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Signal-sovelluksen
kuvake näyttää tältä.

Varsinais-Suomen ja
Satakunnan piirien
alueohjaajat esittäytyvät
vertaisopastajia toimii Turun
alueella toista kymmentä.
Olen toiminut Turun opastajaverkoston yhdyshenkilönä
muutaman vuoden ajan.

WhatsApp on äärimmäisen kätevä tapa pitää yhteyttä
ihmisiin. Se on ilmainen sovellus, jota voi käyttää
puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. WhatsAppilla
voi lähettää viestejä, valokuvia ja videoita joko yhdelle
henkilölle suoraan tai ryhmälle ihmisiä. Sovellus on
äärimmäisen suosittu ja sillä on tällä hetkellä yli kaksi
miljardia käyttäjää maailmassa.

Olemme Turun-seudulla
järjestäneet digiopastuksen
lisäksi tietotekniikan peruskursseja, erilaisia perehdytystapahtumia ja koulutusta
myös digiopastajille, jotta
voisimme entistä paremmin
vastata senioreiden opastustarpeeseen.

Juhanin puoleen voi kääntyä
Varsinais-Suomen alueella:
varsinaissuomen.alueohjaaja@
gmail.com tai 044 511 1202.
JUHANI
Olen Juhani Pörtfors,
Vaasasta Turkuun muuttanut
sosiaali- ja koulutusalan eläkkeelle siirtynyt työntekijä.
Perheeseen kuuluvat vaimo
sekä aikuinen tytär, joka asuu
Kuopiossa, josta onkin tullut
melkein kolmas kotikaupunkini. Turkulaisuuskin on saavutettu, sillä 50 vuotta asumista Turussa riittää paikallisten mukaan täyteen kotipaikkaoikeuteen.
Eläkkeelle jäin kuutisen vuotta sitten ja osallistuin jo ennen eläkkeelle siirtymistä
EKL:n vertaisohjaajakoulutukseen, joka toi mukanaan
Turun Eläkkeensaajien
kerhonohjaajahomman
Hyvän mielen kulttuuri
kerhossa.
Työelämässä käytin tieto
konetta ja mainitun kerhon
puitteissa hoitelinkin yhteydenpitoa kerholaisiin verkon
välityksellä. Olen aikamoinen
verkossa ’roikkuja’, joten
näiden verkkoharrastusten
myötä alkoi myös digiopastustoiminta. Hyppy organisoituneempaan digiopastukseen tapahtui Verkosta virtaa
-toiminnan myötä. Nyt meitä

Minulle digiopastus on oppimisen lisäksi sosiaalinen
tapahtuma, sillä tietyssä
mielessä digitaitoja kehitetään esimerkiksi sähköisen
asioinnin opettelun lisäksi
edistämään sosiaalista
kanssakäymistä. Olen ollut
yhtenä ohjaajana vetämässä
paikallista Nettikerhoa, jossa
yhdistyy sekä digitaitojen
käytännön osaaminen että
sosiaalinen kanssakäyminen.
Digiopastukseen liittyvän
vapaaehtoistoiminnan ohessa arkeni täyttyy liikunnasta,
kulttuurista, luontoretkistä,
monenlaisista verkko-opinnoista sekä kotimaan- ja ulkomaanpolitiikan seurannasta.
Jalkapalloa olen harrastanut
arviolta 65 vuotta ja tällä hetkellä toimin noin 40 seniori-
ikäisen jalkapalloharrastajan
yhteyshenkilönä.
Olen luonteeltani kulttuurin
– jalkapallosta ämpäriperuna
kasvatukseen – moniottelija,
jonka ajankäyttö vaatii tasapainoilua, mutta ainakin
pariksi vuodeksi tämä alueohjaaja-pesti mahtuu hyvinkin vapaaehtoistoiminta-
arkeeni. Alueohjaajana
haluan erityisesti panostaa
Varsinais-Suomen piirin
digiopastuksen kehittämiseen sekä yhteistyöverkostojen rakentamiseen digiopastuksen moninaisten toimijoiden kanssa.

