
Eläkkeen saajien keskusliitto ry



Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

• Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on 
puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, 
jonka tarkoituksena on jäsentensä 
valtakunnallisena keskusjärjestönä toimia 
eläkkeensaajien edunvalvojana sosiaalisen ja 
taloudellisen oikeudenmukaisuuden 
toteuttamiseksi.



Miksi liittyä EKL:n jäsenyhdistyksen 
jäseneksi?

• Yhdessä olemme enemmän!
• Yhdessä kokeminen on turvallista. Jäsenyys EKL-yhdistyksessä tarjoaa 

yhdessäoloa, vertaistukea, uusia ystäviä, juttuhetkiä ja hyvää mieltä 
– kaikkea tätä ja vain muutamalla kymmenellä sentillä per viikko.

Voit osallistua muun muassa liikunta- ja porinakerhoihin, 
mielenkiintoisille luennoille ja erilaisiin tapahtumiin tai juhliin. 
Matkustella kotimaassa ja ulkomailla, mennä teatteri-, konsertti- ja 
muihin tapahtumiin.

• Yhdistyksesi ja liiton toimintoihin ja kursseille osallistumalla saat 
uutta virtaa, opit uusia taitoja tai päivität esimerkiksi digiosaamistasi. 
Jos jonkin harrasteryhmän vetäminen kiinnostaa, kursseilta löydät 
työkaluja siihenkin.



Minä – mediasivistynyt ikäihminen



Media?

• Medialla tarkoitetaan yleensä sekä välineitä, joilla voi 
lähettää ja vastaanottaa viestejä että niiden sisältöjä ja 
käytänteitä, jotka ovat syntyneet välineiden ympärille. 

• Sana media tulee latinan sanasta medium, joka 
tarkoittaa välissä tai keskellä. Sanalla siis viitataan 
jollain tavalla välitteiseen vuorovaikutukseen
erotuksena suorasta vuorovaikutuksesta.

• Medialla tarkoitetaan tiedonvälitystä, mikä välittyy 
meille televisiosta, radiosta, sanomalehdistä, 
mainoksista, internetistä ja

• Sillä tarkoitetaan myös sosiaalista mediaa sekä 
digitaalista tiedonvälitystä.



Joskus medialla saatetaan tarkoittaa myös 
tiedonvälityksen ammattilaisia, toimittajia ja 
valokuvaajia, esimerkiksi ”Media ympäröi 
mäkihyppääjä NN:n tiedotustilaisuudessa”. 

”Mediamyllerrys” ja ”mediamyrsky” -ilmaukset 
liittyvät usein ihmiseen, tapahtumaan tai ilmiöön, 
josta tiedotusvälineet ovat poikkeuksellisen 
kiinnostuneita. 

Joskus puhutaan erikseen perinteisestä ja uudesta 
mediasta. Uudelle medialle on ominaista 
vuorovaikutteisuus ja digitaalisuus. Raja on kuitenkin 
häilyvä: uudet mediat hyödyntävät usein vanhojen 
sisältöä ja esitysmuotoa. Eri välineiden lähenemistä 
kutsutaan konvergenssiksi.



Mediasivistys & -lukutaito

• Mediasivistyneellä ihmisellä on kyky saavuttaa ja 
ymmärtää erilaisia mediamateriaaleja. Hän osaa 
olla kriittinen ja osaa itsekin luoda 
mediatekstejä. 

• Hän pystyy ilmaisemaan itseään laajasti eri 
kanavissa ja palveluissa ja vähitellen pystyy 
kartuttamaan mediasivistystään.

• Medialukutaito ja digiosaaminen ovat nykyään 
kansalaistaitoja. Niitä tarvitaan, jotta arki rullaisi, 
työt hoituisivat, saisi äänensä kuuluviin.



Vuorovaikutus mediassa

• Mediaan liittyy aina vuorovaikutus. Enää 
emme ole passiivisia vastaanottajia vaan 
aktiivisia toimijoita.

• Jokaisella meistä on oma suhteemme 
mediaan. Jotkut saattavat suhtautua 
kielteisesti sosiaaliseen mediaan, vaikka 
muuten olisivat sosiaalisia ja työskentelisivät 
mielellään muiden ihmisten kanssa.



Miten media vaikuttaa meihin?

Tykkään!! Pakko tykätä?



-Yhä useammat  nauttivat teknologian tuomista 
uusista tavoista pitää yhteyttä ihmisiin ja asioiden 
hoitamisesta netin kautta. He kokeilevat rohkeasti 
erilaisia laitteita ja ohjelmia löytääkseen omiin 
tarpeisiin sopivat.

-Yhteiskunnan muuttuminen  vaatii meiltä jokaiselta 
ottamaan huomioon teknologian ja median 
omassa arjessamme. Nyt korona-aikana on ollut 
pakko sopeutua ja olemmekin pakon edessä 
opetelleet uusia laitteita ja verkkopalveluja.

