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Uutiskirje joulukuu 2020

Hiljentyvää
Kurssitoiminta jää nyt vähäksi aikaa levolle
lukuunottamatta maksuttomia
verkkoseminaareja. Joululukemiseksi voit
ottaa vaikkapa kevään 2021
koulutuskalenterimme. Turvallista
vuodenvaihdetta toivottaa Jarkko U.

Kurssitukien haku ja raportointi
Tässä vielä kertaalleen syksyn 2020 kurssitukien raportoinnin ja kevään 2021
kurssitukien haun aikataulut
- syksyn kurssituet tulee raportoida 31.12. mennessä tai neljän viikon sisällä
kurssin päättymisestä.
- kevään kurssituet tulee hakea 31.12. mennessä (kirjepostissa riittää
lähetyspäivä ennen vuoden vaihdetta).
Jos yhdistys ei ehdi raportoida/ hakea tukia määräaikojen puitteissa niin siitä
kannattaa ilmoittaa liittoon.

Kevään 2021 kurssit
Kevään 2021 kurssikalenterin lyhyine
kurssiesittelyineen löydät tästä
Voit tutustua kursseihimme myös netissä, jossa
on myös ilmoittautumismahdollisuus.
Kevään 2021 Kaveri kurssille -etukursseja ovat
1. Opintovastaavien kurssi 10.-12.3.
2. Järjestötoiminnan peruskurssi 22.-24.3.
3. Digitarinani-kurssi 19.-21.4.

Kurssit kevät 2021

Kaveri kurssille 2021

Maksuttomat verkkoseminaarit
Maksuttomat verkkoseminaarimme jatkuvat heti tammikuussa. Tilannetta
kannattaa seurata jatkuvasti, sillä uusia verkkosemnaareja voi tulla tarjolle
nopeastikin.

Tässä jo sovitut kevään 2021 verkkoseminaarimme:
Asiantuntijaluennot
26.1.
2.3.
30.3.
25.5.

Ikääntyvien ravitsemussuositukset
Muistisairaudet
Diabetes
Sydänsairaudet

Verkkoseminaarit yhdistysten toimihenkilöille
19.1.
16.2.

Valmistautuminen EKL:n liittokokoukseen
Jäsenasioiden hoiti liiton kanssa

Seminaariaika on klo 10 - 10:45, 19.1. seminaari alkaa klo 13.
Ilmoittautumiset: jarkko.utriainen@ekl.fi tai 050 436 3449
EKL Verkkokoulutus

TSL:n Ukulele ja yinjoogatunnit täällä
taas!
Kyseessä on Luova ja rentouttava
ukulele ja yin-joogatunti, jonka
toteuttavat Suomen kansainvälisesti
tunnetuin ukuleletaiteilija Jarmo Julkunen, kansallisesti tunnettu laulaja ja
joogakouluttaja Mariko Pajalahti sekä Työväen Sivistysliitto TSL ry.
Tunniilla opitaan ukulelella säestämisen perusteet Yin-jooga harjoitusten
tahdissa.
Kurssi ei vaadi aikaisempaa soittotaitoa eikä joogan perusteiden hallintaa.
Studio-ohjaaja jakaa lähetysten yhteydessä kaikki tarpeelliset materiaalit ja
osallistuminen on kaikille kiinnostuneille ilmaista. Sisällöistä ja niiden
soveltuvuudesta (tekijänoikeudet yms.) vastaavat ohjaajat Julkunen ja
Pajalahti. Teknisestä toteutuksesta vastaa Työväen Sivistysliitto.
Aikataulu:
ti 22.12. klo 16-17
ke 23.12. klo 16-17
pe 25.12. klo 16-17
la 26.12. klo 16-17
Verkkokurssille on Vapaa pääsy - tervetuloa!
UKE & YIN

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

