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PÄÄKIRJOITUS

Ritva Kyynäräinen

O L E T K O S I N Ä K I N M O N E S S A M U K A N A?

T

yö, koti, perhe, sairas läheinen, harrastukset. Meneekö valveillaolosi velvollisuuksien hoitamiseen?
Huomaatko lainkaan, miten tärkeä ja hyvä tyyppi olet? Milloin olet
viimeksi kiittänyt itseäsi loppuun hoidetusta tehtävästä, hyvin menneestä päivästä tai ympäristöösi luomasta hyvästä mielestä?
Kokeilepa heti tänään! Olet onnistunut tämän päivän aikana jo monesti.
Kiitä itseäsi projektia eteenpäin vieneestä kommentistasi kokouksessa,
työkaverisi auttamisesta iltapäivällä, lasten ilahduttamisesta mukavalla retkiuutisella, tekemästäsi maukkaasta ruuasta, hyvästä keskustelutuokiosta
kumppanisi kanssa.
Myönteinen asenne itseä kohtaan lisää onnellisuutta ja jaksamista. Turhaan ei sanota, että positiivisuus tietää terveyttä ja pitkää ikää.
Muista kehua ja kiittää itseäsi. Hyvä minä! Hyvä me!
Energistä kesää hyvän ja positiivisen ajattelun merkeissä

Ritva Kyynäräinen
Liiketalouden Liiton hallituksen puheenjohtaja
P.S. Tärkeä osa tämän numeron sisältöä ovat jäsentemme omat luovat tuotokset, joita toimitus sai enemmän kuin rohkeni odottaakaan. Lomailuvinkkejä ja muita luovia tuotoksia voi lukea sivuilta 14−18. Arvomme julkaistujen
tuotosten lähettäjien kesken neljä kappaletta 50 euron S-ryhmän 50 euron
lahjakorttia ja viestimme voittajille henkilökohtaisesti.
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Koronakriisi heijastui naisten yrittäjyyteen selvästi miesyrittäjiä
enemmän. Erityisesti pandemian
alussa vuonna 2020 kriisi näytti
iskeneen eniten yksinyrittäjänaisiin.
Talouden tavanomaisemmissa
kriiseissä naisten ja miesten työllisyysmuutokset ovat tapahtuneet
päinvastaisessa järjestyksessä niin,
että kriisit ovat osuneet voimakkaammin yrittäjämiehiin. Korona
taas näyttää nirhaisseen yrittäjänaisia oikeastaan kaikilla toimialoilla.
Ehkä naisten keskuudessa oli jo
ennen koronaa enemmän sellaisia
yrittäjiä, jotka kamppailivat taloudellisen niukkuuden kanssa. Mahdollista on sekin, että siirtyivät
pandemian aiheuttaman talouskurimuksen aikana muihin toimiin
herkemmin kuin miehet, pohtii
Anna Pärnänen Tilastokeskuksen
Tieto&trendit-blogissa.
Kokonaisuudessaan yrittäjien
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työllisyys on toipunut koronasta
hyvin, mutta joillakin toimialoilla
työllisyystilanne on edelleen heikompi. Täyttä toipumista odotellaan vielä muun muassa majoitusja ravitsemustoiminnassa, taiteiden, viihteen ja virkistyksen aloilla
sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa.
Yrittäjien määrän notkahdus
näyttää kuitenkin jääneen väliaikaiseksi: yrittäjien määrä kasvoi
vuonna 2021 ja on jo ohittanut
vuoden 2019 tason. Naisyrittäjien
määrä on tosin vielä hivenen vuoden 2019 tasoa jäljessä.
Yksi pitkän aikavälin selvä muutos on ollut maatalousyrittäjien
määrän väheneminen ja muiden
alojen yksinyrittäjien määrän
kasvu. Tämä rakenteellinen muutos on ollut trendinomainen
1990-luvun lopulta alkaen. Työnantajayrittäjien määrä taas on pysytellyt samalla tasolla.

Päivittäistavaroiden verkkokaupan
arvo Suomessa oli 536 miljoonaa
euroa vuonna 2021 – kasvua edellisvuoteen tuli lähes 36 prosenttia.
Erityisen voimakasta kehitys on
ollut yksinomaan verkkokauppaa
harjoittavien toimijoiden keskuudessa. Niistä suurimpien, kuten
Ruokaboksin, myynti on jo verrattavissa isoimpien hypermarkettien
verkkokauppamyyntiin, kertoo tutkimusyritys NielsenIQ, jonka tiedot
pohjautuvat sen tuottamaan Päivittäistavaramyymälärekisteriin. NielsenIQ:n mukaan onkin kiinnostavaa
nähdä, mitä tapahtuu tänä vuonna,
kun esimerkiksi viime vuoden lopulla Suomessa aloittanut norjalainen verkkokauppa Oda saa toimintansa käyntiin täysipainoisesti.
Verkkokaupan osuus vuoden
2021 koko päivittäistavaramyynnistä
oli 2,6 prosenttia. Yhteensä
pt-myynnin arvo oli viime vuonna
20,9 miljardia euroa.

Kuvat: Freepik.com

Kuvat: Freepik.com

Korona iski
yksinyrittäjänaisiin

PT-KAUPPA VERKOSSA
KASVAA KOHISTEN

▶  Tiesitkö muuten, että henkilöautojen lukumäärä kasvaa Suomessa yli kolme kertaa nopeammin kuin ihmisten määrä?
Henkilöautoja oli vuoden 2022
alussa liikennekäytössä 12,5 prosenttia enemmän kuin 2010 alussa,
kun taas Suomen väkiluku kasvoi
samalla ajanjaksolla 3,7 prosenttia.
Korona-aika on entisestään vain
kiihdyttänyt autoistumista. Lähde:
Pysäköintisovellusyritys EasyPark

AJANKOHTAISTA

Kiva tietää
◆ HARRASTATKO ULKOILUA?
Jos vastaat kyllä, et ole ainoa: samaa harrastaa 96 %
suomalaisesta aikuisväestöstä.
Suomalaiset ulkoilevat keskimäärin 3 kertaa viikossa.
Naiset ovat hieman aktiivisempia kuin miehet.

