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Helena Lamponen toimii Akavan 
Erityisaloissa edunvalvonta- 
ja lakiyksikön johtajana, 
edunvalvontatiimin vetäjänä.  

Tehtävässään hän on toiminut vuodesta 
2014, jolloin hän palasi Akavan Erityi-
saloihin maan ensimmäisen yhteistoi-
minta-asiamiehen virasta, jota hän hoiti 
neljä vuotta. Ennen nimitystään yt-asia-
mieheksi Helena Lamponen toimi yksi-
tyisen sektorin edunvalvontaa hoitavana 
lakimiehenä Akavan Erityisaloissa. 

Helena Lamposen aiheena on työn ja 
työmarkkinoiden muutos moninäkökul-
maisella otteella.  

Näyttelijä, käsikirjoittaja, 
psykoterapeutti (YET) Kari Ketonen 
puhuu valmennuksessa karismasta ja 
esiintymisestä.  

Tiesitkö, että karisma on opittua, se on 
taito?  
Mitä on sisäinen läsnäolo?  
Todellinen karisma vaatii kykyä olla 
yhteydessä itsessään oleviin syvem-
piin kerroksiin. Sisäinen läsnäolon tila 
synnyttää ulospäin vaikutelman, jota 
kutsutaan karismaksi.  Ketosen johdolla 
opit olemaan pelkäämättä esiintymis-
tä ja saat lisää ymmärrystä siitä, miten 
kohdata toisia ihmisiä ja olla vuorovai-
kutuksessa heidän kanssaan. Ketonen 
opastaa sinut sisäisen läsnäolon pariin ja 
hyödyntämään sisäistä läsnäoloa itsensä 
johtamisen työkaluna. 

Ketonen on teatteritaiteen maisteri, joka 
on parikymmentä vuotta tutkinut läs-
näoloa, vuorovaikutusta sekä johtajien 
ja esiintyjien karismaa. Hän kouluttaa 
johtajia tunteiden käsittelyyn ja kohtaa-
miseen itsessään ja muissa. 

Kari Ketonen puhuu itsetuntemuksesta, 
läsnäolon taidosta, karisman kehittä-
misestä, hengityksen merkityksestä ja 
siitä, miten keho varastoi tunteet, joiden 
kohtaamista vältämme. 

 

Verkkoseminaari
lauantaina 

27.11.2021

Ilmoittaudu mukaan 
huikeaan verkkoseminaariin! 

 
Ilmoittaudu viimeistään 
23.11. osoitteessa 
www.liiketaloudenliitto.fi/osaaja2021.  

Houkuttele myös ystäväsi 
Liiketalouden Liiton jäseneksi, 
jolloin hänkin saa osallistumisen 
ilmaiseksi.  

Ei-jäsenen osallistumismaksu on 20 €. 
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LTA:n jäsen, 
hyödynnä 

etusi! Myös opiskelijajäsen  
saa kaikki palvelut 
 ja edut käyttöönsä.
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LTA:n jäsen, 
hyödynnä 

etusi! Myös opiskelijajäsen  
saa kaikki palvelut 
 ja edut käyttöönsä.

 ▶ JÄSENEDUT

  § JÄSENKOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT
Voit osallistua Akavan Erityisalojen maksuttomiin ja 
laadukkaisiin koulutuksiin ympäri Suomen (poikkeus-
aikana toteutukset webinaareina ja striimeinä).

Seuraa tapahtumakalenteria:  
www.akavanerityisalat.fi ▶ Palvelut ja edut ▶  
Koulutukset ja tapahtumat

  § EDUNVALVONTA 
Akavan Erityisalat parantaa jäsentensä työelämää vai-
kuttamalla työehtosopimuksiin ja työelämän kestävään 
kehitykseen. Työpaikoilla tukenasi ovat myös akavalai-
set henkilöstöedustajat.

  § LAKIMIESPALVELU
Akavan Erityisalojen lakimiehet auttavat sinua henkilö-
kohtaisesti erilaisissa työsuhteeseen ja työelämän  on-
gelmatilanteisiin liittyvissä asioissa. Saat myös palkka-
neuvontaa. Yrittäjäjäsenillä on oma lakimiehensä.

  § PERHE- JA PERINTÖOIKEUDELLINEN NEUVONTA
Juristi neuvoo muun muassa avioehtosopimukseen, 
testamenttiin ja perinnönjakoon liittyvissä asioissa. 
Saat meiltä apua myös asiakirjojen laadintaan.

  § VAKUUTUKSET
Jäsenyyteesi sisältyy vapaa-ajan tapaturma- sekä mat-
kustajavakuutus, joka sisältää myös jäsenen kanssa 
samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja 
lapsenlapset. Lisäksi sinulla on vastuu- ja oikeusturva-
vakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. 

Lisäetuna voit hankkia Suomen edullisimman Pri-
mus-henkivakuutuksen. Vakuutusyhtiö Kaleva tarjoaa 
sitä Akavan Erityisalojen jäsenistölle jopa 58 % nor-
maalihintoja edullisemmin. Alennus koskee myös puo-
lisoa. Laske henkivakuutuksesi hinta osoitteessa 
www.henkivakuutuskuntoon.fi.

