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EKL Koulutus

Ovet auki syksyyn
Tapahtumiemme ovia on jo hieman availtu.
Kaikki eivät mene takaisn kiinni vaikka
rajoituksia tulisikin. Tämän takaa uusi
koulutusmuotomme EKL Verkkokoulutukset.
Lämmintä loppukesää toivottaa Jarkko U.

Muista uusi EKL Verkkokoulutus -sivu
Sivulle kootaan EKL Koulutuksen järjestämät verkkopohjaiset tietoiskut,
webinaarit eli verkkoseminaarit sekä verkkokurssit. Sivulta löytyvät tiedot
tulevista verkkokoulutuksista sekä aiemmin toteutuneiden koulutusten
materiaaleja. Tervetuloa mukaan uuteen koulutusmuotoomme!
EKL Verkkokoulutus

EKL Asiantuntijaluennot
webinaarisarja syksyllä
Tässä luentosarjassa eri toimijoiden
asiantuntijat luennoivat ikäihmisille tärkeistä
ja ajankohtaisista aiheista. Luennot ovat
maksuttomia ja niille on helppo osallistua.

Luentojen aiheet ja aikataulut
Ikääntyneiden kaltoinkohtelu. Ti 15.9. klo 13. EKL
Näkö ja ikääntyminen. To 24.9. klo 10. Näkövammaisten liitto
Kuulo ja ikääntyminen. Ti 6.10. klo 10. Kuuloliitto
Autoilu ja ikääntyminen. Pe 23.10. klo 10. Liikenneturva
Minäkö omaishoitaja? Ti 10.11. klo 10. Omaishoitajalitto
Ilmoittautumiset viimeistään kahta päivää ennen seminaaria:
jarkko.utriainen@ekl.fi tai 050 4363449
Lähetämme ilmoittautuneille osallistujalinkin sekä ohjeet seminaaria
edeltävänä päivänä.
EKL Asiantuntijaluennot

Syyskuun kurssit Rajaniemessä
Ilmoittautumiset kotisivuilla tai jarkko.utriainen@ekl.fi / 050 436 3449
Viestinnällä näkyväksi 16.-18.9. MAKSUTON
Kurssi antaa uusia työkaluja ja osaamista EKL-yhdistysten viestintään. Kurssin
aikana käymme läpi onnistuneen viestinnän aineksia sekä niitä kysymyksiä,
mitkä nousivat esille EKL:n vuoden 2019 Viestinnän kehittämispäivä piireille kiertueen palautteissa. Kurssin harjoitustöissä mm. tutustutaan yhdistysten
omaan viestintään sekä käydään läpi onnistuneen viestinnän esimerkkejä niin
EKL-yhdistyksissä kuin muuallakin. Kurssi on Osuuskunta Tradekan tukemana
maksuton. Kouluttaja: Tuula Laine.
Ilmoittaudu kurssille viimeistään 1.9.
Taide- ja maalauskurssi 28.-30.9. 115 €
Aloita syksy- ja talvikaudeksi uusi harrastus tai tule muuten vain löytämään
itsestäsi uusia luovuudenlähteitä! Tällä kurssilla saat käytännönläheistä
opastusta ja pääset tekemään oman itsesi näköistä taidetta. Osallistuaksesi
kurssille sinun ei tarvitse osata piirtää tai maalata, innostus riittää. Kurssi on
tarkoitettu kaikille, joita lähellä taide on ja jotka haluavat tehdä juuri oman
näköistä taidetta suomalaisen järvimaiseman ja syksyn värien innoittamina.
Tervetuloa niin aloittelijat kuin taidetta pidempään jo harrastaneet.
Kouluttajana toimii taideohjaaja Tarja Mietala.
Mahdollisista kurssien peruuntumisista tiedotetaan välittömästi ja maksetut
kurssimaksut palautetaan.
Ilmoittaudu kurssille viimeistään 13.9.
EKL Koulutus

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