Kuvat: Freepik.com

Suurin osa ulkoilukerroista suuntautuu lähiluontoon. Lähivirkistyskerroista noin 30 % kohdistuu enintään 300
metrin päähän kotoa ja noin 85 % enintään kymmenen
kilometrin päähän kotoa. Koronapandemia on lisännyt
etenkin lähiluonnon suosiota.
Lähde: Luonnonvarakeskus (Luke)

◆ TUNNETKO MÖLKYN?
Ranskalaiset ja japanilaiset kyllä tuntevat. Kyykästä
jalostunut puukeilapeli kilpailee Pariisin puistoissa jopa
perinteisen petankin kanssa. Japanissa taas on
kuulemma Mölkky-aiheista joogaa.
Mölkky-pelejä valmistaa porilainen Tactic Games, joka
tunnetaan myös muun muassa Kimble- ja Alias-pelistään. Mölkky on ehtaa suomalaista puuta, eikä muovia
ole mukana. Mölkyn tuotannosta noin 90 prosenttia menee vientiin.
Lähde: Hintavertailupalvelu Hintaopas.fi

◆ HALUATKO VAIKUTUSVALTAA
TYÖPAIKALLASI?
Enemmistö (69 %) suomalaisista on sitä mieltä, että
työntekijät voisivat päättää nykyistä useammista asioista.
Vielä useampi (75 %) katsoo, että erityisesti
asiantuntijatyössä valtaa pitäisi antaa työntekijöille.
Lähes puolet (47 %) suomalaisista ei kuitenkaan ole kiinnostunut lainkaan omistamaan työnantajansa osakkeita,
vaikka se antaisi lisää vaikutusmahdollisuuksia.
Lähde: Ohjelmistoyritys Luoto Companyn teettämä kyselytutkimus

Kohti kestävää kulutusta

Uuden direktiivin tavoitteena on antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Direktiivi
pyrkii puuttumaan myös harhaanjohtaviin ympäristöväitteisiin ja kestävyysmerkintöihin.
Valtioneuvosto on informoinut eduskuntaa direktiiviehdotuksesta ja ilmaissut oman kantansa siihen nk. U-kirjelmällä, jossa se pitää direktiiviehdotuksen tavoitetta kannatettavana mutta näkee myös ongelmia. Kuluttajille kun

Kuvat: Freepik.com

EU haluaa parantaa kuluttajien mahdollisuuksia tehdä
kestäviä kulutusvalintoja. Euroopan komission ehdotus
vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviksi on osa EU:n
laajempaa kiertotalouspakettia.

on jo tälläkin hetkellä annettava runsaasti tietoa, ja valtioneuvoston mukaan on olemassa riski, että kuluttaja uupuu
aina vain kasvavaan tiedon määrään tai ei enää osaa erottaa olennaisinta tietoa. Valtioneuvosto pitää tärkeänä
myös, ettei elinkeinonharjoittajien hallinnollista taakkaa
lisätä tarpeettomasti.
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Maksuhäiriömerkintöjen
säilytysaika lyhenee
Maksuhäiriömerkintä poistuu jatkossa kuukauden kuluessa siitä, kun
luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Lakiuudistus tulee voimaan joulukuun alussa, tiedottaa oikeusministeriö.
Säilytysajan lyhentäminen koskee sekä yleisimpiä henkilöluottotietoja
että yritysluottotietoja. Uutta on sekin, ettei uusi maksuhäiriömerkintä
jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on itsenäinen.
Kuvat: Freepik.com

Uudistuksella halutaan puuttua kohtuuttomiksi koettuihin tilanteisiin,
joissa velkaantuneella on säilynyt maksuhäiriömerkintä siitä huolimatta,
että velka on jo maksettu. Nykylain mukaan esimerkiksi ulosottotieto säilyy luottotietorekisterissä kolme vuotta, ja uusi merkintä voi pidentää
merkinnän säilytysaikaa.

Toivotko työsuhde-etuihin
joustoa?
Luultavasti toivot, jos olet nuori työntekijä.
Jopa 90 prosenttia alle 30-vuotiaista palkansaajista nimittäin on valmis vaihtamaan työpaikkaa, jos luvassa on itselle
paremmin sopivia työsuhde-etuja.

Tiedot perustuvat yleiseurooppalaiseen
Benify 2022 -tutkimukseen, jossa selvitettiin työelämätrendien tulevaisuutta.
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Nuoret arvostavat yksilöllisyyttä ja joustavuutta. Halutuimpia etuja ovat sellaiset,
jotka työntekijä pystyy räätälöimään itselle
omaan elämäntilanteeseen sopiviksi, kertoo Edenred, joka on työsuhde-etuja,
muun muassa lounas-, liikunta-, kulttuurija työmatkaetuja, tarjoava yritys.

JÄSENEDUT

Hyödynnä jäsenetusi!
Akavan Eritysalojen jäsenenä saat käyttöösi lukuisia monipuolisia ja
hyödyllisiä etuja, kuten henkilökohtaisen lakimiespalvelun,
palkkaneuvonnan ja kattavan vakuutusturvan.
JÄSENETUJEN ARVO VUODESSA KESKIMÄÄRIN 					

€

▶ Henkilökohtainen lakimiespalvelu ja palkkaneuvonta - kustannus noin 300 €/tunti
300
▶ Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta					200
▶ Ansiosidonnainen työttömyysturva - Työttömyyskassan jäsenyys			
75
▶ Erilaiset jäsenoppaat (noin 25 e/kpl)						25
▶ Koulutukset ja tapahtumat (koulutus/päivä)					800
▶ Vapaa-ajan matkustajavakuutus						60
▶ Vapaa-ajan tapaturmavakuutus						30
▶ Muut alennukset vakuutuksista (keskiarvo)					70
▶ Member+ edut ja palvelut: alennukset jäsenkortilla 				
450
▶ Uravalmennus								300
EDUT VUODESSA YHTEENSÄ							2310
• Jäsenenä sinulla on lisäksi vastuu- ja oikeusturvavakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta.
Lue vakuutuksen ehdoista: www.akavanerityisalat.fi ▶ Palvelut ja edut ▶ Vakuutukset
• Danske Bank tarjoaa jäsenille edullisempaa asuntolainaa.
• Ammattiliiton solmiman työehtosopimuksen arvo voi olla jopa 20 % kuukausipalkastasi.
TSEKKAA NÄMÄ:
▶ 30 % alennus Werner & Jarlin verkkokaupan normaalihintaisista kirjoista. Syötä kassalla
kampanjakoodi AKAVANERITYISALAT2022 ennen maksua. Tarjous on voimassa koko vuoden
2022: www.wernerjarl.fi
▶ MEMBER+ Etuja mökkilomiin, hostelleihin, vapaa-aikaan, äänikirjojen kuunteluun ja paljon muuhun. Uutuutena GoGift-etuklubi, josta voi ostaa pohjoismaisia merkkituotteita erittäin
edullisin hinnoin ja ilman toimituskuluja: www.memberplus.fi
▶ PALKKIO+ Uusi laskutuspalvelu kevytyrittäjille, joilla ei ole omaa y-tunnusta. Akavan Erityisalojen jäsenen voi laskuttaa vuosittain 1000 euron edestä ilman palveluveloitusta:
www.palkkioplus.fi
Lue myös www.etk.fi/blogit ▶ 3+1 vinkkiä kevytyrittäjäksi tai alustatyöhön aikoville
MUISTA MYÖS LTA:N OMAT TUTUT EDUT!
▶ Liiketalous-lehti sähköisenä tai printtilehtenä kahdesta neljään kertaan vuodessa.

SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ!
Jokainen uuden jäsenen tuonut
suosittelija palkitaan 50 euron arvoisella
Superlahjakortilla.
www.akavanerityisalat.fi ▶
Jasenyys ▶ Suosittele_jasenyytta
OVATKO JÄSENTIETOSI AJAN TASALLA?
Ilmoita myös sähköpostisoitteesi.
www.akavanerityisalat.fi ▶ Jäsenyys
▶Jäsentietojen päivitys

▶ Osaaja-seminaari jäsenetuhintaan
▶ Mahdollisuus hakea apurahaa Liiketalouden Liiton omasta nimikkorahastosta, jota Liikesivistysrahasto hallinnoi. Haku päättyy 15.8. www.lsr.fi
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Työaikapankki helpottaa
työ- ja vapaa-ajan
yhteensovittamista
Tuire Torvela
Akavan Erityisalojen lakimies

Työaikapankki on sananmukaisesti pankki – sinne voi
tallettaa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi
muutettuja rahamääräisiä etuuksia. Vapaita otetaan
pankista pitämällä pankkivapaita.

U

seissa työehtosopimuksissa on määräyksiä,
jotka mahdollistavat työaikapankista sopimisen. Myös työaikalaissa on säännökset työaikapankista, ja sen käyttöönotosta voidaan
sopia kaikilla työpaikoilla.
Työaikapankista sopiminen on aina vapaaehtoista,
mutta kun siitä sovitaan, tulee sopimus tehdä kirjallisesti. Työntekijäpuolelta sopimuksen voi tehdä luottamusmies, luottamusvaltuutettu, muu henkilöstön edustaja,
henkilöstö tai henkilöstöryhmä. Yksittäinen työntekijä
tulee osaksi henkilöstön edustajan/henkilöstön tekemää
työaikapankkisopimusta.
Vaikka työpaikalla olisikin tehty työaikapankkisopimus,
työajan siirtäminen pankkiin edellyttää työntekijän antamaa suostumusta. Yksittäinen työntekijä voi siis halutessaan olla säästämättä työaikaa pankkiin, eikä työnantaja
saa omin päin siirtää eriä pankkiin.
Työaikalaissa on säännökset työaikapankkisopimuksen vähimmäissisällöstä. Sopimuksessa tulee sopia,
millaisia eriä työaikapankkiin voidaan siirtää, mitkä ovat
säästämisen rajat, miten työaikapankki lakkautetaan ja
miten lakkauttamishetkellä työaikapankissa oleva työaikasäästö korvataan. Lisäksi tulee sopia pankkivapaan
käyttämisen periaatteista ja menettelytavoista, joilla työaikapankkiin säästettyä aikaa pidetään vapaana.
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TYÖAJAN SIIRTÄMINEN TYÖAIKAPANKKIIN
Työaikapankkiin on mahdollista sopia siirrettäväksi:
§ Lisä- ja ylityötunnit – ylityöt tulee siirtää samalla
tavalla korotettuna kuten ne maksettaisiin rahana.
Jos työntekijä on tehnyt 3 tuntia 50 %:lla korotettua
vuorokautista ylityötä, tulee työaikapankkiin siirtää
4,5 tuntia. Työntekijä voi halutessaan siirtää
työaikapankkiin myös vain ylitöiden perusosan tai
korotusosan.
§ Liukuvaan työaikajärjestelmään kertyneitä
saldotunteja enintään 60 tuntia neljän kuukauden
seurantajakson aikana.
§ Lakiin tai sopimukseen perustuvia rahamääräisiä
etuuksia, kun ne on ensin muutettu työajaksi.
Tällaisia ovat esimerkiksi varallaolokorvaus,
viikkolepokorvaus, ilta-, yötyölisät ja muut
olosuhdelisät ja lomaraha. Rahamääräinen etu
muutetaan työajaksi työntekijän talletushetkisen
palkan mukaan. Jos esimerkiksi rahamääräisen
etuuden arvo olisi 150 euroa ja työntekijän
tuntipalkka 15 euroa, on siirrettävä vapaa 10 tuntia.
Työaikapankin kokonaiskertymä ei saa ylittää työntekijän
kuuden kuukauden säännöllisen työajan määrää. Lisäksi
työaikapankkiin säästettävä enimmäiskertymä ei saa kalenterivuoden aikana kasvaa yli 180 tunnilla edellisen

Kuva Uzi Varon

TYÖELÄMÄ

kalenterivuoden lopun saldotilanteesta. Käytännössä
enimmäiskertymistä on usein sovittu siten, että ne ovat
lain sallimaa enimmäiskertymää alhaisemmat.
TYÖAIKAPANKKIVAPAAN PITÄMINEN
Työaikapankkisopimuksessa on hyvä sopia siitä, minkä
pituisina jaksoina ja kuinka paljon vapaita työntekijä voi
enintään pitää. Sovittaessa on hyvä muistaa sekin, että
työntekijä voi kerryttää vapaita pitkällä aikajänteellä tiettyä tarkoitusta varten − esimerkiksi saadakseen pidemmän breikin työelämään. Työaikapankkivapaan pitämisen
sääntöjä ei tulekaan sopia liian tiukoiksi, jotta ne mahdollistaisivat hyvinkin erimittaisten vapaiden pitämisen joustavasti. Siltä varalta, ettei sopimuksessa ole asiasta sovittu, on työaikalaissa asiasta säännökset.
Työntekijällä on oikeus saada työaikapankkiin kertynyttä vapaata vähintään 2 viikkoa vuodessa. Jos säästettyjä vapaita on yli 10 viikkoa, on työntekijällä oikeus saada vuodessa vapaata vähintään yksi viidesosa työaikapankin kertymästä.
Työaikapankkisopimuksessa voidaan sopia, että työntekijällä on oikeus pitää vapaa haluamanaan ajankohtana
noudattamalla sovittua ilmoitusaikaa. Joissakin sopimuksissa on voitu sopia samasta menettelystä kuin vuosiloman säästövapaissa eli työntekijällä on oikeus päättää
ajankohta noudattamalla 4 kuukauden ilmoitusaikaa.
Mikäli vapaiden pitämisen ajankohta on jätetty sopimisen
varaan eikä ajankohdasta päästä sopimukseen, voi työnantaja määrätä ajankohdan. Jos ajankohta ei sovi työntekijälle, on hänellä vaatiessaan oikeus saada vapaan
sijasta korvaus rahana.

Parhaimmillaan työaikapankki
auttaa myös työssä jaksamisessa,
Tuire Torvela toteaa.

