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Luonto nukkuu uneksuu, metsässä on
tammikuu. EKL kuitenkin katsoo jo kevääseen.
Tästä uutiskirjeestä voit nähdä koko kevään
kurssimme. Lähetä tämä uutiskirje kaverillesi
omassa yhdistyksessäsi, annetaan myös hänen
tietää kursseistamme! Valoisaa talvea toivottaa
Jarkko U.

 

EKL Koulutus uutiskirjeen tilaus

 

Uutiskirje Tammikuu 2023

 

EKL Koulutuksen uutiskirje - vinkkaa
kaverillesi
EKL Koulutuksen uutiskirjeestä löydät tuoreimmat tiedot kursseistamme
Helsingissä ja Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla. Rajaniemen kursseilla
saat hintaan 130 € koulutuksen lisäksi kahden yön majoituksen ja ruokailut.
Useimmilla kursseillamme on tarjolla myös iltaohjelmaa. Myös kiinnostus
maksuttomia verkkokoulutuksiamme kohtaan on kasvanut.

Lähetä tämä uutiskirje kaverillesi, hän voi tilata kerran kuukaudessa
ilmestyvän kirjeen itselleen alla olevasta painikkeesta Muista myös vierailla
EKL Koulutuksen kotisivuilla osoitteessa www.ekl.fi/jasenille/koulutus/

 

  

https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/pdfdl/63a441e9ae44d
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/email/63a441e9ae44d
https://q.surveypal.com/Koulutuksen-uutiskirjeen-tilaaminen


 

 

Kurssikalenteri kevät 2023
Kurssien sisältökuvaukset näet kotisivuiltamme. Siellä
voit myös tehdä ilmoittautumisia kursseillemme.

Rajaniemen lomakeskus, Virrat

15.-17.2. Paritanssin jatkokurssi Ilmoittaudu viimeistään 22.1. Ilmoittaudu viimeistään 22.1.

6.-8.3. Karaokekurssi Täynnä, ilmoittaudu varasijalleTäynnä, ilmoittaudu varasijalle

27.-29.3. Järjestötoiminnan ABC

27.-29.3. Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi

22.-25.5. Kuorokurssi

29.-31.5. Opintovastaavien kurssi

29-31.5. Improvisaatiokurssi

TSL-Opintokeskus, helsinki

16.-17.2. Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi

13.-14.4. Pilvipalvelutallennus omassa ja yhdistyksen käytössä

 

Kurssit kevät 2023  

https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/kurssit/kevat-2023/


 

 

EKL Verkkokoulutus
Keväälle 2023 toistaiseksi sovitut maksuttomat
verkkoseminaarit

24.1. Eläkkeensaajan etuudet 2023

14.2. Jäsenasioiden hoito liiton kanssa

14.3. EKL:n eduskuntavaaliohjelma

4.4. Aivoterveys - Aivoliitto

18.4. Uusi Yhdistyslaki

9.5. Jäsenjärjestöavustuksen hakeminen, käyttö ja raportointi

Seminaarit alkavat klo 13 ja kestävät 45-60 min.

Verkkokoulutuksen vuosi 2022

EKL Verkkokoulutus on vakiintunut omalle paikalleen. Vajaan tunnin mittaiset
verkkoseminaarit toimivat hyvinä tietoiskuina yhdistysten toimihenkilöille sekä
tärkeinä tiedonlähteinä yhdistysten jäsenille. Vuonnna 2022 oli
verkkoseminaareissamme 266 osallistumista. Seminaaritallenteiden tilauksia
tuli 150 kappaletta. Tallenteita on katsottu yhdistysten hallituksissa sekä
jäsentapaamisissa ja koulutuksissa. Tallenteiden jatkokäytön vuoksi
verkkoseminaariemme todelliset osallistumiset nousevat hyvinkin tasolle
1500-2000 osallistumista/katselua.

 

EKL Verkkokoulutus  

 
Koulutuksiin ilmoittautumiset, kurssituet yhdistyksille

jarkko.utriainen@ekl.fi Puh 050 436 3449, EKL Koulutuksen kotisivut

 

 

Monta yhdessä on enemmän

EKL Koulutus Uutiskirjeen jakelu: EKL-yhdistysten ja piirien opintovastaavat ja
tiedottajat, Pro Seniorit Seniorikerhot, EKL henkilöstö, uutiskirjeen tilanneet.

 

  

EKL Koulutus

jarkko.utriainen@ekl.fi

050 436 3449

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

Tietosuojaseloste

https://www.ekl.fi/jasenille/koulutus/verkkokoulutus/
https://elakkeensaajien-keskusliitto-ekl.creamailer.fi/unsubscribe/no-list
https://www.ekl.fi/tietoa-meista/tietosuojaseloste/
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