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Olisiko korona-aika kohtaOlisiko korona-aika kohta
takana?takana?

Kesä- ja heinäkuun ajaksi Verkosta virtaa-
toiminta hieman hiljenee, mutta taustalla
tehdään jo valmistelutyötä loppukesää ja syksyä
varten, jolloin koulutukset ja opastukset alkavat
jälleen toivottavasti pyöriä "normaalisti". Juhan ja
Pekan toiveissa on, että pääsemme taas
tapaamaan teitä vertaisopastajia ja yhteistyökumppaneita eri puolille Suomea ja tarjoamaan tukeamme
teille opastajille. Moni on kertonut, että kaipailee kasvokkaisia kahdenkeskisiä opastuksia ja muita
tapaamisia. Toivottavasti syksyllä pääsemme taas edes askeleen kohti tuttua arkea!

Järjestösuunnittelija Juha Viitanen viettää kiireisen kevään jälkeen hyvin ansaittua lomaa (ja myös
lomautusta): lomautettuna 17.–23.6, vuosilomalla 25.6.–25.7. ja vielä lomautettuna sekä 26.7.–1.8 että
16.–22.8.

1.6. Juhan työparina aloittanut Pekka Vartiainen on työn äärellä koko kesän, ja hänet tavoittaa
sähköpostitse pekka.vartiainen@ekl.fi ja puhelimtse 050 472 3978. Ota rohkeasti yhteyttä Pekkaan!

Toivotamme oikein mukavaa ja aurinkoista kesää kaikille vertaisopastajillemme,
yhteistyökumppaneillemme ja toiminnastamme kiinnostuneille!

 

  

 

Järjestösuunnittelija PekkaJärjestösuunnittelija Pekka
aloitti 1.6.2021aloitti 1.6.2021

Tervehdys. Olen Pekka Vartiainen ja aloitin
Verkosta virtaa -toiminnan järjestösuunnittelijana
ja Juha Viitasen työparina 1.6.

Valtaosan työelämästäni olen toiminut
yksinyrittäjänä visuaalisen suunnittelun ja
markkinoinnin parissa, mihin on sisältynyt
monenlaisten tehtävien toteuttamista
suunnittelusta ja konseptoinnista valmiiksi
tuotteiksi, palveluiksi tai materiaaleiksi. Vuosien
varrella olen pitänyt myös muutamia
lyhytkestoisia koulutuksia, kuten
digikuvauskoulutusta sekä julkaisu- ja
grafiikkaohjelmistokoulutusta.

Tehtäväni ovat vieneet usein lähelle ihmisiä.
Olen saanut perehtyä erilaisiin työympäristöihin ja päässyt toimimaan yhteistyössä monen ikäisten ja eri
aloja edustavien ammattilaisten kanssa.

Pidän ihmisten kohtaamisesta ja innostun uusista ideoista, mahdollisuuksista ja toimintamallien
kehittämisestä.

Järjestö- ja yhdistystoiminta on minulle tuttua luottamustehtävistä vapaa-ajalta. Lasten aikuistuttua
olen käyttänyt enenevän vapaa-aikani isolta osin yhdistystoiminnassa.

 

Verkosta virtaa -uutiskirje 3/2021Verkosta virtaa -uutiskirje 3/2021 Kesäkuu 2021Kesäkuu 2021
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Harrastukseni ovat vaihdelleet elämänvaiheiden myötä. Elokuvat ja valokuvaus ovat olleet mukana koko
ajan.

Koen Verkosta virtaa -toiminnan ja tavoitteet hyvin tärkeiksi ikäihmisten arkisen ja yhteiskunnallisen
toimintakyvyn säilyttämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. On aivan perustavanlaatuinen ongelma,
jos ihmiset eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita tai toimimaan yhä enemmän arkipäiväistyvässä
digiympäristössä. Kyse on myös yhdenvertaisuudesta.