Sopimuksessa kannattaa sopia, että työaikapankkivapaa siirretään myöhempään ajankohtaan, jos työntekijä
sairastuu ennen pankkivapaata tai sen aikana. Joissakin
työaikapankkisopimuksissa on sovittu noudatettavaksi
samaa menettelyä kuin työntekijän sairastuessa ennen
vuosilomaa tai sen aikana.
Lisäksi on hyvä sopia myönnetyn pankkivapaan peruuttamisesta tai siirtämisestä myös muulloin kuin sairastumisen vuoksi. Ellei asiasta ole sovittu, työntekijällä ei ole
oikeutta peruuttaa vapaata tai siirtää sen ajankohtaa.
Tällaista oikeutta ei ole myöskään työnantajalla.
Työaikapankkivapaan ajalta kertyy vuosilomaa samalla tavoin kuin työntekijän työssä ollessa. Työaikapankkivapaan ajalta työntekijälle maksetaan palkka vapaan pitoajankohdan palkan mukaisesti. Luontoisedut tulee vapaan aikana antaa vähentämättöminä.
Mikäli työsuhde osa-aikaistetaan, työaikapankkivapaat
tulee pitää ennen osa-aikaistamisen alkua tai tunnit tulee
maksaa rahana. Muutoinkin on hyvä sopia periaatteista,
joiden mukaan pankkivapaat voidaan korvata rahana, jos
työtehtävissä tai sen palkkausperusteissa tapahtuisi olennaisia muutoksia. Työsuhteen päättyessä pankkivapaan
saldo maksetaan rahana, ellei työntekijä sovi sen käyttämisestä irtisanomisaikana.

▶ SAIRAUS ISKEE LOMALLA – VOIKO LOMAPÄIVIÄ
SIIRTÄÄ?
www.akavanerityisalat.fi ▶ Uutishuone ▶ Artikkelit
(Kirjoita otsikko Hae-kenttään, niin löytyy nopsasti.)
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Teksti Tea Klinga

Tunneälykäs työyhteisö
pärjää vaikeissakin
tilanteissa
Tunneälykkäästi toimiva työyhteisö rakentaa kulttuurin ja
toimintatavat , joilla se pysyy elinvoimaisena. Avainasioita
ovat positiivinen vuorovaikutus, luottamus ja
yhteiset tavoitteet.
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Tunneälykäs työyhteisö antaa tilaa erilaisille
persoonille painottaen kunnioittavaa vuorovaikutusta
ja positiivista käyttäytymistä, kirjoittaa Tea Klinga.

T

utkimusten mukaan korona on vaikuttanut ihmisten ja työyhteisöjen toimintaan. Toisaalta
etätyö uudisti työtapoja ja lisäsi työn joustavuutta arkea sujuvoittaen. Vastaavasti etätyö
on lisännyt työn kuormittavuutta vähentyneen yhteisöllisyyden, etääntyneen johtamisen ja selkeiden toimintatapojen puuttumisen takia.
Monilla aloilla, kuten rakennus-, hoito- ja kaupan alalla,
on käyty töissä normaalisti koronasta huolimatta. Lisääntyneet sairauspoissaolot ovat osaltaan kuormittaneet
työyhteisöjä työtehtävien kasvuna tai toistuvien työvuoromuutosten takia. Osa yrityksistä joutui lomauttamaan
tai irtisanomaan työntekijöitään, jotka joutuivat etsimään
töitä haastavana aikana.
Poikkeusaikoina työn mielekkyyttä voidaan ylläpitää
ihmislähtöisen johtamisen, työn tarkoituksen selkeyttämisen ja paremman yhteydenpidon varmistamisen kautta. Näin voi päätellä Työterveyslaitoksen seurantatutkimusten tuloksista. Samat keinot tulevat osaksi työyhteisön arkea tunneälykkäiden toimintatapojen avulla
YKSILÖN HUOLI NÄKYY TYÖYHTEISÖSSÄ
Yksilön pelko sairastumisesta, huoli elämän ja työn muutoksista sekä kasvanut epävarmuus voivat näyttäytyä
töissä hyvin eri tavoin luoden yhteisöön jopa ristiriitoja.
Yllättävät tilanteet aiheuttavat hämmennystä, joka estää
meitä keskittymästä tai ajattelemasta selkeästi ja heikentää työpaikan ilmapiiriä vaikuttamalla yhteisön tunneilmastoon. Yllättävän haasteen edessä hämmentyneen
yksilön muutoskyky on heikko.

