
EKL Koulutus Lataa viesti (PDF)   Katso viesti selaimessa

 

 

Kevät keikkuu
Nyt koko maailma hieman keinuu ja keikkuu, mutta
kevääntuloon tuo keikunta kuuluukin. Muistetaan
kaverit sekä kylän ihmiset, ja nähdään netissä.
Turvallista kevättä. Jarkko Utriainen

 

Kurssitukien raportointi kevät 2020

Kurssitukien haku syksy 2020

 

 

Syksyn 2020 kurssit - pienin
muutoksin
Tarkista syksyn kaikille avoimet kurssit tältä listalta, pieniäTarkista syksyn kaikille avoimet kurssit tältä listalta, pieniä
muutoksia on tapahtumut:muutoksia on tapahtumut:

  Kurssit Rajaniemessä Virroilla (hinta 115   Kurssit Rajaniemessä Virroilla (hinta 115 €/ MAKSUTON)/ MAKSUTON)

Taide- ja maalauskurssi 28.-30.9.
Kisälli- ja kuplettilaulun kurssi 19.-21.10.
Salsakurssi 19.-21.10.
Viestinnällä näkyväksi 2.-4.11. MAKSUTON
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi 11.-13.11. MAKSUTON
Kädentaidot-kurssi 11.-13.11.

  

Tieto- ja viestintätekniikan kurssit Helsingissä (hinta 80 Tieto- ja viestintätekniikan kurssit Helsingissä (hinta 80 €))

Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi 3.-4.9.
Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi 8.-9.10.
Älypuhelimen hankinnan ja käytön peruskurssi 23.-24.11.

  

 

 

Uutiskirje Huhtikuu 2020

 

Kurssituet nyt ajankohtaisia
Syksyn 2020 kurssitukien hakuaika on alkanut ja jatkuu 13.5. saakka.
Hakuohje ja hakulomake löytyvät EKL Koulutuksen sivuilta. Tukien
hakuaikana voi lomakkeita tilata maksutta myös EKL:stä:
jarkko.utriainen@ekl tai 050 436 3449.

Kevään 2020 kurssien raportteja voi lähettää liittoon heti kurssien päätyttyä.
Raportoinnissa ei kannata odottaa toukokuuta jos raportoinnin voi tehdä
aiemminkin.

 

  

  

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5e9857442e6cc
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5e9857442e6cc
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/kurssituet-kevat-2020-raportointi/
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/kurssituet-syksy-2020-haku/


HUOMHUOM. Maksuttomat Vanhusneuvostopäivät Rajaniemessä 7.-9.10. Tietoa
näistä päivistä tulee kotisivuillemme hieman myöhemmin.

EKL Kurssit syksy 2020

 
 

Kaveri Kurssille etu
syksyllä 2020
Vuonna 2020 toteutettavan Kaveri Kurssille
edun kursseja syksyllä ovat Kisälli- jaKisälli- ja
kuplettilaulun kurssi 19.-21.10., Salsakurssi 19.-21.10 sekä Kädentaidot-kuplettilaulun kurssi 19.-21.10., Salsakurssi 19.-21.10 sekä Kädentaidot-
kurssi 11.-13.11.kurssi 11.-13.11.

Tässä edussa samaan aikaan ja samalle kurssille ilmoitetun kahden henkilön
yhteinen kurssimaksu on 200 €. Yöpyminen tapahtuu samassa kahden
hengen huoneessa. Tule mukaan kurssillemme ja ota myös kaverisi mukaan!

 

Kaveri Kurssille etu syksy 2020

Avaa kysely tästä

  

  

 

Millä tavoin pidämme yhteyttä jäseniimme?
Käy vastaamassa kysymykseemme Millä tavalla yhdistyksesi pitää yhteyttäMillä tavalla yhdistyksesi pitää yhteyttä
jäseniinjäseniin -kysymykseen ja samalla auta tässä poikkeustilassa meitä kaikkia.
Ilmianna se keino jonka olette hyväksi kokeneet!

 

  

 

www.ekl.fi/jasenille/koulutus - netissä kaikki

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

 

  

EKL koulutus

jarkko.utriainen@elakkeensaajat.fi

(09) 6126 8434, 050 436 3449

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

Tietosuojaseloste

https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/kaveri-kurssille-kampanja/
https://my.surveypal.com/Milla-tavalla-yhdistyksesi-pitaa-yhteytta
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/TKJEticYIOz05/5e9857442e6cc
http://www.ekl.fi/tietoa-meista/tietosuojaseloste/
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