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Uusia alueohjaajia
Verkosta virtaa -toiminta
sai lisää alueohjaajia. Tässä
numerossa esittäytyy kaksi
uutta alueohjaajaa ja seuraavassa numerossa 3/2021
toiset kaksi.
KALEVI
Olen Kalevi Paviala, 66-vuotias
eläkeläinen Lempäälästä ja
kolmen aikuisen lapsen isä.
Koko ikäni olen asunut ja
vaikuttanut Tampereella ja
Pirkanmaan ympäristössä.
Kerrostaloon muutimme
vaimoni kanssa 2016, kun
ruohonleikkuu, lumenluonti
ja talon muu ylläpito alkoivat
jo pikkuhiljaa riittää. Nyt vain
katson ikkunasta, kun huoltoyhtiö hoitaa hommat.
Työelämässäni olen toiminut turvallisuusjärjestelmien
parissa vuodesta 1988 alkaen
eri puolella Suomea. Tietokoneiden kanssa on siis puuhasteltu pitkä tovi. Muita harrastuksia ovat hiihto, pyöräily, sulkapallo, geokätköily,
vaeltaminen ja moottori
pyöräily. Olen myös aktiivisesti mukana Leijona-toiminnassa.
Työpaikan elektroniikkakerhossa rakentelimme
pöytätietokoneita työkavereille. Silloin rakensin itsellenikin oikein hirviökoneen.
Nyt naurattaa silloinen
kokoonpano: Intel-prosessori
286, muistia 2 Mt, kovalevyä
ruhtinaalliset 20 Mt ja käyttöjärjestelmänä DOS/Windows
3.11. Kaverit sanoivat, ettet
saa ikinä tuota kovalevyä
täyteen.
Koska ensimmäinen työpaikkani oli puhelinyhtiö,
puhelimet ja myöhemmin
kännykät ovat olleet tuttuja
jo ensimmäisistä NMT-puhelimista alkaen. Tietokoneiden
ja kännyköiden kanssa puuhastelu jatkuu edelleen.
Taloudessamme on tällä
hetkellä kolme läppäriä (2x
Win10 ja 1x Linux MINT) sekä
kaksi Android-kännykkää
plus yksi iPad. Kaikki Win
dows-versiot on käyty läpi ja
muutama muukin käyttöjärjestelmä (Unix, Xenix, Linux).
EKL:n ja Lempäälän Eläkkeensaajien toimintaan minut
houkutteli vaimoni sisko,

Tule tietotekniikan
vertaisopastajakoulutukseen!
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?
Kalevin puoleen voi kääntyä
Pirkanmaan alueella:
pirkanmaan.alueohjaaja@gmail.
com tai 041 319 9550

Esan puoleen voi kääntyä
Keski-Suomen alueella:
keskisuomen.alueohjaaja@gmail.
com tai 040 507 3780

ensin digiopastajaksi ja myöhemmin viralliseksi vertais
opastajaksi. Marraskuussa
2019 olin Verkosta virtaa
-vertaisopastajien kurssilla
Rajaniemessä.
Opastuksien lisäksi olen
pitänyt Lempäälän eläkeläisille päivän kestäviä koulutuksia eri aiheista. Tällä tiellä
ollaan, ja nyt alueohjaajana
haluaisinkin kerätä Pirkanmaan vertaisopastajat yhteen kehittämään alueemme
digiopastusta kaikille halukkaille.

sukuseurani, jotka tein uudella
Yhdistysavaimen ohjelmalla.
Koulutuksen ja opettelun
myötä kohentuivat tietoni ja
taitoni. Huomasin, että voin
auttaa toisia ihmisiä tietotekniikkapulmissa ja sain siitä
virtaa itselleni.
Nyt olen mukana myös
Jyväskylän Yliopiston Geronet-hankkeen tietotekniikkatutorina ja pidän nettiopastusta Palokan kirjastolla
keskiviikkoisin. Toiminta on
koronan takia tauolla, toivottavasti saadaan pian jatkaa.
Opastus toimii ajanvaraus
periaatteella.
Verkosta virtaa -toiminnan
järjestösuunnittelijat saivat
minut houkuteltua alueohjaajaksi ja taas lupauduin. Tämä
työhän palkitsee, kun näkee,
että voi auttaa toista henkilöä. Jyväskylässä on tieto
tekniikkaopastus tauolla
koronan ja resurssipulan
takia. Toivottavasti saadaan
resurssipula korjattua, jotta
saisimme uusia ihmisiä mukaan. Voin lähteä esittelemään Verkosta virtaa -toimintaa myös muille paikkakunnille.
Minulla on toinenkin rakas
harrastus, nimittäin soittaminen orkesterissa. Olen Jyväskylän Eläkeläisten orkesterin
vetäjä ja basisti. En tiedä,
miksi ne antoivat basistille
vetäjän pestin, kun sanotaan,
että basistit ja blondit kuuluvat
siihen tiettyyn kategoriaan.