Kuva Timna Veijanen

TYÖELÄMÄ

Liiallinen paine siirtää aivomme hätätilaan, jolloin reagoimme automaattisesti. Tiedostamalla ajatusten ja tunteiden vaikutuksen toimintaamme voimme saada automaattisen reagoinnin hallintaan. Mitä huolestuneempi on,
sitä enemmän aivojen toimintakyky laskee. Tällöin kyky
oppi ja luoda uutta heikkenevät. Huolestuneena ja surullisena mieleemme tulee huomattavasti vähemmän ajatuksia, jolloin esimerkiksi ongelmanratkaisukyky heikkenee.
Uudet, yllättävät ja vaikeat tilanteet vaativat kuitenkin
kykyä oppia, ottaa riskejä ja ideoida uutta. Turvallinen olo
mahdollistaa työhön keskittymisen, oppimisen, tavoitteiden saavuttamisen ja kyvyn suhtautua vastoinkäymisiin
haasteena eikä uhkana. Luottamus mahdollistaa kyvyn
kokeilla ja ottaa riskejä. Suorituskykymme on parhaimmillaan kokiessamme hiukan stressiä meitä sopivasti
haastavassa työssä.
Muutoskykyinen työyhteisö syntyy, kun esihenkilöt ja
työntekijät tekevät yhdessä tunneälykkäästi töitä hyvän
ilmapiirin, positiivisen vuorovaikutuksen, luottamuksen
syntymisen ja yhteisten tavoitteiden eteen.
TUNNEÄLY JA TUNTEIDEN SIIRTYMINEN
Tiedostamalla ajatusten ja tunteiden vaikutuksen toimintaamme voimme ymmärtää tunteita sekä hallita niistä
syntyvää reagointia luoden tarkoituksenmukaista vuorovaikutusta. Tunneäly on siis kykyä oppia, tunnistaa, havaita, ymmärtää, analysoida ja hallita omia tai muiden
tunteita sekä niistä kumpuavaa toimintaa. (Peter Salovey
ja John Mayer 1990). Kykenemme ymmärtämään ja vai-
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kuttamaan sujuvammin toisiimme oppimalla tunnistamaan reagointiin vaikuttavat tekijät myös muiden käyttäytymisestä.
Tunneälykäs työyhteisö antaa tilaa erilaisille persoonille painottaen kunnioittavaa vuorovaikutusta ja positiivista käyttäytymistä. Reagoimme samoihin asioihin hyvin
eri tavoin, ja pelko, huoli tai ahdistus näkyvät toiminnassamme erilaisena käytöksenä. On tärkeää ymmärtää erilaisuutta, mutta samalla on asetettava myös raamit sallitulle toiminnalle ja kielletylle käyttäytymiselle.
Tunteet tarttuvat helposti ihmisestä toiseen, ja virittäydymme jopa huomaamatta samalle tasolle. Negatiivisen
kehän ottaessa vallan työtyytyväisyys laskee nopeasti.
Yksilön tulee ymmärtää roolinsa ja toimintansa vaikutus
hyvinvointiin, ilmapiiriin, työn sujuvuuteen ja vuorovaikutukseen.
ESIHENKILÖN TÄRKEÄ ROOLI
Varsinkin esihenkilön tunteilla on suuri vaikutus koko ryhmän mielialaan. Hyväntuulinen ja positiivisella vireellä
toimiva esihenkilö saa työntekijät paremmalle tuulelle,
jolloin he tekevät työtään innostuneemmin, tehokkaammin, sujuvammin ja tuloksellisemmin.
Esihenkilö tarvitsee tunneälyä kohdatakseen työntekijät vaikeissakin tilanteissa aidosti ja empaattisesti. Uusissa tilanteissa on tärkeää, että esihenkilö hyväksyy,
ettei hän aina tiedä vastauksia ja uskaltaa myöntää sen
myös työntekijöille. Esihenkilö jaksaa paremmin armeliaisuuden ja tilannetajun avulla.
Inhimillinen esihenkilö motivoi ja vakuuttaa työntekijät
paremmin luotettavuuden ja ennakoitavuuden avulla. Esihenkilön tulisi ymmärtää, että hän voi helposti latistaa
motivaation väärillä sanoilla tai teoilla. Huomiota tuleekin
erityisesti keskittää kohottavien ja kannustavien tunteiden
sekä ajatusten luomiseen vaikeiden tilanteiden aikana.
LUOTTAMUKSEN JA YHTEISÖLLISYYDEN
RAKENTAMINEN
Muutoksen edessä kaipaamme tukea, luottamusta ja turvaa. Muutosvastarinta nousee huolesta, kuinka minun
käy ja epäilyksestä omaan osaamiseen uudessa tilanteessa. Avoin ilmapiiri mahdollistaa puhumisen peloista
ja huolista. Puhuminen helpottaa omaa oloa ja saa muut
ymmärtämään paremmin omia ajatuksia sekä tunteita.
Aktiivinen kuuntelu, tuki, kannustus ja positiivinen vuorovaikutus siirtävät huomiota mahdollisuuksiin luoden uskoa selviytymiseen.
Yhteisössä esiintyvät pohdinnat ja kysymykset kannattaa käsitellä hyvin. Käsittelemättöminä näistä voi syntyä
negatiivinen kierre riittämättömän viestinnän takia.
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Haasteiden kohtaaminen on helpompaa, kun työyhteisön jäsenet voivat luottaa toisiinsa. Me-henki, yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus ovat tärkeitä tekijöitä luottamuksen rakentumisessa. Positiivista ilmapiiriä luodaan huomioimalla onnistumiset, puhumalla kannustavasti ja toisia tukemalla. Yksilön ja ryhmän onnistumisten
huomiointi lisää myönteisiä ajatuksia lisäten sinnikkyyttä.
Tunneälykäs työyhteisö vastaa muuttuviin tilanteisiin varmemmin ja sujuvammin.
Vahvaa yhteisöllisyyttä luodaan tekemällä töitä yhdessä, puhumalla ”meistä”, yhteisillä tavoitteilla ja toimintatavoilla sekä positiivisella vuorovaikutuksella. Yhtenäinen,
hyvinvoiva ja itsevarma työyhteisö kohtaa sekä selvittää
haastavat tilanteet yhdessä. Kyky sietää muutoksia ja
ratkoa ongelmia säilyy, eikä ryhmä lamaannu vaikeiden
tilanteiden edessä.
Tunneälykkään työyhteisön toimintatavat ja kulttuuri
mahdollistavat elinvoimaisuuden, kilpailukyvyn ja paremman tuloksellisuuden tulevissakin muutoksissa ja yllättävissä tilanteissa.
Lähteitä mm:
Goleman, D. 1997. Tunneäly. Otava.
Goleman, D. 2009. Sosiaalinen äly. Otava.
Artikkelin kirjoittaja Tea Klinga on tunneälykkään arkijohtamisen ja työyhteisön toiminnan valmentaja.
https://johtakee.fi/

“Otimme a
v
vuosi sitten opuolisoni kanssa ison
, joten hen
asuntolaina
kivakuutuk
n noin
sesta tuli a
jankohtaista
Sami Niem
.”
i

utta ja
tus tuo vaka
“Henkivakuu
ralle.”
va
ahimman
varmuutta p
n
e
n
o
Jarkko Hein

“Otin henkivakuutuksen lapselle turvaksi.
”
Katja Klemettilä

He välittävät.
Henkivakuutuksen ottaminen on välittämisen teko.
Jäsenetuna saat sen pysyvästi edulliseen hintaan – ja yhdessä
puolisosi kanssa vieläkin edullisempana kahden hengen yhteisturvana.
Turvaa läheisesi ja hanki henkivakuutus jo tänään.

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. If hoitaa
Kalevan myöntämien Primus-vakuutuksiin liittyvän asiakas- ja korvauspalvelun.
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Kesäteatteriin, totta kai!
Teksti Heikki Peisa, Pornainen

M

inulla on ollut ilo hääriä ja vaikuttaa Pornaisten Pohjoisen Nuorisoseura ry:n toiminnassa vuosikausia. Ylpeytemme on
kuutisenkymmentä vuotta toiminut
kesäteatteri, joka vetää katsojia pitkin
Suomea.
Paikallisten vapaaehtoistyö on elinehto kesäteatterin toteutumiselle.
Katsojilta on tullut tästä yhteisöllisyydestä hyvää palautetta ja se vetää
vertoja ammattilaisteattereihin. Koronan vuoksi kaksi viime kesää on
jouduttu peruuttamaan ja kaipaus on
suuri.
Nyt korona on selätetty, ja tänä
kesänä Koskenniskan kesäteatterissa esitetään Tuomas Parkkisen kir-

joittama, Tuija Kososen ohjaama Kekkonen − syntymästä kuolemattomuuteen. Ensi-ilta on ti 14.6.22 klo 19.00.
Voisi sanoa, että kyseessä on kuningaskomedia "pojasta", joka syntyy
Lepikon torppaan, oppii kolmivuotiaana lukemaan ja väittelee seitsenvuotiaana tohtoriksi. Pojasta, joka valitaan niin monta kertaa tasavallan
Kekkoseksi, ettei hän enää itse muista olevansa Kekkonen. Tarina tarjoaa
hauskan sukelluksen pelimiesten sielunelämään ja on tämän hetken valossa ajankohtaisempi kuin koskaan.
Tule sinäkin nauramaan Koskenniskalle! Minut löydät lipunmyynnistä
ja/tai liikenteenohjauksesta. Lisätietoja esityksestä löydät osoitteesta
www.ppns.net.

