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KYSYTTÄVÄÄ? 
Järjestösuunnittelijat  Juha Viitanen, juha.viitanen@ekl.fi, 050 408 3376
    Joonas Rentola, joonas.rentola@ekl.fi, puh. 050 441 2275

www.verkostavirtaa.fi

Ensimmäiset alueohjaajat esittäytyvät
Verkosta virtaa -toiminnan 
ensimmäiset alueohjaajat 
ovat aloittaneet työnsä. 
 Heihin voi olla yhteydessä, 
jos jokin digiasioissa mieti-
tyttää. Tässä numerossa 
esittäytyvät kaksi alue-
ohjaajaa ja seuraavassa 
 numeroissa loput kolme.

IRMELI
Olen Irmeli Salminen Kouvo
lasta, eläkkeellä oleva erityis
luokanopettaja, vaimo, äiti, 
anoppi ja isoäiti. Luulen, että 
oma polkuni nettimaailmassa 
on ikäisilleni hyvin tyypilli
nen. Me 70+ ikäiset olemme 
työssämme käyttäneet tieto
koneita. Minä käytin lähinnä 
opetusohjelmia ja maksoin 
laskut. Puhelimella soitin ja 
tekstasin. 

Ensikosketukseni älypuhe
limeen kymmenisen vuotta 
sitten antoi ymmärryksen 
siitä, mitä opastettavat 
 käyvät läpi. Ostin älypuheli
men, joka kaupassa laitettiin 
 käyttökuntoon. En osannut 
soittaa enkä vastata puhe
limeen. Puolison puhelimella 
soitin kolmevuotiaalle 
 lapsenlapselle ja kysyin, 
kuinka vastataan ja soitetaan 
älypuhelimella. Sain ohjeet ja 
opin soittamaan. 

Seuraavalla tapaamisella 
lapsi kysyi, miksi en ole la
dannut mitään pelejä puheli
meen. Annoin hänelle, kolmi
vuotiaalle luku ja kirjoitus
taidottomalle lapselle, luvan 
ladata äpin eli sovelluksen. 
Katsoin vierestä ja vaikenin 
häpeästä. 

Sain tästä kimmokkeen 
alkaa seurata aikaani. Ensim
mäinen voitettava asia oli 
häpeä. Me iäkkäät osaamme 
oman aikamme asioita hyvin, 
mutta digimaailmassa toimi
mista joudumme opettele
maan. Siinä ei ole mitään 
hävettävää. Haluan olla 
 tukemassa ja rohkaisemassa 
kanssamatkustajia heittä
mään roskiin vanhat usko
mukset ikääntymisen tuo
masta oppimisvaikeudesta ja 

pelosta, että särjetään kalliit 
laitteet tai että kirjautumalla 
pankkitunnuksilla voi menet
tää pankkitilin saldon. 

Olin pari vuotta sitten 
Verkosta virtaa peruskurssil
la, jossa sain tietoa ver
taisopastajana toimimisesta. 
Kokemusasiantuntija jo olin
kin. Asiat, jotka itse olen 
häpeän saattamana salaa 
opetellut, ovat niitä, joita 
jokainen joutuu opettele
maan tavalla tai toisella, jos 
haluaa elää digimaailmassa. 

Kouvolan senioriopettajil
la on digikahvila, jossa opas
tan muiden vertaisopastajien 
kanssa ja opastamme myös 
mm. kansalaisopistossa. Li
säksi kokosin vertaisopasta
jia monikulttuurikeskukseen 
ajatuksena auttaa maahan
muuttajia kotoutumaan sekä 
tutustuttaa heitä kulttuuriin 
ja palveluihin. Jalkaudumme 
vertaisopastajien kanssa 
myös ns. kylätapahtumiin ja 
järjestämme Vanhustenviikol
le digipajoja jne. 

Työ on yhdessä oppimista. 
Opastajina emme katso opas
tettavan asioita ylhäältä päin, 
vaan samalla tasolla yhdessä 
opettelemme ja opimme. Jos 
emme jotain tiedä, me opas
tajat saamme Juhalta ja Joo-
nakselta lähes reaaliajassa 
neuvoja pulmiimme. Vahvuu
teni alueohjaajana on mieles

täni hyvä organisointikyky, 
ennakkoluulottomuus ja oma 
kivikkoinen kokemus, jonka 
olen kääntänyt vahvuudek
seni.

Digimaailma ei suinkaan 
ole koko elämä. Mummona 
eläminen lastenlasten tarpei
den mukaan menee kaiken 
edelle. Olen Kouvolan senio
riopettajien puheenjohtaja ja 
erityinen mielenkiinto digi
asioiden ohella on matkojen 
ja toiminnan järjestäminen 
jäsenille. 1–2 kertaa viikossa 
myyn KooKoon kioskilla kah
via ja makkaraa, joka taas 
antaa toisenlaista perspektii
viä elämään. Kuntosalilla 
käyn ’vapaapäivinä’, tanssi
harkoissa pari kertaa viikos
sa ja teen intohimoisesti 
käsitöitä telkkaria katsel
lessa.

