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EKL Koulutus
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”EKL järjestää jäsenistölleen monipuolista koulutusta liikunnasta 
yhdistystoimintaan sekä kulttuurista tietotekniikkaan ja mielen hyvinvointiin. 
Kurssit järjestetään pääsääntöisesti Rajaniemen lomakeskuksessa Virroilla. ATK-
kurssit järjestetään Rajaniemen Lomakeskuksessa (3 pv) tai Työväen Sivistysliiton 
atk-luokissa Helsingin Hakaniemessä (1 - 2 pv). Kursseja järjestetään myös 
Käpylän Työväentalossa Helsingissä.”

Rajaniemen kurssit alkavat klo 13 ja päättyvät lounaaseen noin klo 11:30.

EKL Koulutus: ekl.fi/jasenille/koulutus

EKL Koulutus
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Oppimisesta www.ok-sivis.fi/media/koulutuksen-laatu/laatuopas.pdf

EKL-Koulutus

• Ihmisellä on luontainen halu ymmärtää asioita, ilmiöitä sekä niiden välisiä 
suhteita.

• Opiskelijan lähtötason huomioiminen ja vuorovaikutuksen luominen tärkeää.
• Yleisesti ollaan siirrytty kouluttajakeskeisyydestä opiskelija- ja 

osaamiskeskeisyyteen.
• Ryhmätyöt hyvä menetelmä ns. hiljaisen tiedon ja kokemustiedon jakamiseen.
• Älä unohda palautteiden keräämistä (suullinen, kirjallinen). 
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Oppimisesta  www.ok-sivis.fi/media/koulutuksen-laatu/laatuopas.pdf 

EKL-Koulutus

• Pohdi omaa oppimiskäsitystäsi
• Miten käsitän oppimisen ja koulutuksen 
• Millainen kouluttaja itse olen, millainen haluaisin olla
• Mikä on hyvää oppimista ja kouluttamista, miten toteutan ne käytännössä

• Omalla itselläsi oleva oppimiskäsitys kuvastaa näkemystäsi oppimisesta ja 
heijastaa vahvasti käytännön koulutukseen. 

• Nykyisin on vallalla sosio-konstruktiivinen oppimiskäsitys, joka korostaa 
opiskelijan omaa aktiivista roolia ja hänen omaa vastuutaan oppimisesta.  
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• Parhaimmillaan koulutus on yksi järjestön menestystekijöistä, pahimmillaan 
”menetystekijä”

• Koulutus on väline koko järjestön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen
• Mahdollisuus kehittää osaamista sitouttaa ja motivoi vapaaehtois-toimijoita sekä 

auttaa hankkimaan uusia vapaaehtoistoimijoita
• Laadukas koulutustoiminta parantaa järjestön tunnettavuutta ja arvostusta
• Taloudellisten resurssien niukkuutta jaettaessa huomio kiinnittyy toiminnan 

laatuun

Koulutus järjestön voimavarana
EKL-Koulutus



Koulutus järjestön voimavarana

• Järjestön asiantuntemus ja osaaminen muodostuu siinä toimivien ihmisten 
osaamisesta,

”Järjestöjen kyky saavuttaa tavoitteensa on lähes täysin riippuvainen niissä toimivien 
ihmisten taidoista” (Hudson 2001)

1. Oppimista tapahtuu saatua tehtävää hoitamalla,

2. Toimeen valitun henkilön osaamista voidaan kartuttaa    koulutuksen avulla 

→ EKL:n, Piirien sekä yhdistysten itsensä järjestämät kurssit 
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EKL-Koulutus
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• Järjestötoiminnan peruskurssit (kevät 2018, kevät 2019)
• Järjestötoiminnan syventävä kurssi (syksy 2018)
• Kerho-ohjaajien kurssi (kevät 2018)
• Yhdistysten kotisivukurssit (2018, 2019) 
• Opintosihteerien kurssi (kevät 2018, kevät 2019)
• Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kurssi (syksy 2018)
• Matkanvetäjien kurssi (kevät 2019)
• Yhdistyksen kirjanpidon kurssi (syksy 2019)

EKL Koulutus
Yhdistysten toimintaa tukevia kursseja 
2018 - 2019



 Kurssit Rajaniemessä Virroilla ja Käpylän työväentalossa Helsingissä
 Tieto- ja viestintätekniikan koulutukset yhteistyössä TSL-Opintokeskuksen kanssa
 Verkkoseminaarit eli Webinaarit
 Piirien kanssa yhteistyössä toteutettavat Järjestötoiminnan kurssit 
 EKL Edunvalvonnan koulutukset

 Elinvoimaa-toiminnan koulutukset kohdennetulla avustuksella
Teemana mielen hyvinvointi 

 Verkosta Virtaa -toiminnan koulutukset kohdennetulla avustuksella
Vertaisopastajia EKL-yhdistyksiin

EKL Koulutus
Mistä vastaa  - ja miksi EKL:llä
erihintaisia koulutuksia?
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 Eläkkeensaaja-Lehti = laajalevikkisin
 EKL:n kotisivut → koulutus = uusin tieto
 EKL Koulutus sähköiset uutiskirjeet = suoraan omaan sähköpostiin
 Facebook

 EKL:n järjestökirjeet (3-4 kpl/v, kirjepostina)
 EKL:n sähköiset uutiskirjeet (7- kpl/v)
 Postitukset, vierailut yhdistyksissä, koulutukset
 Tapahtumat, messut

EKL Koulutus
Mistä kautta koulutuksista saa tietoa?
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Opintosihteeri → Opintovastaava  syksy 2018

 Opintosihteereiden perinteinen toimenkuva: kerhotoiminnan seurantaan 
ja raportointiin liittyvän paperiliikenteen hoitaminen yhdessä kerhon 
ohjaajien ja taloudenhoitajien kanssa. 

 Toimenkuva laajentunut*:
 Yhdistyksen koulutustoiminnan suunnittelu
 Koulutusten toteutus ja seuranta
 Koulutustoiminnasta tiedottaminen
 Yhteistyö EKLn kanssa (TSL-kurssituet)

* Vuoden 2016 lopussa 
kerhotoimintaan annettu
tuki lopetettiin ja tuet suun-
nattiin kurssimuotoiseen 
koulutustoimintaan  

EKL-Koulutus
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EKL - jäsenille - Koulutus

Koulutuksen etusivulla 
ajankohtaiset
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Vuoden 2018 ja 2019 kurssi-ilmoittautumisista
46 % netti-ilmoittautumisia

Netin kautta ilmoittautuessasi saat vahvistuksen 
Ilmoittautumisestasi sekä kurssin laskun pdf:nä



Ilmoittautumislomake
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EKL-Koulutus
Kevään 2020 koulutuskalenteri 
 
Kevät 
 

Aika ja paikka 

 
 
Kurssi 

11.2. Helsinki 112 Turvallisuuspäivä 
 

2.-4.3. Virrat Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi  

Opintovastaavien kurssi 
 

18.-19.3. Helsinki Älypuhelimen hankinnan ja käytön peruskurssi 
 

30.3.-1.4. Virrat Kisälli- ja kuplettilaulun kurssi 

Kotisivut Yhdistysavaimella peruskurssi EKL piireille 
 

6.-7.4. Helsinki Kotisivut Yhdistysavaimella jatkokurssi 
 

4.-6.5. Virrat Lavakarisman kurssi 

Viestinnällä näkyväksi 
 

18.-20.5. Virrat Kuorokurssi 
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EKL-Koulutus
EKL koulutukset
2019


