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Väriä syksyyn
Koulutuksen katseet alkavat jo
suuntautumaan ensi vuoteen, vaikka
tätäkin vuotta on vielä jäljellä. Mukaan
ehtii vielä, ja kurssitukien osalta ei ole
edes kiire. Kirkasta syksyn jatkoa toivottaa
Jarkko U.

 

 

 

Syksyn verkkokoulutukset
Maksuttomiin verkkokoulutuksiimme  ehdit
ilmoittautua vaikkapa koulutusta edeltävänä päivänä.
Ilmoitttaudu sähköpostitse jarkko.utriainen@ekl.fi tai
puhelimitse 050 436 3449. Saat sähköpostiisi linkin
koulutukseen sekä osallistumisohjeet koulutusta
edeltävänä päivänä. Webinaarit alkavat klo 10 ja
kestävät noin 45 minuuttia.

EKL Asiantuntijaluennot

23.10. Autoilu ja ikääntyminen. Liikenneturva

10.11. Minäkö omaishoitaja. Omaishoitajalitto

Webinaarit yhdistysten toimihenkilöille

27.10. Yhdistyksen syyskokoukseen valmistautuminen

5.11. Kurssituki: haku ja raportointi

15.12. Järjestöavustus: haku ja raportointi

 

EKL Verkkokoulutukset

 

EKL Koulutus

 

Kevään 2021 kurssituet
Hakuilmoitus kevään 2021 kurssitunneista on lähetetty EKL-yhdistyksiin liiton
jäsenkirjeessä 1.10. Kurssitukien hakuaika on 16.11.-31.12.2020.
Hakulomakkeet tulevat kotisivuillemme hakuajan käynnistymiseen mennessä.
Lomakkeiden lisäksi kotisivuilla on kurssitukien hakuopas, jossa ohjeistetaan
kurssitukien hakeminen ja raportointi. Lomakkeita ja opasta voi myös tilata
liiton toimistolta.

 

  

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/5f8041ba7113f
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/5f8041ba7113f
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/ekl-verkkokoulutus/


Kurssit syksy 2020

 

 

Kevään 2021 kurssit
Vuoden 2021 kurssikalenteri on valmistunut.

Kevään kurssit on listattuna alla, koko vuoden
kurssikalenterin löydät kotisivuiltamme.

Kurssit kevät 2021:

Tekstinkäsittely tietokoneella 8.-9.2. TSL-Opintokeskus, Helsinki. 80 €
Opintovastaavien kurssi 22.-24.2. Rajaniemi. 120 €
Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi 22.-24.2. Rajaniemi. 120 €
Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi 8.-9.3. TSL-Opintokeskus,
Helsinki. 80 €
Järjestötoiminnan peruksurssi 22.-24.3. Rajaniemi. 120 €
Lavakarisman kurssi 22.-24.3. Rajaniemi. 120 €
Puhe- ja esiintymistaidon kurssi 15.-16.4. Käpylän työväentalo, Helsinki.
80 €
Kotisivut kuntoon! 19.-21.4. Rajaniemi. 120 €
Digitarinani 19.-21.4. Rajaniemi. 120 €
Kuorokurssi 17-20.5. Rajaniemi. 170 €

 

EKL Koulutus

 

Kurssit Rajaniemessä
Ilmoittautumiset kotisivuilla tai jarkko.utriainen@ekl.fi / 050 436 3449
viimeistään 27.10.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi 11.-13.11.

Tällä kurssilla perehdytään edunvalvonnan ja vaikuttamisen saloihin. Kurssilla
mm. kuullaan tuoreinta eläketietoa ja tietoa liiton edunvalvonnasta sekä
perehdytään yhdistysten ja jäsenistön mahdollisuuksiin vaikuttamistyössä ja
kampanjoinnissa. Kurssi on sisällöltään pitkälti samanlainen kuin vuoden 2019
syksyllä toteutettu vastaava kurssi. Kurssi on Osuuskunta Tradekan tukemana
maksuton.

Kädentaidot-kurssi 11.-13.11.

Tällä kurssilla askartelemme jouluaiheisia käsitöitä niin lahjoiksi kuin
yhdistyksissä myytäviksikin. Kurssilla hyödynnettävät materiaalit ovat
kierrätysmateriaaleja sekä muita kukkarolle edullisia materiaaleja. Kurssin
ohjaajalla on mukanaan tarvittavat materiaalit, joita voi ostaa ja maksaa
paikan päällä Rajaniemessä. Osallistuja voi myös itse tuoda mukanaan
haluamiansa käsityömateriaaleja sekä ideoita. Kurssille ilmoittautuvien omien
toiveiden mukaan voimme askarrella myös tulevan kevään (pääsiäisen)
koristeita. Kurssin hinta on 115 €, kahdelle saman aikaisesti ilmoittautuneelle
200 € (Kaveri kurssille -etu).

 

  

  

 

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

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

 

https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/kurssit-syksy-2020/
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/


  

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/no-list
http://www.ekl.fi/tietoa-meista/tietosuojaseloste/
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