MATTI
Olen Vanha-ahon Matti, 67, 
kotipaikkana Alavus, joka on 
Keskisen Vesan valtakuntaa. 
Palasin synnyinpitäjääni jää
tyäni eläkkeelle kesällä 2012. 
Olin 25 vuotta järjestötyössä, 
viimeiset 11,5 vuotta olin 
’keskusbyroossa’ isolla kir
kolla kehittämisosastolla, jos
sa tein kouluttajan hommia, 
toimintaalueena koko maa. 

Järjestötyö muuttui osalta
ni eläköitymisen myötä totaa
lisesti. Työssä katselin sitä 
järjestölaseilla, ja nyt se piti 
aloittaa perustasolta, yhdis
tyksestä, ja se ei ollut help
poa. Olin Keliakialiiton pai
kallisyhdistyksen hallituksen 
jäsen kuusi vuotta. Se oli 
sopiva aika, joten siirryin 
uuteen vapaaehtoistyöhön 
2018 osallistumalla Verkosta 
virtaa kurssille. 

Ihastuin vertaisopastuk
sen perusideaan, jossa jaan 

omaa osaamistani ihmiselle, 
jolla on minua vähemmän 
osaamista digitaalisessa 
 maailmassa. Olin liittynyt 
EKL:n jäseneksi muutama 
kuukausi aiemmin ja paikalli
sen yhdistyksen toimintaan 
menin mukaan vertaisopas
tuksen kautta. Meillä on nyt 
neljä kurssin käynyttä ver
taisopastajaa ja palvelemme 
eläkeläisiä kansalaisopiston 
tiloissa kerran viikossa, pari 
tuntia kerrallaan. Vapaa
ehtoistyö antaa mukavasti 
jotain tekemistä ’aikamiljo
näärin’ arkeen.

Järjestötaustani takia mi
nua alueohjaajana kiinnosta
vat eniten ne eläkeläisyhdis
tykset, joissa ei vielä ole 
opastusta. Tavoitteenani on 
myös löytää uusia vertais
opastajia toukokuun Verkos
ta virtaa kurssille.

Arkeeni kuuluu lähes päi
vittäinen ukkoparlamentin 
kokous paikallisessa aakkos
baarissa. Ryhmään kuuluu 
vaihtelevasti 5–15 jäsentä ja 
joskus myös joku rohkea 
nainen, toki miehensä seu
rassa.

Odottelen innolla tulevaa 
kevättä ja kesää, jotta pääsen 
suuriman intohimoni eli pyö
räilyn pariin. Tulevaa ajo
kautta varjostaa operaatio, 
joka keskeyttää ajelun pariksi 
kuukaudeksi.

Tule tietotekniikan 
vertaisopastaja
koulutukseen!

Käytätkö tietokonettasi, 
tablettiasi tai 
älypuhelintasi sujuvasti?

Käytätkö sähköpostia, 
surffaat ja hoidat asioitasi 
netissä jouhevasti?
 
Haluaisitko opastaa 
ikätovereitasi laitteiden ja 
netin käytössä ja samalla 
oppia itsekin lisää? 

Haluatko elämääsi 
merkityksellistä 
tekemistä mukavassa 
valtakunnallisessa 
porukassa?

Jos vastasit näihin kysymyk
siin kyllä, tule tietotekniikan 
vertaisopastajakoulutukseen 
oppimaan lisää älylaitteista, 
netistä ja vertaisopastatuk
sesta!

Koulutus on maksuton (ma
joitus, ruuat, matkat), mutta 
edellytyksenä osallistumisel
le on, että koulutuksen käy
neet sitoutuvat opastamaan 
omilla paikkakunnillaan 
muita ikäihmisiä digiasiois
sa. Vapaaehtoisia vertais
opastajia tuetaan myös kou
lutuksen jälkeen järjestämäl
lä heille mm. Kohtaamis
päiviä, joissa vertaisopasta
jat voivat tavata toisia 
 vertaisopastajia, vaihtaa 
 kokemuksia ja oppia uutta.

Valtakunnallinen perus-
kurssi Rajaniemessä, 
Virroilla 18.–20.5.2020
Koulutukset on tarkoitettu 
tietotekniikan hyvin hallit
seville. Toivomme kolmea 
osallistujaa/paikkakunta. 
Lisätietoja ja ilmoittautumi
set: www.verkostavirtaa.fi/
koulutukset

Irmelin puoleen voi 
kääntyä Kymen-
laakson alueella: 

kymenlaakson.alue-
ohjaaja@gmail.com 

tai 040 594 0965

Matin puoleen voi 
kääntyä Pohjanmaan 

alueella: 
pohjanmaan.alue-

ohjaaja@gmail.com 
tai 050 561 12881