  § JÄSENVIESTINTÄ JA JULKAISUT
Ajankohtaisia työelämän kuulumisia uutiskirjeissä, 
verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Jäse-
nenä hyödyt myös palkkasuosituksista ja muista työ-
elämäoppaista.

  § MEMBER+ -EDUT AKAVALAISILLE
Member+ -palvelusta löydät kaikki akavalaisten yhtei-
set edut kätevästi samasta paikasta. Voit vuokrata lo-
mamökkejä jäsenhintaan, saat alennusta laadukkaista 
tuoteostoksista ja hyödyt monista muista matkailuun, 
hyvinvointiin, kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä eduista. 
Tutustu koko tarjontaan: www.memberplus.fi

www.akavanerityisalat.fi
www.liiketaloudenliitto.fi

 ▶ HUOMAA MYÖS VANHAT TUTUT EDUT

  § LTA:n jäsenet saavat edelleen oman lehden kaksi 
kertaa vuodessa ja Osaaja-seminaarin vuosittain. 

  § Lisäksi LTA:n jäsenillä on mahdollisuus hakea 
apurahaa Liiketalouden Liiton omasta nimikko-
rahastosta, jota Liikesivistysrahasto hallinnoi. 
Apurahaa voivat hakea myös yrittäjäjäsenet.  
Lue lisää: www.lsr.fi

 ▶ ALENNUSTA VUONNA 2021

30 % ▶ Kirjat WSOY:n, Tammen ja Johnny Knigan 
verkkokaupasta. Alennus koskee normaalihintaisia kir-
joja, ja se on voimassa koko vuoden 2021. Syötä verk-
kokaupan kassalla etukoodi AKAVANERITYIS-
ALAT2021 ennen maksua. www.wernerjarl.fi

20 % ▶ Vallilan tuotteet verkkokaupassa. Alennus kos-
kee normaalihintaisia tuotteita, ja se on voimassa koko 
vuoden 2021. Etukoodi AKAVA20. www.vallila.fi

KIRJALLINEN VIIKKO OTAVASSA 31.5.–4.6.2021
Ystävämyynti Akavan Erityisalojen jäsenille. Kirjallinen 
viikko -tapahtuman aikana saat Otavan myymälästä  
50 % alennuksen normaalihintaisista kirjoista esittä-
mällä jäsenkorttisi. Myymälän osoite: Uudenmaankatu 
10, Helsinki. Etu tulee myös verkkokauppaan.
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Liiketalouden Liitto LTA ry:n varsinainen liittokokous 

 
Paikka:   Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki 
   Kokoustila Bulsa-Freda, 1. kerros 

Aika:    lauantaina 27.11.2021 klo 13:00 

Ilmoittautuminen: Kaikkia lähi- ja etäkokoukseen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan 
	 	 	 ennakkoon	17.11.	mennessä	sähköpostilla	liitto@liiketaloudenliitto.fi.
   Lähetämme sähköpostitse osallistujille tarkemmat ohjeet etäkokoukseen
   osallistumiseen sekä osallistumislinkin tilaisuuteen.

 

Esityslista: 

KOKOUKSEN AVAUS 

VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAT, SIHTEERIT, ÄÄNTENLASKIJAT 
JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT  

MERKITÄÄN KOKOUKSESSA LÄSNÄ OLEVAT ÄÄNIVALTAISET EDUSTAJAT 
JA HEIDÄN ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ JA MUUT OSANOTTAJAT 

TODETAAN KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 
- liiton säännöt § 20 

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

KÄSITELLÄÄN LIITTOHALLITUKSEN ANTAMA KERTOMUS EDELLISEN KALENTERIVUODEN (2020) 
TOIMINNASTA JA PÄÄTETÄÄN NIISTÄ TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN SE ANTAA AIHETTA 

KÄSITELLÄÄN EDELLISEN KALENTERIVUODEN (2020) TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUSKERTOMUS, 
VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS JA PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE 
JA MUILLE VASTUUVELVOLLISILLE 

KÄSITELLÄÄN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ JA TEHDÄÄN SIIHEN TARVITTAVAT MUUTOKSET 

PÄÄTETÄÄN SEURAAVANA KALENTERIVUONNA PERITTÄVÄT JÄSENMAKSUT 

PÄÄTETÄÄN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022 

KOKOUSKUTSU 
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PÄÄTETÄÄN, KUINKA MONTA JÄSENTÄ LIITTOHALLITUKSEEN VALITAAN EROVUOROISTEN TILALLE 

VALITAAN LIITTOHALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE  

Jatkavat liittohallituksen jäsenet (valittu kaudelle 2021–2022):  
Puheenjohtaja Ritva Kyynäräinen, Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry  
Antti Vättö, Kanta-Hämeen LTA ry 

Erovuorossa:  
Joonas Heikkinen, SLK-Kilta ry 
Tuija Mäki, SLK-Kilta ry 
Sari Ohra-Aho, Keski-Suomen Liiketalous LTA ry 
Titta Simola, Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry 
Kaisa Skyttä Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry 
 

VALITAAN VARAJÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE  

Erovuorossa: 
Aila Aho, Pohjanmaan Liiketalous LTA ry 
Stefan Ekholm, Pääkaupunkiseudun Liiketalous LTA ry 
Krista Jarner, SLK-Kilta ry  
Jussi Koukku, Lahden Seudun Liiketalous ry. 
 