Jorman puoleen voi kääntyä
Satakunnan alueella:
satakunnan.alueohjaaja@
gmail.com tai 044 050 7492.
JORMA
Olen Jorma Henttula
Porista ja eläkeläisenä viet
telen a
 ikaa. Uutta virkaani
eläkkeensaajana hoitelen
’kuljetuspäällikkönä’ eli
lapsenlapsien kouluun ja
harrastuksiin vienti kuuluu
arkeeni.
Nettiharrastus on minulla
alkanut vuoden 1990 alussa
työn ja vapaa-ajan harrastusten merkeissä. Työni oli silloin sairaanhoitopiirin automaation hoitoa. Ensimmäinen gsm-puhelin minulle tuli
1990-luvun puolessa välissä
ja se oli Nokia, joka ei mahtunut taskuun.
Nykyisin olen Meri-Porin
Eläkkeensaajien kotisivu
vastaava. Olen perustanut
sivut noin seitsemän vuotta
sitten ja kehittänyt sivuja sen
jälkeen. Olen osallistunut eri
järjestöjen digikoulutuksiin
mutta pääasiallisesti olen
mukana Verkosta virtaa
-toiminnassa. Olen tehnyt
myös jonkin verran etä
opastuksia.

KYSYTTÄVÄÄ?
Järjestösuunnittelija Juha Viitanen, juha.viitanen@ekl.fi, 050 408 3376
Järjestösuunnittelija Pekka Vartiainen, pekka.vartiainen@ekl.fi, 050 472 3978

www.verkostavirtaa.fi

Uusi pikaviestintäpalvelu Signal
haastaa WhatsAppin

Kuluneen kevään aikana kuitenkin WhatsAppin kilpailijat
Signal ja Telegram ovat saaneet miljoonittain uusia
käyttäjiä. Kaikki kolme ovat käyttötarkoitukseltaan
lähes identtisiä. Ne toimivat internet-yhteyden kautta
ja ne on tarkoitettu viestien, kuvien ja videoiden
lähetykseen.
Valtavat latausmäärät Signalin ja Telegramin kohdalla johtuvat WhatsAppin ilmoituksesta muuttaa käyttöehtojaan.
Uusien käyttöehtojen mukaan WhatsApp tulee jakamaan
käyttäjien tietoja Facebookin kanssa. Tämä oli vastoin
kaikkia niitä lupauksia, joita Facebook teki, kun se osti
WhatsAppin vuonna 2014. Nyt käyttäjille on annettu kaksi
vaihtoehtoa: joko hyväksyä uudet käyttöehdot tai lopettaa sovelluksen käyttäminen.
Tilanne ei ole aivan sama Yhdysvalloissa ja Euroopassa.
USA:ssa uusien käyttöehtojen mukaan Facebook saa
enemmän tietoja amerikkalaisista käyttäjistä kuin se
saa eurooppalaisista käyttäjistä. Euroopassa WhatsApp
ei jaa Facebookille käyttäjän osoitekirjan tietoja eikä
profiilikuvia kuten Yhdysvalloissa. Kuitenkin Euroopassakin
jaetaan tietoja, kuten käyttäjän puhelinnumero, tiedot
käyttöjärjestelmästä ja miten usein käyttää WhatsAppia.
Facebook ja WhatsApp korostavat, että viestien sisältöä ei
tutkita eikä jaeta. Tämä lupaus ei kuitenkaan riitä kaikille.
Niinpä monet ovat siirtyneet käyttämään Signal-viesti
palvelua. Sen taustalla on Signal Foundation, joka on
voittoa tavoittelematon säätiö. Toinen sen perustajista on
Brian Acton, joka on yksi WhatsAppin perustajista.
Hän lähti perustamastaan yhtiöstä ovet paukkuen, kun
hänelle selvisi Facebookin aikeet rahastaa WhatsAppilla ja
yhdistää näiden kahden käyttäjätietoja.
Acton perusti Signal Foundationin yhdessä Moxie
Marlinspiken kanssa ja säätiön tunnetuin tuotos on
Signal-sovellus. Sovellus käyttää viestien salaamiseen
hyvin vahvaa avoimen lähdekoodin suojausta. Sekä
säätiö että sovellus ovat profiloituneet hyvin vahvoiksi
yksityisyyden suojan kannattajiksi. Jos siis kaipaat
suurinta yksityisyyden suojaa, kannattaa vaihtoa
Signaliin harkita.
Joonas Rentola