ESA
Olen Esa Kauppinen Jyväs
kylästä, eläkkeellä oleva
Nokian tuotantoinsinööri.
Eläkkeelle jäätyäni harrastin aivan muita asioita kuin
tietokoneita. Työssä jouduin
käyttämään tietokonetta ja
nettiä, joten tuli sitä harrastettua kotonakin. Naapurissa
asui Jyväskylän Eläkkeensaajien puheenjohtaja Matti
Ojala, joka houkutteli minut
mukaan toimintaan. Hän
esitti, että yhdistyksen koti
sivut kaipaisivat kohennusta
ja ajattelin yrittää. Tarjosivat
vielä koulutuksenkin, joten
suostuin.
Itse en ole mikään kirjoittaja tai kotisivujen ylläpitäjä,
mutta tekniikka kiinnostaa.
Tekniikka kiinnosti niin paljon, että olen perustanut
kahdelle yhdistykselle koti
sivut. Toinen niistä on oman

KYSYTTÄVÄÄ?
Järjestösuunnittelija Juha Viitanen,
juha.viitanen@ekl.fi, 050 408 3376

www.verkostavirtaa.fi

Jos vastasit näihin kysymyksiin KYLLÄ, tule tietotekniikan
vertaisopastajakoulutukseen oppimaan lisää älylaitteista,
netistä ja vertaisopastatuksesta!
Kevään valtakunnallinen vapaaehtoisten tietotekniikan vertais
opastajien peruskurssi järjestetään verkossa etäyhteyden avulla.
Koulutus on maksuton, mutta edellytyksenä osallistumiselle
on, että koulutuksen käyneet sitoutuvat opastamaan omilla
paikkakunnillaan muita ikäihmisiä digiasioissa. Vapaaehtoisia
vertaisopastajia tuetaan myös koulutuksen jälkeen monin eri
tavoin, joista kuulet lisää kurssilla.

Valtakunnallinen peruskurssi järjestetään verkossa
etäyhteyden avulla 20.4.–12.5.2021 välisenä aikana.
Opetusta on noin 2–4 tuntia kerrallaan
1–2 päivänä viikossa päiväsaikaan.
Koulutukset on tarkoitettu tietotekniikan hyvin hallitseville.
Tarkat päivämäärät ja kellonajat löydät kotisivuiltamme,
jossa on myös ilmoittautumislomake. Ilmoittautumisen
jälkeen saat sähköpostiisi osallistumisohjeet, ohjelman ja
muuta tietoa kurssista.
Tietoja kurssista ja ilmoittautumiset:
www.verkostavirtaa.fi/koulutukset
Tiedustelut puhelimitse ja sähköpostitse:
järjestösuunnittelija Juha Viitanen,
puh. 050 408 3376 tai juha.viitanen@ekl.fi

Kiitokset!
Olen toiminut Verkosta virtaa
-toiminnan järjestösuunnittelijana
kohta kolmen vuoden ajan. Nyt on
tullut aika vaihtaa työpaikkaa.
Aloittaessani minulla ei ollut
työkokemusta ikäihmisten parissa eikä
digituesta. Jossain yhteistyöverkostossa
joku kuvailikin palkkaamistani rohkeaksi rekrytoinniksi.
Minulla on ollut ilo tutustua loistaviin ihmisiin, jotka epäit
sekkäästi antavat aikaansa ja osaamistaan muiden ihmisten
käyttöön täysin ilmaiseksi. Te Verkosta virtaa -toiminnan vapaa
ehtoiset olette niitä, jotka mahdollistavat koko toiminnan. Kiitos
teille ja muistakaa, että olette upeita ihmisiä. Työllä jota teette,
on oikea vaikutus ihmisten elämään!
Myös yhteistyökumppanit ovat kiitoksensa ansainneet. On
ollut upeaa tehdä työtä asiantuntevien ja rohkeiden osaajien
kanssa. Yhteistyössä on voimaa!
Kiitos myös EKL:n henkilökunnalle. Otitte minut osaksi jouk
koanne ja kanssanne on jaettu iloja sekä suruja. Parasta jatkoa
teille kaikille.
Jatkakaa kaikki maailman tekemistä paremmaksi paikaksi!
Joonas Rentola