VALITAAN TILINTARKASTAJA LIITON SÄÄNTÖJEN § 30 MUKAISESTI  

PÄÄTETÄÄN LIITTOHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJIEN JA VARSINAISTEN 
JÄSENTEN SEKÄ TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA, MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSISTA SEKÄ 
ANSIONMENETYSTEN KORVAAMISESTA  

LIITTOKOKOUKSELLE TEHDYT ALOITTEET 

SÄÄNTÖMUUTOS 
- liiton säännöt § 32 

KOKOUKSEN KIIREELLISIKSI TOTEAMAT MUUT ASIAT 

ILMOITUSASIAT 

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Liittohallitus 

 ▶ JÄSENEDUT

  § JÄSENKOULUTUKSET JA TAPAHTUMAT
Voit osallistua Akavan Erityisalojen maksuttomiin ja 
laadukkaisiin koulutuksiin ympäri Suomen (poikkeus-
aikana toteutukset webinaareina ja striimeinä).

Seuraa tapahtumakalenteria:  
www.akavanerityisalat.fi ▶ Palvelut ja edut ▶  
Koulutukset ja tapahtumat

  § EDUNVALVONTA 
Akavan Erityisalat parantaa jäsentensä työelämää vai-
kuttamalla työehtosopimuksiin ja työelämän kestävään 
kehitykseen. Työpaikoilla tukenasi ovat myös akavalai-
set henkilöstöedustajat.

  § LAKIMIESPALVELU
Akavan Erityisalojen lakimiehet auttavat sinua henkilö-
kohtaisesti erilaisissa työsuhteeseen ja työelämän  on-
gelmatilanteisiin liittyvissä asioissa. Saat myös palkka-
neuvontaa. Yrittäjäjäsenillä on oma lakimiehensä.
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testamenttiin ja perinnönjakoon liittyvissä asioissa. 
Saat meiltä apua myös asiakirjojen laadintaan.

  § VAKUUTUKSET
Jäsenyyteesi sisältyy vapaa-ajan tapaturma- sekä mat-
kustajavakuutus, joka sisältää myös jäsenen kanssa 
samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja 
lapsenlapset. Lisäksi sinulla on vastuu- ja oikeusturva-
vakuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta. 

Lisäetuna voit hankkia Suomen edullisimman Pri-
mus-henkivakuutuksen. Vakuutusyhtiö Kaleva tarjoaa 
sitä Akavan Erityisalojen jäsenistölle jopa 58 % nor-
maalihintoja edullisemmin. Alennus koskee myös puo-
lisoa. Laske henkivakuutuksesi hinta osoitteessa 
www.henkivakuutuskuntoon.fi.

  § JÄSENVIESTINTÄ JA JULKAISUT
Ajankohtaisia työelämän kuulumisia uutiskirjeissä, 
verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Jäse-
nenä hyödyt myös palkkasuosituksista ja muista työ-
elämäoppaista.

  § MEMBER+ -EDUT AKAVALAISILLE
Member+ -palvelusta löydät kaikki akavalaisten yhtei-
set edut kätevästi samasta paikasta. Voit vuokrata lo-
mamökkejä jäsenhintaan, saat alennusta laadukkaista 
tuoteostoksista ja hyödyt monista muista matkailuun, 
hyvinvointiin, kotiin ja vapaa-aikaan liittyvistä eduista. 
Tutustu koko tarjontaan: www.memberplus.fi
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JÄSENYYS

LÄHETÄ YSTÄVÄLLESI SUOSITTELUVIESTI LIIKETALOUDEN LIITON 
NETTISIVUILTA www.liiketaloudenliitto.fi.

 Kerro ystävällesi esimerkiksi laajoista jäseneduistamme sekä  
tarjoamastamme työsuhdeneuvonnasta ja edunvalvonnasta.

Kun ystäväsi liittyy Liiketalouden Liiton varsinaiseksi jäseneksi tai 
yrittäjäjäseneksi, saat 50 € Superlahjakortin.

 Superlahjakortin voit käyttää jopa yli 100 liikkeeseen tai elämykseen. 
Valittavissa on mm. elektroniikan huippubrändejä, upeita matkailu- ja 
kulttuurielämyksiä sekä tyylikkäitä muodin ja kauneuden tuotteita. Käy 
tutustumassa laajaan valikoimaan osoitteessa www.gogift.com.

Ystäväsi liittyessä jäseneksi pyydetään häneltä liittymislomakkeessa 
suosittelijan nimi. Sinuun ollaan yhteydessä vahvistaaksemme 
Superlahjakortin lähetyksen.

Jäsen, tee ystävällesi tai 
työkaverillesi palvelus ja 

suosittele LTA:n jäsenyyttä!
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