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Uusi vuosi ja uudet...
Uusi vuosi tuo mukanaan uudet kujeet,
sanotaan. Myös uudet kurssit odottavat
ilmoittautujiaan. Otetaan niille mukaan
sopivasti nuorekkuutta ja nykyaikaisuutta.

Hyvää alkanutta vuotta 2020!

 

Kevät 2020 kurssit

 
 

Kaveri Kurssille -etu 2020
Jatkamme viime vuonna käynnistämäämme Kaveri
kurssille etua. Siinä mukana olevalle kurssille
ilmoittautuva saa samalle kurssille ilmoittautuvan
kaverinsa kanssa alennetun yhteisen kurssimaksun
200 € (normaali hinta 230 €).

Kevään 2020 etukursseja ovat Opintovastaavien
kurssi 2.-4.3., Kisälli- ja kuplettilaulun kurssi 30.3.-1.4. sekä
Järjestötoiminnan kurssi 30.3.-1.4.

Edun saamisen ehdot ja ilmoittautumiset:

Kurssille ilmoittautuvat yöpyvät samassa 2 h huoneessa
Osallistuvien henkilönimet annetaan ilmoittautumisen yhteydessä

 

 

EKL Koulutus Uutiskirje Tammikuu 2020

 

Kurssituet
Keväälle 2020 kurssitukia hakeneet yhdistykset saavat tiedon tukipäätöksistä
lähiaikoina. Kurssit voi aloittaa jo ennen tukipäätöksiä. Jos yhdistys on
lähettänyt kurssitukihakemuksen mutta ei saa tukipäätöstä tammikuun
loppuun mennessä niin kannattaa ottaa yhteyttä. Joskus saattaa tapahtua
niin että posti jää syystä tai toisesta tulematta perille.

Jos yhdistyksellä on vielä raportoimattomia kursseja syksyltä 2019 niin
raportit kannattaa tehdä ja toimittaa liittoon pikimiten.

 

 

Tietoa kursseistamme
112 Turvallisuuspäivä Helsingissä 11.2. Ilmoittautumisaika päättyy 31.1.
Tämä kurssi on maksuton.

Muista myös Opintovastaavien kurssi 2.-4.3. Ilmoittaumisaika päättyy 16.2.

Järjestötoiminnan kurssi 30.3.-1.4. perutaan.

 

  

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5e16e293c3375
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5e16e293c3375
https://www.elakkeensaajat.fi/toiminta/koulutus/kevat-2020-kurssit/


jarkko.utriainen@elakkeensaajat.fi, 050 436 3449

Kaveri Kurssille 2020

 

 

Tilastotietoja vuoden 2019
koulutuksista
Keräsimme palautteita kaikista vuoden 2019
kursseista. Vastauksia saimme 260 kappaletta.
Vastanneista 68 % oli naisia ja 32 % miehiä.
Heistä 71 % kuului ikäryhmään 64 - 73
ikävuotta. Yleisarvosanaksi kurssitoiminta sai 4.15. Tyytyväisimpiä oltiin
kouluttajien osaamiseen (4.58) ja Rajaniemen tarjoamiin palveluihin (4.41)
(kyselyissä käytettiin asteikkoa 1-5, jossa 5 on paras).

Eniten esitettyjä toiveita olivat pidemmät kurssit, suurempi taukojen määrä,
puheenvuorojen jakaminen (rajoittaminen) sekä yhteisten keskustelujen
lisääminen. Kiitos kaikille vastanneille!   

EKL Koulutuksen uutiskirjeillä oli 5 425 avausta.

Kannustamme edelleen käymään ja ilmoittautumaan kursseillemme
kotisivujemme kautta - siellä on aina saatavilla se tuorein tieto!

 

  

 

www.elakkeensaajat.fi/toiminta/koulutus/

EKL Koulutus Uutiskirjeen jakelu: Yhdistysten ja Piirien puheenjohtajat,
varapuheenjohtajat, sihteerit, opintovastaavat ja tiedottajat, EKL henkilöstö,
uutiskirjeen tilanneet.

 

  

EKL koulutustoiminta

jarkko.utriainen@elakkeensaajat.fi

(09) 6126 8434, 050 436 3449

Osoitelähde: Asiakasrekisteri. Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

Tietosuojaseloste
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