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KYSYTTÄVÄÄ? 
Järjestösuunnittelijat  Juha Viitanen, juha.viitanen@ekl.fi, 050 408 3376
    Joonas Rentola (vanhempainvapaalla 2.5.–15.8.2020)

www.verkostavirtaa.fi

Alueohjaajat esittäytyvät
Edellisessä Eläkkeensaaja-lehden 
 numerossa esittelimme Pohjanmaan ja 
Kymenlaakson alueohjaajat. Seuraavat 
kaksi alueohjaajaa esittäytyvät tässä ja 
loput kaksi numerossa 4/2020.

telin mm. seuraavien järjes-
telmien parissa: henkilöstö-
hallinto, materiaalihallinto, 
tuotannon ohjaus ja -suunnit-
telu, Notes/Domino, EDI, ERP, 
pankki- ja kassajärjestelmät. 
Kaikki mainitut järjestelmät 
toimivat keskuskoneympäris-
tössä. Järjestelmätukea an-
noin pääasiassa Suomeen, 
mutta myös Ruotsi, Norja, 
Venäjä, Ukraina ja Baltian 
maat kuuluivat toiminta- 
alueeseen.

Jäätyäni eläkkeelle vuoden 
2019 keväällä päätin, että 
 pidän näppini erossa tieto-
koneista ainakin vuoden. 
Kuinkas sitten kävikään. 
 Jaksoin kuukauden, mutta 
sen jälkeen piti myöntää IT-
riippuvuuteni.

EKL:n Verkosta virtaa -toi-
mintaan tulin sattumalta mu-
kaan. Huomasin netissä, että 
koulutusta järjestetään ja 
 ilmoittauduin kevään 2019 
vertaisopastajakoulutukseen. 
Alueohjaajaksi ilmoittauduin 
sitten ihan uteliaisuudesta. 
Homman voisi aloittaa vaik-
kapa selvittämällä toiminta-
alueen resurssit eli ketkä 
ovat saaneet vertais-
opastajakoulutuksen ja olla 
heihin yhteydessä. Vapaa-
ehtoistoiminta on palkitse-
vaa ainakin siinä, että tuntee 
tehneensä jotakin toisen hy-
väksi ja on myös itsellä jota-
kin järkevää tekemistä.

Tärkein vapaa-ajan harras-
tukseni tällä hetkellä on 
 juoksu. Olen juossut muu-
taman maratonin ja puoli-
maratonin.

MARTTI
Olen Martti Nykänen ja asu-
nut Mäntsälässä vuodesta 
1990 lähtien. Olen syntynyt 
Juvalla, siis Savossa, joten 
puheeni ymmärtämisen vas-
tuu on kuulijalla. 

Työurani olen tehnyt liha-
kauppamestarina ja terveys-
tarkastajana. Olen työsken-
nellyt osa-aikaisena vuodesta 
2009 ja sitä jatkan edelleen. 
Osa-aikaisena työskentely on 
mahdollistanut toimimisen 
vapaaehtoistoiminnassa. 
Olen toiminut Mäntsälän 
Omakotiyhdistyksen puheen-
johtajana kymmenen vuotta. 
Yhdistystoiminnassa tapaa 
paljon erilaisia ihmisiä ja se 
antaa sisältöä ja mielekkyyttä 
elämään.

Ex-vaimoni ja kaksi lastamme 
asuvat jo omillaan, joten mi-
nulla on aikaa harrastuksille-
ni. Olen koko työikäni ollut 
ammattiyhdistysaktiivi. Kun 
eläkeikä alkoi lähestyä, tulin 
liittyneeksi EKL:n paikallis-
yhdistyksenkin jäseneksi. 
Eläkkeensaaja-lehdestä sitten 
huomasin mielenkiintoisen 
tuntuisen kurssin tietoteknii-
kan vertaisopastajakoulutuk-
sesta. 