Muuttunut tie
Talot taakse jää,
eteen aukeaa tie,
ei ole se samanlainen enää,
se uuteen aikaan vie.
Soratie on kuoppainen,
ympärillä mättäitä ja puita,
se on aina ollut hiljainen,
kulkijoita ei monia muita.
Tällä kertaa vastaan tulee mies,
jolla on mukana koira.
Kyläläinen hän on, kenties,
ja lemmikki on oiva.
Kuulumisia vaihdettiin,
koira rapsuttelut sai,
sitten matkaa jatkettiin,
eteenpäin, tottakai!
Mutkan takaa näkyy jo
peltoaukeama.
Vaan näkymä takaa pellon, no,
ei ole enää sama.
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Ääniä kuuluu autojen,
kun ne kiitävät uudella tiellä.
Moottoritie mahdollisti sen,
sitä vaikea oli niellä.
Tuli kerran Korona,
joka muutti maailmaa.
Ei enää ollut autoja jonona,
vaan hiljaisuutta, ihanaa.
Pysähdyin ja kuuntelin,
kuului vain lintujen laulua.
Onpa outoa, ajattelin,
tunsin melkein kauhua.
Kului minuutti,
toinenkin,
tilanne minua mietitytti,
tällaista ei ollut ollut aiemmin.
Hiljaisuutta ihmettelin,
niin varmaan myös moni muu.
Metsäpolkua pitkin tallustelin,
mietin, miten maailma muuttuu.

Joitakin päiviä kesti
tuo omituinen tila,
mikä autoja liikkumasta esti,
eikä se ollut mikään pila.
Kun taas kerran tiellä kuljin,
näin autojen paljouden.
Hetkeksi silmäni suljin,
ja ymmärsin muuttuneen aikakauden.
Sellainen on muuttunut tie,
aika ei ole kuin ennen.
Tie autoilijat perille vie,
uusi hieno tie takaa sen.
Teksti Anne Långvik, Pyhtää
”Kirjoitin runon hetkessä, kun oli inspiraatio
kohdallaan. Runo kertoo siitä, kun uusi moottoritie tuli lenkkeilymaisemaan ja siitä kun
koronapandemia sulki Uudenmaan rajan ja
sai moottoritien äänet katoamaan ja tuntemaan oudon hiljaisuuden ympärillä.”

Höyryllä Hankoon ja takaisin
Teksti Raimo ”Raiskis” Salovuori, Lahti

T

aannoin helmikuussa bongasimme paikallisesta Uusi Lahti -lehdestä jutun, jossa kerrottiin
huhtikuussa tapahtuvasta höyryjunamatkasta
Hankoon. Ei kestänyt montaakaan hetkeä, näin
entisenä junien työmatkakäyttäjänä, kun tartuimme tilaisuuteen ja varasimme liput.
Matka tapahtui Höyryveturimatkat1009 Oy:n junalla, ja
sen sisällötti Lahden Elämysmatkailu Osuuskunta.
Sunnuntai 3.4. oli siis matkapäivä. Ohjelmassa tutustumista höyryjunailuun ja junamatkailun historiaan, jota
oli kertoilemassa mm. Tapani Ripatti. Lounaskeittoa ja
kahvittelua salonkivaunussa sekä musiikillisia elämyksiä
vähän uudemmissa ”sinisissä vaunuissa”, trubaduurina
Mikko Perkoila.
Osa matkustajista kyseli, olisiko musiikki ja luennot
saatu kuulumaan myös junan nostalgiavaunuissa, mutta
niihin ei museoinnin vuoksi ole nykyaikaisia äänentoistovehkeitä voitu vetää. Niinpä halutessaan kuunnella musiikkia tai historiaa oli vaellettava parin vaunun matka.
Mutta siinäkin tuli erilaiset nostalgiavaunut tutuksi. Olihan
tarjolla todellakin salonkivaunua, perusmatkustajavaunua
sekä kahvilavaunua.
Matka Hankoon kulki Kouvolasta lähtien Lahden kautta Riihimäelle, Hyvinkäälle ja sieltä Lohjan sekä Karjaan
kautta perille Suomen
eteläisimpään kaupunkiin Hankoon. Aikaa
matkantekoon meni
noin neljä tuntia. Välillä
pysähdyttiin ottamaan
lisää matkustajia ja –
totta kai vettä, eihän
höyryveturi ilman höyryn tuottajaa eli vettä
voi toimia.
Vierailulle Hankoon
oli varattu aikaa noin
kolmisen tuntia. Paikalla oli varattu pari erilaista kiertoa, mm. tutustumaan Hangon perinteisiin huviloihin ja niiden
historiaan sekä sodan
ajan muistomerkkeihin.

