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Uutiskirje Kesäkuu 2022

Kesä tuli ja aurinko hymyilee. Nyt kannattaa
taas lasketella kohden pitkää siestaa ja palata
sitten kun päivä on jo silmin nähden
lyhentynyt. Ennen kesätaukoa kannattaa
laittaa alkusyksyn tärpit omaan kalenteriin
niin ei unohdu. Tässä kirjeessä opinnollisia
tärppejä alkusyksyyn. Työväenlauluperinteen
kurssilla viihtyminen on taattu ja
järjestötoiminnan kurssilta voit saada myös
ihka oikean todistuksen. EKL Koulutus
toivottaa lämmintä ja kirkasta kesää!

Alkusyksyn kurssit
Rajaniemen lomakeskus, Virrat

•

•

•

Järjestötoiminnan kurssi 14.-16.9. Kurssilla käsitellään järjestötoiminnan
perusasioita sekä pyritään selkeyttämään ja helpottamaan yhdistyksen
toimihenkilöiden tehtävänjakoa. Kurssille osallistuva voi halutessaan saada
kurssitodistuksen sekä merkinnän valtakunnalliseen Opetuksen ja
koulutuksen tietovarantoon eli ns. Koski-palveluun. Tietovarannossa olevia,
omaa itseä koskevia tietoja voi tarkastella Internetissä Oma Opinpolku palvelussa. Kurssin hinta120 €.
Työväenlauluperinteen kurssi 19.-21.9. Kurssilla saat hyvän kuvan
Suomalaisen työväenlaulun perinteestä ja asemasta Suomalaisen musiikin
kehityksessä ennen ja nyt. Kurssilla myös lauletaan paljon sekä jaetaan
yhteisiä muistoja työväen lauluperinteestä. Ota oma soittimesi mukaan!
Kurssin vetäjänä toimii musiikin tietäjätaitaja Timo ”Tipi” Tuovinen. Kurssin
hinta 120 €.
Kalligrafian kurssi 19.-21.9. Kurssilla pureudumme kalligrafian perusteisiin
tutustumalla sen historiaan sekä harjoittelemalla korutekstaustyylejä.
Kurssille osallistuvalla ei tarvitse olla kokemusta korutekstauksesta,
mielenkiinto korutekstausta kohtaan riittää. Kurssin kouluttaja tuo
mukanaan kurssilla tarvittavat välineet, mutta sinä itse voit myös tuoda
mukanasi materiaalia. Ota Kalligrafiasta uusi harrastus itsellesi sekä
yhdistyksesi kerhotoiminaan mukaan vietäväksi! Kurssin hinta 120 €.

Käpylän työväentalo, Helsinki

•

Salsakurssi 1-27.9. Tule maistamaan tulista salsaa ja ota maku mukaan
omaan yhdistykseesi! Tällä kurssilla tutustumme salsatanssin eri tyyleihin
sekä tanssin perusteisiin - ja tietysti tanssimme. Tavoitteena on, että
jokainen kurssilla mukana oleva oppii salsatanssin peruskuviot. Vaikka
kyseessä on paritanssi, voi sitä aivan mainiosti tanssia yksinkin. Kurssin
hinta on 100 €. Kurssin koulutusajat ovat 1.9., 15.9. ja 27.9. klo 10–15.

Nämä ja muut kurssit kotisivuillamme:
Kurssit syksy 2022

Verkkokoulutukset
Sukututkimuksen verkkokurssi syyskuussa!
Kurssilla perehdytään niihin lähteisiin, mistä jokainen
voi löytää omia esivanhempiaan. Tutuiksi tulevat
rippikirjat, kastettujen, vihittyjen ja haudattujen luettelot sekä muut
kirkolliset lähteet. Tietoa esivanhemmista etsitään myös kartoista, vanhoista
sanomalehdistä ja verotukseen liittyvistä asiakirjoista. Kurssi antaa ideoita ja
työkaluja kotoa tai omasta yhdistyksestä käsin tehtävästä sukututkimuksesta.
Kurssin tapaamiset ovat Teamsissa 1.9. klo 17-20:30 sekä 8. ja 15.9. klo
17:30 - 19:45. Kurssin laajuus on 10 oppituntia ja osallistumismaksu 50 €.
Maksuttomat verkkoseminaarit (Teams)

•
•

Suomen Hostellijärjestön edut EKL-yhdistyksille ja niiden jäsenille 30.8. klo
13-14.
Puheeksi ottaminen 11.10. klo 13-13:45.
EKL Verkkokoulutus

Monta yhdessä on enemmän - myös kesällä!
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