Ilmoittauduin koulutukseen 
ja käytyäni kurssin innostuin 
hommasta. Omien tieto-
teknisten välineiden kanssa 
on milloin minkäkinlaista 
hämminkiä, joihin kaipaan 
apua. Olen huomannut, että 
on helpompi neuvoa muita, 
kuin laittaa omat  vehkeet 
kuntoon. 

Tähän toimintaan jatkumona 
haettiin alueohjaajia, joten 
 ilmoittauduin mukaan. 
 Tavoitteenani olisi käydä tu-
tustumassa alueeni vertais-
opastajiin ja jakaa hyviksi ha-
vaittuja käytänteitä muillekin 
opastajille.

Eniten käyttämäni ohjelma 
tietokoneella on ehdottomas-
ti sähköposti. Välillä meinaa 
 käsittelemättömien postien 
jono venyä, mutta siitä huoli-
matta koen, että se on kätevä 
asioiden nopeassa hoitami-
sessa. 

Toiveeni olisi, että otsikko-
rivin tekstistä näkisi heti 
 asian ja että onko viesti kii-
reellinen. Eli sähköposti-
viestin otsikkoon kannattaa 
panostaa.

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.

VALTAKUNNALLISET 
PERUSKURSSIT 

Oulussa 23.–25.9.2020 
Virtain Rajaniemessä 
15.–17.12.2020

Koulutukset on tarkoitettu 
tietotekniikan hyvin hallit
seville. Toivomme kolmea 
osallistujaa/paikkakunta. 

Lisätietoja ja ilmoittautumi
set: www.verkostavirtaa.fi/
koulutukset

Pekan puoleen voi kääntyä 
Länsi-Uudenmaan alueella: 
lansiuudenmaan.
alueohjaaja@gmail.com 
tai 040 730 2239

Martin puoleen voi kääntyä 
Itä-Uudenmaan alueella: 
itauudenmaan.
alueohjaaja@gmail.com 
tai 040 178 4669

PEKKA
Olen Pekka Nurmi, Jokioinen 
on syntymäkuntani ja asun 
Lohjalla. Kävin lukion Fors-
san kaksoisyhteislyseossa ja 
sen jälkeen armeijan Hämeen 
jääkäripataljoonassa.

Armeijan jälkeen en tiennyt, 
mistä elantoni hankkisin, jo-
ten lähdin Ruotsiin Electrolu-
xin jääkaappitehtaalle töihin. 
Viihdyin siellä vuoden ja pa-
lattuani menin kysymään työ-
voimatoimistosta, löytyisikö 
sieltä sopivaa työtä. Ei löyty-
nyt, mutta löytyipä työlli-
syyskurssi. Kurssilla opetet-
tiin koodausta (Cobol, Fort-
ran, Basic). Kurssi kesti 6 kk 
ja se järjestettiin Kuopiossa.
 
Minulle ohjelmointi oli silloin 
’täyttä hepreaa’. Kurssin lo-
pussa kävivät Nokian työ-
hönottajat haastattelemassa 
ja kertomassa minkälaista 
työtä olisi tarjolla. Viikko 
kurssin päättymisen jälkeen 
soi puhelin ja sieltä kuulin 
ilahduttavan viestin: ”Olem-
me valinnet sinut, milloin 
voit aloittaa?”

Siitä puhelusta alkoi 44-vuoti-
nen työurani hyvinkin haas-
tavien IT-asioiden parissa. 
Tosin silloin vielä puhuttiin 
ATK:sta. Työnantajina olivat 
mm. Nokia Elektroniikka, Oy 
Lohja Ab, Oy Wärtsilä Ab, 
Cap Gemini Oy, Sanitec Oy ja 
Geberit Investment Oy.

Laaja oli työtehtävienkin kir-
jo. Toimin mm. ohjelmoi jana, 
ATK-suunnittelijana, systee-
minsuunnittelijana, jär jes-
telmäpäällikkönä ja tieto-
tekniikkakonsulttina. Puuhas-


