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Eteenpäin
EKL Koulutus on pysynyt hyvin jalkeilla
kuluneen syksyn. Kursseja on päästy
järjestämään ja verkkokoulutukset
kiinnostavat yhä enemmän. Nyt
yhdistykset kurssitukien hakuun, ensi
vuonna tilanne on toinen. Jarkko Utriainen

Kurssitukien hakeminen ja raportointi
Kurssituet syksy 2020 raportointi
Syksyn kurssituet tulisi raportoida 31.12. mennessä tai neljän viikon sisällä
kurssin päättymisestä. Raportointilomakket liitteineen on saatavilla EKL
Koulutuksen kotisivuilla ja niitä voi tilata jarkko.utriainen@ekl.fi tai 050 436
3449.
Jos raportoinnista on kysyttävää tai jos raportoinneille tarvitaan lisäaikaa, niin
kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä. Peruuntuneet kurssit tulee ilmoittaa
liittoon ja raportti tulee tehdä vaikka kurssilla ei kuluja olisikaan.
Kurssituet kevät 2020 haku
Kevään 2021 kurssitukien hakuaika on 16.11. - 31.12. Tukien hakulomakkeet
ovat myös kotisivuillamme ja niitä voi tilata liitosta. Kurssitukihakemuksen voi
toimittaa vähän 31.12. jälkeenkin, mutta silloin kannattaa olla yhteydessä
liittoon ennen hakuajan päättymistä. Kurssitukia kannattaa hakea, sillä
peruuntuneista kursseista riittää pelkkä ilmoitus liitoon.
Kurssituet raportointi

Kurssituet haku

Kevään 2021 kurssit
julkaistu kotisivuilla
Tässä kevään 2021 kurssit aikajärjestyksessä,
sisältökuvaukset ja ilmoittautumiset ovat
kotisivuillamme.
Tekstinkäsittely tietokoneella 8.-9.2.
TSL-Opintokeskus, Helsinki. 80 €
Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi 8.-9.3. TSL-Opintokeskus,
Helsinki. 80 €
Opintovastaavien kurssi 10.-12.3. Rajaniemi. 120 €

Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi 10.-12.3. Rajaniemi. 120 €
Järjestötoiminnan peruskurssi 22.-24.3. Rajaniemi. 120 €
Lavakarisman kurssi 22.-24.3. Rajaniemi. 120 €
Puhe- ja esiintymistaidon kurssi 15.-16.4. Käpylän työväentalo,
Helsinki. 80 €
Kotisivut kuntoon! 19.-21.4. Rajaniemi. 120 €
Digitarinani-kurssi 19.-21.4. Rajaniemi. 120 €
Kuorokurssi 17.-20.5. Rajaniemi. 170 €.
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Kaveri kurssille -etu jatkuu
EKL:n Kaveri kurssille -etu jatkuu myös ensi vuonna. Etukursseilla kahden
samaan aikaan samalle kurssille ilmoittautuvan EKL-yhdistyksen jäsenen
yhteinen kurssimaksu on 200 €, siis 20 % "listahintoja" halvempi.
Kevään 2021 etukursseja ovat
Opintovastaavien kurssi 10.-12.3.
Järjestötoiminnan peruskurssi 22.-24.3.
Digitarinani-kurssi 19.-21.4.
Ilmoittautumiset Kaveri kurssille -edussa: jarkko.utriainen@ekl.fi tai 050 436
3449.
Kaveri kurssille 2021

Ilmianna uusi kotisivu!
Ilmianna oman yhdistyksesi tai
naapuriyhdistyksenne uusi kotisivu meille!
Keräämme omaan tietoomme sekä
kotisivukursseja varten tietoa EKLYhdistyksissä tehdyistä kotisivuista
Yhdistysavain-ohjelman uudella versiolla.
Uudella ohjelmaverisolla tehtyjä kotisivuja
on jo avattu ja tulevina kuukausina uusia avataan. Voit lähettää tietoa
vastaamalla tähän uutikirjeeseen tai lähettämällä sähköpostia
jarkko.utriainen@ekl.fi.

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

