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Uudet tuulet
Näinä aikoina kannattaa ovet avata siellä
missä olonsa turvalliseksi tuntee. Nyt ovia
avataan virtuaalimaailmoihin. Ja nyt myös
EKL:n verkkokoulutukset ovat avanneet
ovensa. Tutustu tarjontaamme! Jarkko U.

 

 

Uutiskirje Toukokuu 2020

 

Vielä ehdit kevään verkkokoulutuksiimme
Jäljellä olevat maksuttomat verkkokoulutuksemme tänä keväänä - osallistu
omalta kotisohvaltasi. Ilmoittautumiset: jarkko.utriainen@ekl.fi / 050 436
3449.

Etäkokoukset yhdistyksissä 27.5. klo 10-11

Tässä koulutuksessa käymme läpi verkossa toimivan maksuttoman Zoom-
ohjelman, jolla yhdistyksen on helppo järjestää esimerkiksi hallituksen
kokoukset. Kurssille ilmoittautuvilta edellytetään tietokoneen peruskäytön
hallinta. Kouluttajana toimii Heimo Lindgren. Ilmoittautumiset viimeistään Ilmoittautumiset viimeistään
25.5.25.5.

Paas poiketen kulttuuriin 28.5. klo 13-14

Koulutuksen tavoitteena on tuoda esiin erilaisia kulttuurin kokemisen
mahdollisuuksia ja mielen hyvinvointia vahvistavia kohteita netissä.
Koulutuksessa käydään läpi EKL Elinvoimaa -toiminnassa ja mielen
hyvinvointia edistävässä toiminnassa hyödynnettyjä luonto-, matkailu-,
rentoutuminen-, liikunta- ja kulttuurikohteita sekä muita yhdessä oloa tukevia
ideoita. Kouluttajina toimivat Anu Kuikka ja Janne Lahtia EKL-Elinvoimaa
toiminnasta. Ilmoittautumiset viimeistään 26.5.Ilmoittautumiset viimeistään 26.5.

Ikääntyneiden kodin turvallisuus 8.6. klo 14:30-15

Tämän verkkokurssin teemoja ovat:

Hätänumero
Palovaroittimen toiminta ja asennus
Yleisempiä syttymissyitä/kodinpaloriskejä
Huoneistopalo
Savun myrkyllisyys
Toiminta tulipalotilanteessa
Alkusammutusvälineet ja muut turvalaitteet

  

Kouluttajana toimii Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen
turvallisuuskouluttaja Stina Hällberg. Ilmoittautumiset viimeistään 6.6.Ilmoittautumiset viimeistään 6.6.
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Viestinnällä näkyväksi -kurssi
syyskuussa ja marraskuussa
Maksuton viestinnällä näkyväksi -kurssi järjestetään syksylläMaksuton viestinnällä näkyväksi -kurssi järjestetään syksyllä
kahteen kertaan: 16-18.9. ja 2.-4.11.kahteen kertaan: 16-18.9. ja 2.-4.11.

Voit ilmoittautua näistä kursseista kummalle tahansa.Voit ilmoittautua näistä kursseista kummalle tahansa.

Kurssin tavoitteena on antaa uusia työkaluja ja osaamista EKL-yhdistysten
viestintään. Kurssin aikana käymme läpi onnistuneen viestinnän aineksia sekä
niitä kysymyksiä, mitkä nousivat esille EKL:n vuoden 2019 Viestinnän
kehittämispäivä piireille -kiertueen palautteissa. Kurssin harjoitustöissä mm.
tutustutaan yhdistysten omaan viestintään sekä käydään läpi onnistuneen
viestinnän esimerkkejä niin EKL-yhdistyksissä kuin muuallakin.

Kurssi järjestetään Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla.

Ilmoittautumiset jarkko.utriainen@ekl.fi / 050 436 3449, marraskuun kurssille
voit ilmoittautua myös netin kautta.

 

 

 

Koulutus mukana EKL:n
Järjestöpäivillä Himoksella
9.-10.9.
EKL Koulutuksen ohjelma päivillä:EKL Koulutuksen ohjelma päivillä:

Keskiviikko 9.9. Keskiviikko 9.9. klo 14:30 - 15:00 Kurssituki-info ja
klo 15:00 - 16:15 Kurssitukiklinikka

Torstai 10.9. Torstai 10.9. klo 9:00 - 9:30 Kurssituki-info ja klo 9:30 - 10:45
Kurssitukiklinikka.

Infossa esitellään kurssitukijärjestelmä ja klinikkaan voi varata ajan
yhdistyksen omien kysymysten henkilökohtaiseen käsittelyyn. Etusijalla
klinikassa ovat yhdistykset, jotka eivät ole vielä hakeneet kurssitukea.

Laittakaa ajat kalenteriin, varatkaa paikka klinikkaan ja kysykää lisää:
jarkko.utriainen@ekl.fi / 050 436 3449.

 

 

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://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/TG0TjCc1BZhb7/5eba7049d1bd8
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