Totta kai, ken tahtoi, pääsi myös
lounastamaan
kuuluisan Hangon Kasinon loun a s b u f fe t t i i n .
Itse valitsimme
lounaspaikaksi
rantaraitilla sijainneen pizzerian. Eipä jäänyt
siitä nälkää kotimatkalle. Eväätkin oli jo kotoa
pakattu mukaan
siltä varatta, että
kotimatkalla hiuko iskee, mutta ei
tarvinnut tarttua
kuin mehupulloihin.
Hanko oli sinä päivänä, kuten niin moni merenrantapaikkakunta, kovin tuulinen. Mutta ilokseen sai havaita,
miten vapaa merivesi lainehti kuitenkin rantamilla.
Kotimatka sujui, no melkein kuin Strömsössä. Karjaalle päästiin iloisesti aikataulussa, mutta sitten vanha vieteri eli VR ja Trafi tekivät tepposet. Piti päästää pari nykyaikaista IC-junaa edelle ja sekös liikenneturvallisuus mukaan lukien viivyttikin matkanteko melkein tunnilla. Mutta eipä ollut vanha puksutin mikään hidas. Kun
saavuimme kotilaiturille Lahteen, niin oltiinkin enää varttitunti myöhässä. Hyvin höyry päästeli matkaa.
Matkan aikana tuli myös vanhat musiikit mieleen. Menomatkalla alkoi päässä soimaan Georg Malmstenin ”Hangövalssen”, joten ei kun siitä muokkaamaan uudeksi ”Höyryvalssi”-lyriikaksi. Olihan jo alkuperäiselläkin laululla
kahdet sanat, tunnetumpana varmaan ”Leila-valssi”.
Mutta suosituksena sanon: seuratkaapa erilaisia tapahtumia lähimaastoissanne ja etenkin jos olette rataverkoston lähellä. Vastaavanlaisia nostalgiakokemuksia voi
kesän aikaan olla tarjolla. Kannattaa käyttää päivä noinkin.
P.S. Jos joskus on posti myöhässä, niin sehän on voinut
jäädä vaikka rautateille höyryn vaunuun.
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Taidenautintoja
Lauri ja Lasse Reitzin säätiön kotimuseossa Helsingissä
on nähtävissä upea yksityinen taide- ja antiikkiesineiden
kokoelma.
PääLTÄn jäseniä ystävineen sekä muutama SLK-Killan
edustaja olivat tutustumassa upeisiin tiloihin toukokuun
alussa.
Oppaana kierrolla toimi taidehistorioitsija Satu Karvetti.
Hän kertoi monipuolisesti ja kiinnostavasti taideteosten ja
taiteilijoiden taustoista.
Kodin maalauskokoelma painottuu suomalaisten
1800-luvun mestareiden teoksiin, ja kotimainen maalaustaide on myös säätiön hankintojen pääkohde. Maalaustaiteen lisäksi tiloissa on nähtävillä rakennustoimintaa harjoittavan Lauri Reitzin hankkimia muitakin esineitä kuten posliinia, hopeaa, tekstiilejä, soittimia, aseita, kelloja, viuhkoja
ja muita taide-esineitä.
Reitzin taidekodissa on myös man cave monipuolisine
taisteluvälineineen. Esillä on mm. 1500-luvun puoliväliltä
haarniska, joka painaa 25 kg. Sen pukemiseen tarvittiin
avustaja. Puoli vuosisataa myöhemmin haarniska oli jo niin
kehittynyt, että sen sai puettua itse.
Reitzin säätiön taidemuseo Helsingissä Apollonkadulla
on auki keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. www.reitz.fi
Teksti Ritva Kyynäräinen, Tuusula

Aikamatkalla
Haminassa
Yleissivistyksen ja Haminan historiallisen ympyräkaupungin tunnettuuden lisäämiseksi opiskelin matkailuoppaaksi. Lisäksi kuulun Haminan Hywät Asukkaat -yhdistykseen, jonka jäsenet esittävät haminalaisia henkilöitä keisariajan mukaisissa puvuissaan.
Minun kanssani voi tehdä aikamatkan 1880-luvulle: olen Suomen Keisarillisen Kadettikoulun johtajan rouva Anna Neovius.
Koulun tunnetuimpia kasvatteja lienee muuan Carl Gustaf Emil
Mannerheim. Tiesitkö, että hän sai potkut kadettikoulusta?
Ja tässä linkki Haminan Seudun Oppaiden nettisivulle:
www.haminanseudunoppaat.fi/
Teksti Anu Saikko, Hamina
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Paskamaista
iltalukemista
Korona, yt-neuvottelut, Ukrainan sota – olisihan tämä
vuosi voinut alkaa leppoisimmissakin merkeissä. Tällainen aloitus sai minut miettimään uudelleen iltalukemista.
Olin pari vuotta sitten ostanut Mark Mansonin kirjoittaman kirjan Kuinka olla piittaamatta paskaakaan, nurinkurinen opas hyvään elämään. Tuskin monikaan kirja
osuisi niin hyvin tähän tilanteeseen.
Jo takakannen yhteenveto sai minut vakuuttumaan:
”Tämä kirja tarttuu sinua olkapäistä yhtä hienovaraisesti
kuin merimies Hampurin satamakapakassa, ravistelee ja
kertoo herkistynein sanakääntein, miten maailma makaa.”
Pidän kirjoissa siitä, että niissä tarkastellaan vaikeitakin asioita pilke silmäkulmassa. Lisäksi tietokirjoissa hyve
on se, että voit peilata sitä omaan elämääsi, mikä sekin
löytyy tästä kirjasta. Mark Manson kuljettaa meidät paskamaisen palautesilmukan kautta kärsimyksen arvoon,
oikeiden ”taistelujen valitsemiseen” ja ”ein” sanomisen
tärkeyteen. Hän käyttää valaisevia esimerkkejä ja tarinoita mm. Charles Bukowskin, Pete Bestin tai Vladimir Putinin elämästä ja toiminnasta.
Tarinat tekevät kirjasta entistä mielenkiintoisemman
ja ajatuksia herättävämmän. Erittäin mielenkiintoinen oli
esimerkiksi tarina Hirõ Onodasta, japanilaisesta upseerista, joka ei uskonut antautumiskehotusta 2. maailmansodan jälkeen, vaan jatkoi taistelua aina vuoteen 1972
asti.
Suosittelen kirjaa lämpimästi juuri sinulle, jos et pahoita mieltäsi jokaisesta vähän kärjistävästä tekstistä tai
mielipiteestä – tai oikeastaan suosittelen tätä vahvasti
myös sinulle!

Calahondan ranta Nerjassa.

Menovinkkejä
Etelä-Espanjassa
Matkustin 14-vuotiaan poikani
kanssa kolme viikkoa Espanjassa. Lensimme Alicanteen ja paluulentomme lähti Málagasta.
Vierailimme viidellä eri paikkakunnalla, joista meidän suosikkimme olivat Murcia, Granada ja
Nerja. Bussit kulkivat täsmällisesti aikataulussa ja näimme matkoilla hienoja maisemia, erityisen
upea oli matka vuoristossa Granadasta Nerjaan. Murcian ja Granadan kaupungeissa on näyttäviä
katedraaleja ja paljon vanhaa arkitehtuuria. Granadassa näimme
härkätaisteluareenalla mukaansatempaavan flamencoesityksen
ja kävimme katsomassa kuuluisaa maurilaista Alhambran palatsia. Nerjassa pääsimme nauttimaan kauniista rannoista ja kirkkaista vesistä. Nerjasta pääsee
Málagaan bussilla 45 minuutissa.

Granadan kukkuloilla
kukat loistavat.

Aurinkoisen Murcian läpi
virtaa Segura-joki.

Teksti Heidi Majdahl, Helsinki

Teksti Antti Vättö, Hämeenlinna

Flamencoshow ravintola
La Soleássa Granadassa.

