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Jarkko Utriainen
Järjestösuunnittelija
050 436 3449
jarkko.utriainen@ekl.fi

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Haapaniemenkatu 14
PL 168, 00531 HELSINKI

Myös: kurssituet yhdistyksille

Maksulliset kurssit
• Rajaniemen lomakeskus, Virrat
• Käpylän työväentalo, Helsinki
• TSL-Opintokeskus, Helsinki
Verkkokoulutus
• Maksuttomat webinaarit
• Maksulliset verkkokurssit 
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Yhden ja kahden päivän mittaiset kurssit Käpylän 
työväentalossa ja TSL-Opintokeskuksessa Hakaniemessä
• Sisältävät pelkän opetuksen sekä kurssilla mahdollisesti 

jaettavan materiaalin. 
• Kurssipäivät alkavat tavallisesti klo 9:30 ja päättyvät klo 15:30.
• Yhden päivän kurssin hinta on 40 € ja kahden päivän kurssin hinta on 80 €.
• TSL-Opintokeskuksessa järjestetään vain tieto- ja viestintätekniikan kursseja
• Helsingissä kokeillaan myös pidemmälle ajalle jakautuvia kursseja

(esim. Salsakurssi syyskuussa 2022)

Helsinki
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Kolmen ja neljän päivän mittaiset kurssit Rajaniemen lomakeskuksessa
• Sisältävät opetuksen lisäksi majoituksen ja ruokailut. 
• Kurssipäivät alkavat ensimmäisenä koulutuspäivänä klo 13 tarjottavalla 

tervetuliaiskahvilla (sisältää infon) ja päättyvät viimeisenä koulutuspäivänä 
klo 12 tarjottavaan lounaaseen

• Kolmen päivän kurssin hinta on 120 € ja neljän päivän kurssin hinta on 170 €.
• Majoitus 2 h huoneissa, lisämaksusta 20 €/ yö voi varata yhden hengen

huoneen

Virrat



Rajaniemen Lomakeskus on entinen
pappila Virroilla Siekkisjärven
rannalla. Kursseilla on käytössä
majoitusrakennuksissa olevat saunat
sekä rantasauna. Majoituskapasiteetti
on 60 henkilöä. Tuo määrä ihmisiä
mahtuu myös Siekkissaliin. 

Etäisyys Tampereelle on noin 110 km 
ja Helsinkiin noin 290 km. 
HUOM kimppakyytejä voi kysellä!
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Ilmoittautumiset kursseille

• Voi tehdä
• sähköpostilla jarkko.utriainen@ekl.fi
• puhelimella 050 436 3449 (/vaihde)
• kotisivuilla olevien ilmoittautumislinkkien kautta 

• Kaksi viikkoa ennen kurssin alkamista ilmoittautuneille lähetetään
kurssin infokirje, mahdollinen ohjelma sekä lasku. Jos ilmoittautunut ei
ole antanut sähköpostia niin aineisto lähetetään kirjepostina

• Verkkosivuilta ilmoittautunut saa laskun ilmoittautumisen yhteydessä,
sama lasku lähetetään myös infokirjeen yhteydessä
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EKL Koulutus kurssit

• Jotkin edunvalvontaan liittyvät kurssit voivat olla osallistujille maksuttomia
→ Osuuskunta Tradeka tukee

• → Syksyisin järjeste ävät Vanhusneuvostopäivät (17.-19.10. 2022)
• → Yhteiskunnallisen vaiku amisen kurssi 21.-23.11.2022

 HUOM. EKL:n Elinvoimaa ja Verkosta Virtaa -toiminnot saavat korvamerkittyä
rahoitusta, jonka turvin ne voivat järjestää maksuttomia koulutuksia omista
aihepiireistään. 
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Ilmoittautumisen peruminen
• Ilmoittautumisen voi perua maksutta vielä viikko ennen kurssin alkamista
• Jos kurssille osallistuminen perutaan myöhemmin kuin viikko ennen 

kurssin alkua, veloitetaan kurssin hinnasta 50 %. Esteen sattuessa 
voidaan ilmoittautuneen tilalle vaihtaa toinen henkilö kuluitta.

• Sairastapauksissa kurssimaksu palautetaan lääkärin tai terveydenhoitajan 
todistusta vastaan 30 €:n toimistomaksulla vähennettynä.

www.ekl.fi/jasenille/koulutus/hinnat-ja-ilmoittautumiset/
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EKL Verkkokoulutus
• Käynnistyi keväällä 2020
• Vuodessa noin 15 koulutusta, tyypillisimmin 45 min mittaisia webinaareja

• Asiantuntijaluennot
• Toimihenkilöwebinaarit

• Ilmoittautumisen jarkko.utriainen@ekl.fi /050 436 3449
• Ehtii ilmoittautumaan vielä webinaaria edeltävänä päivänä

• Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille webinaaria edeltävän päivänä
• Toteutus Teams-sovelluksella, jota ei tarvitse olla asennettuna osallistujan

omalla koneella
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EKL Verkkokoulutus
• Asiantuntija- ja toimihenkilöwebinaarit ovat maksuttomia eikä ilmoittautumisia

tarvitse erikseen perua
• Verkkokurssit voivat olla maksullisia, tiedotetaan erikseen (esim. Suku-

tutkimuksen verkkokurssi syyskuussa 2022)
• Webinaariin osallistuneella on mahdollisuus saada webinaarin esitys (video-

tallennus + diaesitys) oman yhdistyksensä käyttöön
• Esitystä ei saa laittaa julkiseen saatavuuteen tai jakaa oman yhdistyksen 

ulkopuolelle
• Vuonna 2021 EKL:n verkkokursseilla oli 398 osallistumista.

www.ekl.fi/jasenille/koulutus/verkkokoulutus
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Tietoa EKL Koulutuksesta

 Eläkkeensaaja-Lehti = laajalevikkisin
 EKL:n kotisivut (ekl.fi/jasenille/koulutus) = uusin tieto
 EKL Koulutus sähköiset uutiskirjeet = omaan sähköpostiin*
 Facebook = kohdemarkkinointi

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