
Hei kerhoväki! 
 
Kiteellä ei ole ollut koronatartuntoja kolmeen viikkoon. Eiköhän aloiteta atk-kerhojen 
kevätkausi viikolla kuusi, ellei Kiteelle tule uusia tartuntoja.  
Tutorina avustavat Riitta, Eila ja Eeva-Liisa. 
 
Jatkokerhot alkavat parillisella viikolla 6. 
- ryhmä 1 ma 8.2. klo 11.30 - 13,  
- ryhmä 2 to 11.2. klo 9.00 - 10.30  
Käsitellään silloin Chrome asetuksia ja Muokkaus -ja hallintavalikkoa.  
Paperiohjeet mukaan! Ne jaettiin marraskuussa. 
 
Peruskerhot alkavat parittomalla viikolla 7. 
- ryhmä 1 ma 15.2. klo 11.30 - 13, 
- ryhmä 2 to 18.2. klo   9.00 - 10.30 
Aiheena on Työpöytä, Tehtäväpalkki. Jaetaan paperiohjeet. 
 
Olemme Riitan kanssa myös Joen Severin vertaisopastajia. Annamme 
kirjastolla henkilökohtaista neuvontaa tietokone -ongelmissa joka toinen torstai 18.2. alkaen 
klo 11 – 13.  
 
Atk-kerhossamme sovitun aiheen opastus keskeytyy useita kertoja, jos selvittelemme välillä 
muita pulmia. Voisimme käsitellä niitä kirjastolla 3-4 henkilön ryhmässä.  Minua se helpottaisi 

paljon. Kotikäynnit ja ongelmien ratkomiset puhelimitse vähenevät, kun voimme selvitellä niitä 

kirjastolla.   

 
Verkosta virtaa -toiminnan Juha Viitanen pyysi kerholtamme apua. 
STEA oli pienentänyt tämän vuoden (2021) Verkosta virtaa -toiminnan avustusta mm. siitä 
syystä, etteivät olleet pystyneet riittävästi osoittamaan, mitä hyötyä on niille, joita 
neuvotaan tietotekniikan käytössä. 
Nyt Kuntoutussäätiö tekee Verkosta virtaa -toiminnasta ulkoisen arvioinnin, jota 
hyödynnetään ensi vuoden (2022) avustushakemuksessa. Tämän vuoksi tehdään lyhyt kysely, 
mitä hyötyä opastuksista on ollut. Kyselyssä ei kysytä opastajan tai opastettavan nimeä.  
 
Saisinko antaa sähköpostiosoitteenne Juhalle? Hän lähettää kyselylomakkeen 
sähköpostiimme. Vastaamme sitten kerhossa porukalla kyselyyn. Voisimme vuorostamme 
auttaa heitä vastauksillamme ensi vuoden avustuksen saamisessa. 
 
Juha (Verkosta virtaa) on auttanut atk-kerhoamme tosi paljon. Kaapissani on valmiina Juhan 
tulostamia kerho-ohjeita neljäksi, viideksi opastuskerraksi. Juha tulosti lähettämiä 
opastusaiheita noin 2000 arkkia ja toi ne minulle lokakuussa seurakuntakeskuksen 
tilaisuuteen. Siksi emme tarvinneet kerätä värirahoja syksyllä, emmekä tarvitse 
kerätä kevätpuolellakaan. 
Olen lisäksi saanut hyvää verkkokoulutusta, jota olen hyödyntänyt kerhossa. 
 
Puhutaan tästä ja kirjasto-opastuksista lisää kerhossa, kun tapaamme. 
Odottelen vastauksianne, haluatteko meidän aloittavan kerhot ehdottamallani viikolla! 
 
 
t. Pirjo puh. 050 350 0393 


