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Kevättä kohtiKevättä kohti

Uusi vuosi on saapunut, mutta ainakaan vielä
vuoden alussa eivät puhalla uudet tuulet.
Alkuvuosi tulee menemään koronarajoitusten
kanssa eläessä. Toivomme ja uskomme, että
tämän vuoden aikana saamme tapaamiset ja
kohtaamiset rullaamaan opastustoiminnassa
täydellä teholla. Viime syksynä pääsimme jo
hyvään vauhtiin, joten eiköhän se siitä aikanaan!

Joillakin paikkakunnilla opastuksia aloitellaan varotoimenpiteiden kera. Jätämme opastusten kohdalla
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 Pekalta.

Joulukuun verkkotapaamisessa saimme toiveita teiltä opastajilta ja ryhdymme niitä nyt työstämään. Ne,
jotka eivät päässeet mukaan verkkotapaamiseen, olisi mukava kuulla teistä ja tämän vuoden
suunnitelmistanne eli olkaapa yhteydessä meihin järjestösuunnittelijoihin.

Kuten otsikkokin toteaa, lähdetään kuitenkin pikku hiljaa kevättä kohti. Päiväkin pitänee koko ajan ja
maaliskuun kevätpäiväntasauksen jälkeen päivä voittaa yön!

Oikein hyvää uuden vuoden alkua kaikille!

Terveisin,

Juha ja Pekka

 

  

 

Uusi vuoden 2022Uusi vuoden 2022
opastustenopastusten
raportointilomake onraportointilomake on
julkaistujulkaistu

Suora linkki vuoden 2022
raportointilomakkeeseen:
https://q.surveypal.com/Vertaisopastajien-raportointikaavake-2022/0. Lomake kannattaa vaikka laittaa
selaimen kirjanmerkkeihin, niin se löytyy nopeasti ja helposti!

Verkosta virtaa -sivuilta löydät myös paperisen raportointilomakkeen.

Huom! Jos sinulla on vielä vuoden 2021 opastuksia raportoimatta, raportoithan ne su 23.1. mennessä.
Verkosta virtaa -sivuilta löydät myös viime vuotiset lomakkeet:

https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/

 

Verkosta virtaa -uutiskirje 1/2022Verkosta virtaa -uutiskirje 1/2022 Tammikuu 2022Tammikuu 2022

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/61dd468258651
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/61dd468258651
https://q.surveypal.com/Vertaisopastajien-raportointikaavake-2022/0
https://www.verkostavirtaa.fi/aineistoja-ja-linkkeja/materiaaleja-vertaisopastajille/
https://my.surveypal.com/Vertaisopastajien-raportointikaavake-2021


Hyviä opastushetkiä!

  

 

Kertokaa meilleKertokaa meille
kevätkaudenkevätkauden
opastuksistanneopastuksistanne

Haluamme kertoa mahdollisimman laajasti teidän
vapaaehtoisten tekemistä vertaisopastuksista ja
sen vuoksi julkaisemme opastuspaikkatietonne
myös Verkosta virtaa -nettisivuilla. Ja saattaahan
joku nettisivujen kauttakin löytää opastuksiinne.
Välitämme opastuspaikkatiedot halutessanne
myös SeniorSurf-opastuspaikkatietoihin.

Lähetäpä siis tietoa Juhalle tai Pekalle
kevätkauden opastuksista: Missä ja milloin sekä
mahdolliset muut lisätiedot.

Verkosta virtaa opastuspaikkatiedot:
https://www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat/

SeniorSurf opastuspaikkakartta: https://www.seniorsurf.fi/opastuspaikat/

 

  

 

VerkkokoulutuksetVerkkokoulutukset
jatkuvatjatkuvat

Jatkamme verkkokoulutusten järjestämistä myös
tänä vuonna. Koulutuksista ilmoitetaan aina
erikseen opastajille sähköpostitse. Tervetuloa
mukaan!

 

  
 

Järjestösuunnittelijat tienJärjestösuunnittelijat tien
päällä – ja verkossa!päällä – ja verkossa!

Juha (kuvassa vasemmalla) ja Pekka (kuvassa
oikealla), tai vähintään toinen, ovat mukana
ainakin seuraavissa. Lista päivittyy jatkuvasti.

13.1. DVV:n Digituen
verkostotapahtumassa (verkossa)
18.1. Digi arkeen -neuvottelukunnassa
(verkossa)
20.1. DigiKymenlaakson foorumissa (verkossa)
20.1. Päijät-Hämeen digitukiverkostossa (verkossa)
25.1 Uudenmaan digitukiverkostossa (verkossa)
26.1. Vertaisopastajien verkkokoulutuksessa
27.1. EKL:n Teams-webinaarissa kouluttamassa
27.1. DVV:n Taitoja digituen antajille -webinaarissa
1.2. Turun seudun digituen verkoston kokouksessa (verkossa)
16.2. Uudenmaan digitukiverkostossa (verkossa)
16.2. DVV:n Digituen antajien referenssiryhmässä (verkossa)
17.2. Pitäjänmäen Eläkkeensaajien kerhossa kertomassa Verkosta virtaa -toiminnasta ja digistä

 

https://www.verkostavirtaa.fi/opastuspaikat/
https://www.seniorsurf.fi/opastuspaikat/


  

 

LinkitLinkit
verkostavirtaa.fi
ekl.fi
Kerro kaverille
Päivitä tilaustietosi

 

 
Terveisin,
Juha ja Pekka

 

 

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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