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Kevättä kohti

Normaalin talven jälkeen hiljalleen kohti
kevättä. Talvi on tosin ollut normaali vain
sään suhteen, mutta hyvä että edes näin.
Koulutustoiminta jatkuu, tosin tällä haavaa
vain verkkokoulutusten osalta.  Jarkko U.

 

 

 

Kevään kurssit

Pyrimme toteuttamaan kevään kurssimme suunnitelun
mukaisesti Koronansuositukset huomioon otettuna.
Esimerkiksi Rajaniemen rinnakkaiskurssit toteutetaan
toisistaan kokonaan erillisinä siten, että kurssien aloitukset
ja lopetukset sekä kaikki ruokailut porrastetaan.

Tässä kevään kurssimmeTässä kevään kurssimme

- Puhe- ja esiintymistaidon kurssi 15.-16.4., Käpylän työväentalo (80 €)

- Kotisivut kuntoon -kurssi 19.-21.4., Rajaniemi. (120 €)

- Digitarinani 19.-21.4., Rajaniemi (120 €)

- Tekstinkäsittely tietokoneella 5.-6.5., TSL-Opintokeskus, Helsinki (80 €)

- Kuorokurssi 17.-20.5., Rajaniemi (170 €)

 

EKL kurssit kevät 2021

 

Uutiskirje Maaliskuu 2021

 

Kurssituet

Tänä keväänä toteutuvien kurssien raportoinnissa tarvittavat lomakkeet ovat
nyt saatavilla kotisivuillamme. Muistakaa hakea tukea myös vain osittain
toteutuneille kursseillenne. Kokonaan peruuntuneista kursseista riittää pelkkä
ilmoitus: jarkko.utriainen@ekl.fi; 050 436 3449.

Hakuilmoitus syksyn kurssitunneista lähetään yhdistyksille Maanantaina 22.3.
Ilmoitus lähetään tällä kertaa EKL-yhdistysten ja piirien puheenjohtajille,
sihteereille ja opintovastaaville sekä Pro Seniorit Senirokerhoille sähköisenäsähköisenä
uutiskirjeenäuutiskirjeenä.

Syksyn kurssitukien hakuilmoituksen sekä hakulomakkeen voi tilata myös
liitosta (yhteystiedot yllä). Keväällä peruuntuvia kursseja ei voi suoraan siirtää
syksylle vaan ne pitää hakea uudelleen kevään hakukierroksella.

 

  

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/604096498c5d1
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/604096498c5d1
https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/


 

 

Maksuttomat verkkoseminaarit

Seminaariin on helppo osallistua sähköpostiin
tulleen osallistumislinkin kautta. Seminaarin
pituus on 45 - 60 minuuttia.

Asiantuntijaluennot (aloitus klo 10)

27.4. Diabetes, Diabetesliitto

25.5. Sydänsairaudet

Verkkoseminaarit EKL-yhdistysten toimihenkilöille (aloitus klo 13)

23.3. Yhdistyksen taloudenhoito 1 (perus)

6.4. Yhdistyksen taloudenhoito 2 (jatko)

11.5. Yhdistyksen arkistointi (kouluttajana Työväen Arkisto) UUSIUUSI

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry järjestää myös ikääntyneille suunnattuja
verkkoluentoja. Näistä esimerkkeinä 24.3. ikäihmisten rahapelaamisen
tietoisku ja 4.5. ensihuolikoulutus päihteidenkäytöstä tai pelaamisesta
syntyneen huolen puheenottamiseksi. Tutustu koulutuksiin.

 

EKL Verkkokoulutus

 

Syksyn kurssit

Toivomme syksyllä pääsevämme normaaliin rytmiin myös koulutustemme
osalta. Syksylle onkin luvassa normaalia enemmän kursseja etenkin
Rajaniemessä. Syksyn kurssiemme alustavaan suunnitelmaan voit tutustua
tästä linkistä. Merkkaa päiviä jo kalenteriisi, varsinaisen syksyn kurssien
markinoinnin aloitamme huhtikuun vaihteen tienoilla.

Tavataan taas!

 

  

 

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@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/assets/uploads/507cf8c85d9df4c183f0612cd54a051a90a0ac5c/shared/1630/ekl-koulutuskalenteri-syksy-2021.pdf
https://ehyt.fi/koulutus-ja-tapahtumat/tapahtumakalenteri/
https://ekl-fi.sites.avoine.com/jasenille/koulutus/ekl-verkkokoulutus/
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/WutkF8TPh65GI/604096498c5d1
https://www.ekl.fi/tietoa-meista/tietosuojaseloste/
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