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EKL Koulutus

Uutta oppimaan
Syksyn koulutustoiminnan vilkkain aika
koittaa. Nyt voit valita oman koulutuksesi
verkosta tai olemalla itse paikalla. Aika
opettaa ja me opetamme toinen toisiamme.
Valoisaa syksyä toivottaa Jarkko Utriainen.

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
24.9. Näkö ja ikääntyminen. Näkövammaisten liitto.
6.10. Kuulo ja ikääntyminen. Kuuloliitto
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

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

Kisälli- ja kuplettilaulun kurssi 19.-21.10.

Suomalainen kisällilaulu 100 vuotta! Tällä kurssilla saat kattavan tietopaketin
kisälli- ja kuplettilaulun perinteestä ja asemasta Suomalaisen musiikin
kehityksessä. Opiskelun lisäksi kurssilla lauletaan ja jaetaan yhteisiä muistoja
kisälli- ja kuplettilaulujen perinteistä ja perinnöistä. Kurssin vetäjänä toimii
kisällilauluja useamman vuoden tutkinut musiikin alan ammattilainen Timo
"Tipi" Tuovinen. Kurssin hinta on 115 €.

Salsakurssi 19.-21.10.
Tule maistamaan tulista salsaa ja ota maku mukaan omaan yhdistykseesi.
Salsa on seuratanssien kentässä suhteellisen tuore tulokas, sitä on tanssittu
Suomessa vasta parikymmentä vuotta. Silti salsakärpäsen puremia tanssijoita
maastamme löytyy jo sankoin joukoin. 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 115 €.

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 €.
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Elämäni eläkevuodet
valmentajakoulutus
Rajaniemessä 27.-28.10.
Olet Elämäni eläkevuodet -hankkeen
etsimä henkilö jos sinulla on tietoa
ryhmänohjauksesta ja olet kiinnostunut
ihmisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.
Ikäinstituutin Elämäni eläkevuodet - liikettä ja mielenvoimaa -hankkeen
valmentajakoulutusten tavoitteena on perustaa vapaaehtoisten
vertaisvalmentajien vetämiä Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmiä. Mukaan
toimintaan halutaan työpareja, joten toimivin tapa yhdistyksessä on saada
mukaan kaksi henkilöä. Pariton määrä sopii myös
Valmentajakoulutus järjestetään Rajaniemessä 27.- 28.10.
Ilmoittautumiset koulutukseen 27.9. mennessä. Voit kysyä lisää tai
ilmoittautua valmennukseen käymällä kotivuillamme:
Valmentajakoulutukset

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