Orihuelassa teini pääsi
ajamaan kartingautolla
ulkoilmassa.
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Ounasvaaralta
tulevaan
olympiakaupunkiin
Helmikuussa vuonna 2020 olin hiihtämässä Toblachissa
Pohjois-Italiassa. Toblach sijaitsee lähellä Itävallan rajaa.
Maisemat ovat todella kauniit. Hiihdin lähes koko lomani ajan Toblachista kohti tulevaa olympiakaupunkia
Cortina d'Ampezzoa. XXV talviolympialaiset järjestetään vuonna 2026 Italian Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa.
Yhtenä päivänä hiihdin aivan Cortinan keskustaan
saakka. Minua pikkuisen jännitti hiihtää Toblachista Cortinaan, sillä hiihtomatkani korkein kohta oli yli 1500 metrin korkeudella merenpinnasta. Kotimaisemissani Rovaniemellä latujen korkein kohta on Ounasvaaralla noin 200
metrin korkeudella merenpinnasta. Joten melkoinen korkeusero on näiden paikkojen välillä. Mutta hyvin kaikki
sujui kun hiihti rauhallisesti eteenpäin.
Toblachissa on hiihdetty vuosien aikana hiihdon maailmancupin ja Tour de Ski:n osakilpailuja.
Majoitukseni oli lähellä Toblachin (italiaksi Dobbiaco)
upeaa hiihtostadionia. Oli helppo lähteä hiihtämään kun
käveli pienen matkan hotellista ladulle.
Matkani aikana yhtenä päivänä kävin tutustumassa
Toblachin kirjastoon. Tästä kirjastosta löytyi myös suomalaisen kirjailijan teoksia.
Pohjois-Italian vuoristomaisemat ovat upeita. Tällaisiin
maisemiin on kiva päästä uudelleen. Aikomukseni on tulla kesällä tänne pyöräilemään Toblachista Cortina d'Ampezzoon ja takaisin. Ja hiihtämään ehdottomasti uudelleen.

Hiihtomatkani korkein kohta yli 1500 metriä merenpinnasta
lähestyy.

Toblachin (italiaksi Dobbiaco) hiihtostadion.

Teksti Markku Halvari, Hirvas

Suomalaisen kirjailijan
kirjoja löytyi Toblachin
kirjastosta.

Toblachin kirjasto.
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YHDISTYSELÄMÄÄ

MERKITSE KALENTERIISI JO NYT:

Liiketalouden Liiton liittokokous pidetään
lauantaina 26.11.2022 Helsingissä.

LTA HY VINKÄÄ RY
Torstai 13.10.22 klo 17, sääntömääräinen syyskokous. Ravintola Harlekiini, Kauppatori, Jussinkuja 1,
Hyvinkää. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

V i e tä r e n t o u t taVa
l om aV i i k ko
lu o n n o n r au h a s sa
k i h n i ö n Py h ä n i e m e s sä !
Käyttöviikot: 7, 12, 31 ja 42 (pe-pe)
Hinta: 45 €/vrk/mökki viikot 7, 12 ja 42
viikko 31: 50 €/vrk
Täysin varustellussa mökissä on oma sauna ja
nukkumapaikat 6 henkilölle. Vuokrausmahdollisuus
kaikilla Liiketalouden Liitto LTA ry:n jäsenillä.
Lisätiedot ja varaukset:
raija.karjanlahti
@gmail.com

Yhteydenotot: tarja_hyytinen@hotmail.com tai
p. 040 7344 872; jätä viesti vastaajaan, kiitos.
Lämpimästi tervetuloa!

www.holidayclubresorts.com/
fi/kohteet/pyhaniemi

Hae apurahaa!
Liiketalouden Liiton jäsenet voivat hakea
apurahaa lisä- ja täydennyskoulutusta varten liiton nimeä kantavasta Liikesivistysrahaston (LSR) erikoisrahastosta. Myös yrittäjäjäsenet voivat hakea apurahaa esimerkiksi
liiketoimintansa uudistamiseen.
Hakuaika päättyy 15.8.2022.

Pääkaupunkiseudun
Liiketalous LTA ry
toivottaa jäsenilleen
hyvää kesää!

Lisätietoa hakemisesta ja myönnettävien
apurahojen painoalueista: www.lsr.fi
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Jäsenyhdistykset
Kanta-Hämeen LTA ry
pj. Antti Vättö
puh. 050 349 9584
antti.vatto@gmail.com
Imatran Merkonomit ry
imatra@liiketaloudenliitto.fi
Kaakkois-Suomen Liiketalous ry
kaakkois-suomi@liiketaloudenliitto.fi
Keski-Suomen Liiketalous LTA ry
sihteeri Sari Ohra-aho
p. 040 054 6280
keski-suomi@liiketaloudenliitto. fi
Kokkolanseudun Merkonomit ry
pj. Kari Moilanen
puh. 040 051 0940
kari.moilanen@citykokkola.fi
Kuopion Seudun Liiketalous ry
pj. Seppo Koski
puh. 044 057 7083
koski.seppo@dnainternet.net

Lapin Merkonomit ja LTA ry
pj. Markku Halvari,
markku_halvari@hotmail.com
Läntisen Uudenmaan Liiketalouden
ammattilaiset
pj. Juha-Matti Koskinen
hallitus@lalta.fi
www.lalta.fi

Oulunlaakson Merkonomit LTA ry
pj. Jarkko Välikangas
puh. 040 091 2898
oulunlaakson.merkonomit@gmail.com
Pohjanmaan Liiketalous LTA ry
pj. Aila Aho
puh. 040 082 7905
aila.aho@gmail.com

LTA Hyvinkää ry
pj. Tarja Hyytinen
puh. 040 734 4872
hyvinkaa@liiketaloudenliitto.fi

Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry
pj. Ritva Kyynäräinen
puh. 040 580 4044
paalta@liiketaloudenliitto.fi

Länsirannikon Liiketalous LTA ry
raumapori@liiketaloudenliitto.fi

SLK-Kilta ry
pj. Kirsti Barannik
puh. 050 521 6011
kirsti.barannik@kolumbus.fi

Merkonomiliitto ry
pj. Hannele Tamminiemi
merkonomiliitto@liiketaloudenliitto.fi
Merkonomföreningen Modul rf
ordf. Johan Uusimäki
modul@liiketaloudenliitto.fi

Vaasanseudun Liiketalous LTA ry
vaasa@liiketaloudenliitto.fi
Varsinais-Suomen Liiketalous LTA ry
varsinais-suomi@liiketaloudenliitto. fi

Lahden Seudun Liiketalous ry
pj. Ahti Vappula
puh. 050 597 5046

Jäsenten palvelut: Akavan Erityisalat
Maistraatinportti 4 A, 6. krs,
00240 Helsinki
LTA@akavanerityisalat.fi
p. 080 013 5370 (numero on maksuton)
ti-to klo 9-14

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
puh. 09 7206 4343 ■ ma, ke, to klo 12–15
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
www.erko.fi

Liiketalouden Liitto LTA ry
PL 13, 04301 Tuusula
puh. 09 2294 7171
liitto@liiketaloudenliitto.fi
ti, to klo 10-12

Puheenjohtaja
Ritva Kyynäräinen
puh. 040 580 4044
Tuusula