Esim. Sähköposti, nettiyhteys, yhdistysten 
pöytäkirjojen kirjoittaminen tietokoneella, e-kirjan 
lainaaminen, laboratorioajan varaaminen, kartta, 
navigaattori, kamera ja kuvat pilveen jne. ovat media 
sivistyneen ihmisen perustaitoja.



SOME

• Sosiaalisen median (esim. Facebook, 
Instagram WatsApp, ja Twitter) eli somen
käyttö on lisääntynyt, sen muoto on 
muuttunut ja yhä useammin organisaatioiden 
verkkopalveluissa on linkkejä some-
palveluihin.

• Sosiaalinen media on kohtaamispaikka, 
tiedonlähde,  yhdessä tekemisen ja asioiden 
jakamisen paikka.



Skype-puhelut tuovat ihmiset kaukaa 
lähelle.

Isovanhempien arkeen on kuulunut 
näinä aikoina kuvapuhelut esim. 
lastenlastensa kanssa.



Videot viestinnässä

• Videoiden tekemiseen liittyy:

• -ideointia

• -suunnittelua

• -aiheen valinta

• Ne on tehtävä ennen kuin pääsee kuvaamaan, 
ellei video synny spontaanisti ja 
improvisoimalla.



Vlog, Youtube

• Videoiden aihepiireistä suosituimpia on vlog, 
jonka sisältö kertoo tekijänsä elämästä ja on siten 
päiväkirjamainen ja henkilökohtainen esitys. 
Vloggaus on videomuotinen vastinen
bloggaukselle.

• Tubettajat tekevät videoita internetissä oleviin 
videopalveluhin, joista suosituin on YouTube. 
Videot voivat olla tunteita herättäviä, inspiroivia, 
viihdyttäviä, vauhdikkaita, humoristisia, 
rentouttavia, taiteellisia tai opettavaisia.



Youtube harrastuksena

• Tubettaminen ja videoiden katselu ovat 
erityisesti nuorison suosiossa, mutta sitä 
harrastavat kaikenikäiset. Tubettajat ovat 
usein harrastelijoita, mutta osa saa sillä 
toimeentulonsa. Työssä tarvitaan toki 
esiintymistaitoa, luovuutta, videokuvauksen ja 
editoinnin hallintaa sekä sosiaalisuutta.

• https://youtu.be/uzyj7lV3kGQ



Striimaus?

• Englannista lainattu sana striimaus (< streaming; stream = 
virta, virrata) on levinnyt tekniikan ammattikielestä 
laajempaan tietoisuuteen varsinkin Ylen striimattujen
konserttien ja muiden lähetysten myötä. sStreaming
tarkoittaa tiedon siirtoa ja käyttöä yhtäaikaisesti niin, että 
käyttö aloitetaan ennen kuin tieto on kokonaisuudessaan 
siirretty vastaanottajalle. Suoratoistoa voidaan hyödyntää 
Internetissä, kun siirretään ja käytetään kuvaa ja ääntä. 

• Termitalkoot on suosittanut striimauksen tilalle vastineita 
suoratoisto tai virtaustoisto, virtausääni (engl. streaming
audio) ja virtausvideo (engl. streaming video). Videosta 
käytetään myös nimitystä suoratoistovideo.



Tietoturva

• Tietoturva on laaja käsite, joka tarkoittaa mm. 
tietojen, laitteiden, järjestelmien ja tietoliikenteen 
suojaamista erilaisilta uhilta.

• Yleisimpiä uhkia ovat erilaiset huijausyritykset kuten 
pankkitunnusten kalastelua, henkilökohtaisen 
yksityisyyden loukkaukset, roskaposti, 
haittaohjelmat ja laitteiden rikkoutuminen.

• Näiltä huijausyrityksiltä on helppo suojautua 
pitämällä mielessä, että viranomaiset eivät koskaan 
kysy edellä mainittuja tunnuslukuja puhelimitse tai 
sähköpostitse tai puhelimen viestillä.



Eläkkeensaaja-lehti

Ilmestyy jälleen 20.9.2020   



Eläkkeensaaja, liiton jäsenlehti

• Liiton jäsenlehti on nimeltään Eläkkeensaaja. Se 
ilmestyy seitsemästi vuodessa keskimäärin 44-
sivuisena ja tabloidikokoisena. 

• Lehti kertoo jäsenilleen liiton toimenpiteiden ja 
tapahtumien lisäksi ajankohtaisista 
eläkepoliittisista asioista, eläkkeensaajan arkea 
koskevista muista teemoista sekä jäsenkentän 
tapahtumista. Myös asiantuntija- ja muut 
henkilöhaastattelut kuuluvat jäsenkyselyjen 
mukaan lehden luetuimpaan sisältöön.



https://ikaopisto.fi/

https://ikaopisto.fi/


Diaesityksen tekijä:

Eira Saarela,

Oulun seudun senioriopettajat ry:n  

sihteeri


