
EKL Koulutus Lataa viesti (PDF)   Katso viesti selaimessa

 

 

Valoa päin
Kevät tulee oli sitä talvea tahi ei. Pitenevät
päivät tuovat kevään. Muistetaan sitten siirtyä
kesäaikaan. Jarkko U EKL

 

 

 

Kaikki kevään kurssimme
on peruttu Koronaviruksen
vuoksi
Kurssimaksun jo maksaneet voivat saada
rahansa takaisin ilmoittamalla oman
tilinumeronsa liittoon.

 

 

Uutiskirje Maaliskuu 2020

 

Kurssituet
Kevään 2020 kurssien raportteja voi lähettää liittoon heti kurssien päätyttyä.
Raportoinnissa ei kannata odottaa toukokuuta jos sen voi tehdä aiemminkin.
Koronaviruksen vuoksi keskeytetyt koulutukset kannattaa myös raportoida,
sillä kurssituet maksetaan toteutuneiden tuntien mukaan.

Syksyn 2020 kurssitukien hakuilmoitus lähetetään piakkoin. Hakuohje ja
hakulomake tulevat kotisivuillemme ennen huhtikuuta. Silloin voi lomakkeita
myös tilata maksutta EKL:stä: jarkko.utriainen@ekl tai 050 436 3449.

 

 

Syksyn 2020 kurssit
Syksyn kurssit tulevat kotisivuillemme ja lehteemme maalis-huhtikuussa.
Ensin luettelona ja vähän myöhemmin ilmoittautumislinkein ja
sisältökuvauksin. Jos sinua kiinnostaa heti jokin alla oleva syksyn kurssimme
niin voit jo nyt ilmoittautua: jarkko.utriainen@ekl; 050 436 3449.

Syksyn 2020 kurssit Helsingissä ja Rajaniemessä - syksyn kurssiohjelma onSyksyn 2020 kurssit Helsingissä ja Rajaniemessä - syksyn kurssiohjelma on
muuttunut keväällä peruuntuvien kurssien vuoksimuuttunut keväällä peruuntuvien kurssien vuoksi

Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi 10.-11.9., Helsinki. 80 €
Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi (huhtikuulta peruuntunut kurssi)
28.-30.9., Rajaniemi. 115 €
Taide- ja maalauskurssi 28.-30.9., Rajaniemi. 115 €
Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi 8.-9.10., Helsinki. 80 €
Kisälli- ja kuplettilaulun kurssi (huhtikuulta peruuntunut kurssi) 19.-
21.10., Rajaniemi. 115 €
Salsakurssi 19.-21.10., Rajaniemi. 115 €
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi 2.-4.11., Rajaniemi
Viestinnällä näkyväksi 11.-13.11., Rajaniemi
Kädentaidot-kurssi 11.-13.11., Rajaniemi. 115 €

 

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5e662cc8a829c
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5e662cc8a829c


 

 

Elämäni eläkevuodet
valmentajakoulutukset on
myös peruttu tältä keväältä
Koulutukset jatkuvat kesän jälkeen.

 

Älypuhelimen hankinnan ja käytön kurssi (maaliskuulta peruuntunut
kurssi) 23.-24.11., Helsinki. 80 €

  

 

ekl.fi/jasenille/koulutus - Ilmoittaudu kursseille netissä!

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

 

  

EKL koulutus

jarkko.utriainen@ekl.fi

(09) 6126 8434, 050 436 3449

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

Tietosuojaseloste

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/TKJEticYIOz05/5e662cc8a829c
https://www.ekl.fi/site/assets/files/5074/tietosuojaseloste_paiv__5_9_2019.pdf
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