toisenkin
järjestäminen mahdollista. Halusimme panostaa vähäiset resurssit siihen, että teiltä jo mukana olevilta
opastajilta ei jouduttaisi karsimaan tuttuja palveluita. Järjestämme lisäkoulutuspäiviä, verkkokoulutusta
ja koronatilanteen salliessa myös Elämyspäiviä. Eli meitä saa edelleen kutsua kylään järjestämään
ohjelmaa!

OmaDigi yhteistyötarjous
OmaDigi on Tampereella toimiva yritys, joka
tuottaa ja myy digikursseja. Yhtenä
kohderyhmänä ovat iäkkäät. He kaipaavat nyt
tukea kehitystyöhönsä. Jos haluat ottaa osaa kehitystyöhön, ole yhteydessä Roniin ( Roni Silvennoinen,
045 251 2555, roni@omadigi.fi) tai Jarmoon (Jarmo Hirvonen 045 251 2556, jarmo@omadigi.fi).
Korvaukseksi kehitystyöhön osallistuneille on luvattu lisenssit valmiin palvelun käyttöön.

Tarkistakaa
opastuspaikkatietonne
Tarkista opastuspaikkatietosi tämän vuoden
osalta verkkosivuiltamme:
https://www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat/ Jos
opastuspaikkaasi ei löydy listalta tai tiedot ovat
väärin, ilmoita siitä välittömästi Juhalle tai Joonakselle.

Verkkokoulutukset
jatkuvat
Viime vuonna järjestimme 28 verkkokoulutusta

opastajillemme. Koronan edelleen haitatessa
ihmisten kohtaamista, aiomme jatkaa
verkkokoulutusten pitämistä aktiivisesti myös
tänä vuonna. Näistä ilmoitetaan aina erikseen
opastajille sähköpostitse. Tervetuloa mukaan!

Järjestösuunnittelijat tien
päällä – ja verkossa!
Joonas ja Juha, tai vähintään toinen, ovat
tavattavissa ainakin (lpaljon tätä enempää emme
voi tällä hetkellä luvata):
2.2. Turun seudun digituen verkoston
kokous verkossa
5.12. Varsinais-Suomen vertaisopastajien
tapaaminen verkossa
11.–12.2. Alueohjaajien tapaaminen Rajaniemessä
16.2. Digi arkeen -neuvottelukunnan pyöreän pöydän keskustelu verkossa
16.2. Kymenlaakson digituen verkoston kokous verkossa
8.3. Seinäjoella iäkkäiden omaishoitajien digikahvilassa
9.3. Ilmajoella iäkkäiden omaishoitajien digikahvilassa
15.3. Turun vertaisopastajien Skype-tapaamisessa
17.3. Kymenlaakson digituen verkoston kokous verkossa
24.3. Turussa Varissuon kirjastossa Elämspäivässä
30.3. Digi arkeen -neuvottelukunnan kokouksessa verkossa
14.4. Kymenlaakson digituen verkoston kokous verkossa
16.4. Digi- ja väestötietoviraston Keväthumauksessa verkossa

Terveisin,
Joonas ja Juha

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan yhteystiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14

Järjestösuunnittelija Joonas Rentola
puh. 050 441 2275, joonas.rentola@ekl.fi

PL 168
00531 Helsinki

Järjestösuunnittelija Juha Viitanen

Avoinna ma 9.30–16.00
ti–pe 8.30–16.00

puh. 050 408 3376, juha.viitanen@ekl.fi

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.

