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Syksyinen tervehdys!Syksyinen tervehdys!

Verkosta virtaa -toiminnan syyskaudella on jo
mm. pidetty uusien opastajien peruskurssi
Rajaniemessä sekä vanhojen ja uusien opastajien
kurssi Oulussa, järjestetty Verkosta virtaa
museossa -tapahtumat Turussa ja Helsingissä
sekä tietty tavattu teitä opastajia ja
yhteistyökumppaneita! Tässä uutiskirjeessä lisää
tämän syksyn tapahtumista.

Haluamme olla myös mahdollisimman paljon teidän jo opastajina toimivien tukena, joten muistattehan,
että meihin järjestösuunnittelijoihin voi ottaa yhteyttä kaikissa opastustoimintaan, vapaaehtoistyöhön ja
digiin liittyvissä asioissa! Olemme täällä teitä opastajia varten!

Oikein aurinkoista lokakuuta!

Terveisin,
Juha ja Pekka

Kuvateksti: Vanhojen ja uusien opastajien kurssilla Oulussa syyskuun lopussa opiskelun vastapainoksi
kävimme keilaamassa.

 

  

 

Muistutus: MuistattehanMuistutus: Muistattehan
myös raportoidamyös raportoida
opastuksetopastukset

Verkosta virtaa -toiminnan tulevaisuuden
kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että raportoitte
opastuksia. Ne minuutin silloin tällöin kestävät
satunnaiset opastukset ovat ihan yhtä tärkeitä raportoitavia kuin vaikkapa tunnin opastukset kirjastossa
tai parin tunnin tietokonekerhon kokoontumiset tai luennot.

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

Hyviä opastushetkiä!
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Vinkkaa tutuille:Vinkkaa tutuille:
Uusien vertaisopastajienUusien vertaisopastajien
peruskurssi Helsingissäperuskurssi Helsingissä
marraskuussamarraskuussa

Peruskurssin ajankohdan, ohjelman ja
ilmoittatumislomakkeen löydät osoitteesta:
https://www.verkostavirtaa.fi/koulutukset/

Toivomme, että vinkkaatte kurssista tutuille,
joiden tuumitte sopivan hyvin vapaaehtoisiksi
tietotekniikan vertaisopastajiksi.

 

  

 

OpastajienOpastajien
verkkokoulutuksia javerkkokoulutuksia ja
-tapaamisia-tapaamisia

Vertaisopastajille tarkoitetut verkkokoulutukset ja
-tapaamiset jatkuvat. Saat niistä tiedon
sähköpostiisi kera osallistumislinkin. Koulutukset
ja tapaamiset järjestetään eri
etäyhteysohjelmilla.

Seuraavia verkkokoulutusaiheita on ehdotettu ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan. Ja toki
lisääkin saa ehdottaa, laittakaapa vain viestiä!

Verkkokoulutusaiheita: Chromebook, identiteettivarkaus, liikehäiriösairauksien huomioiminen
opastuksissa, lähiverkkokoulutus, selaimet, Windows 11, kysy mitä vaan alueohjaajilta, tietojen siirto
puhelimesta toiseen (vanhasta uuteen), Ceniorphone (aik. EasyPhone).

 

https://www.verkostavirtaa.fi/koulutukset/


  

 

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

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

 

 

24.10. Mouhijärvellä Verkosta virtaa ja digi tutuiksi -tilaisuudessa (mukana Pirkanmaan alueohjaaja
Kaveli Paviala)

26.10. Digittömien oikeus -seminaari eduskunnassa

27.–28.10. Vertaisopastajien virkistys- ja koulutuspäivät Rajaniemessä

1.11. Digiopastusten antajien arviointityöryhmä (verkossa)

2.11. Lempäälän Eläkkeensaajien vieraana

3.11. Digi arkeen neuvottelukunta (verkossa)

10.11., 12.11., 22.11. ja 24.11. Käpylän työväentalolla Helsingissä uusien opastajien peruskurssi

14.11. Digituki Kouvolan verkoston kokous (verkossa)

16.11. Digituen antajien referenssityöryhmä (verkossa)

17.11. Nokian opastusten pelipäivässä

17.11. Päijät-Hämeen digiverkoston kokous (verkossa)

29.11. Kajaanissa tapaamassa opastajia ja innostamassa uusia mukaan opastustoimintaan

30.11. Kiteen tietokonekerhon vieraana (mukana Etelä-Karjalan alueohjaaja Keijo Suuronen)

 

 
Terveisin,
Juha ja Pekka

 



  

 

LinkitLinkit
verkostavirtaa.fi
ekl.fi
Kerro kaverille
Päivitä tilaustietosi

 

 

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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