Digitalisaatio tuo monia hyviä kehitysaskelia, mutta ei sovi unohtaa teknisen kehityksen olevan niin
nopeaa, että aivomme ja käyttäytymismallimme eivät kehity samassa tahdissa. Digitalisaation pitäisi
kehittyä ihmisten mukana, eikä päinvastoin. Siksi Verkosta virtaa -toiminta ja sen luoma opetuspalvelu
on tärkeää ja pysyväisluonteista niin pitkälle tulevaisuuteen kuin maallikko pystyy hahmottamaan.

Odotan kovasti toimintaan ja ihmisiin tutustumista ja koulutuksen toteuttamista. Uskon, että tämä työ
antaa minulle tunteen merkityksellisyydestä, jota se mitä suurimmassa määrin onkin.

Tapaamisiin verkossa ja livenä.

pekka.vartiainen@ekl.fi

050 472 3978

Google Meet -harjoitukset meneilläänGoogle Meet -harjoitukset meneillään
 

VertaisopastajienVertaisopastajien
verkkotapaamisetverkkotapaamiset
ja -koulutukset jatkuvatja -koulutukset jatkuvat
kesäkuussakesäkuussa

Verkkokoulutukset ja -tapaamiset jatkuvat vielä
kesäkuussa. Voit toki lähettää koko kesän ajan
meille sähköpostia ja toivoa koulutusaiheita. Uusi
järjestösuunnitelija Pekka on paikalla kesällä
vastaanottamassa ja vastaamassa viesteihin.

Tarkkaile sähköpostiasi. Lähetämme sähköpostitse verkkokoulutus- ja tapaamiskutsuja!

Kesäkuun verkkokoulutus pidetään torstaina 10.6. klo 13.00–14.30, aiheena mobiilikuvankäsittely 2.
osa.

Kesäkuun verkkotapaaminen on maanantaina 14.6. klo 10.00 alkaen.

Verkkokoulutusten ja verkkotapaamisten tallenteet (ja muutakin hyödyllistä materiaalia!) on osoitteessa
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/

 

Vertaisopastajien luokkahuone on auki kokoVertaisopastajien luokkahuone on auki koko
kesän!kesän!

 

Luokkahuone on aukiLuokkahuone on auki
myös kesällämyös 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

 

Järjestösuunnittelijat tienJärjestösuunnittelijat tien
päällä – toivottavasti taaspäällä – toivottavasti taas
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syksyllä!syksyllä!

Pekka ja Juha (tai vähintään toinen) ovat
tavattavissa ainakin:

Pekka paikalla koko kesän.
Juha lomautettuna 17.–23.6.,
vuosilomalla 25.6.–25.7 ja lomautettuna
vielä sekä 26.7.–1.8. että 16.–22.8.
  
24.8. Turun seudun digituen verkoston kokous (verkossa).
26.8. Lahden elämyspäivä (Lahti).
26.8. SeniorSurf -tapaaminen (verkossa).
30.8. Turun vertaisopastajien tapaaminen (Turku).
4.9. Mahdollisesti Turku 50+ Messut.
14.9. Opastajarekry Karjaan kirjastossa yhdessä Enter ry:n ja Svenska pensionärsförbundetin
kanssa.
23.9. Digikahvila Seinäjoella yhteistyössä Lakeuden Omaishoitajat ry OmaisOiva-toiminnan ja
SPR, Länsi-Suomen piiri, omaishoidon tukitoiminnan kanssa.
24.9. Digikahvila Ilmajoella yhteistyössä Lakeuden Omaishoitajat ry OmaisOiva-toiminnan ja
SPR, Länsi-Suomen piiri, omaishoidon tukitoiminnan kanssa.

 

  

 

LinkitLinkit
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elakkeensaajat.fi
Kerro kaverille
Päivitä tilaustietosi

 

 
Terveisin,
Pekka ja Juha

 

 

EKL:n Verkosta virtaa -toiminnan yhteystiedotEKL:n Verkosta virtaa -toiminnan yhteystiedot

Järjestösuunnittelija Pekka Vartiainen
puh. 050 472 3978 , pekka.vartiainen@ekl.fi

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

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ryEläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14
PL 168
00531 Helsinki
Avoinna ma 9.30–16.00
ti–pe 8.30–16.00
Puh. (09) 612 6840

  

 

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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