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Paperilehti  
jää historiaan
KÄDESSÄSI on tällä tietoa historian viimeinen  
Yhteenveto-lehti. Ajan hengen mukaisesti siirrämme 
viestinnän painopistettä sähköiseen viestintään.  
Ratkaisu on myös taloudellisesti perusteltu. 
 Akavan Erityisaloissa jäsenviestintää hoidetaan ensi 
vuodesta alkaen entistäkin tarmokkaammin sähköisten 
uutiskirjeiden, somekanavien ja verkkosivujen avulla.  
Kanavia uudistetaan uuden liittostrategian myötä. 
Suunnitteilla on myös kännykkään ladattava sovellus. 
 Yhteenveto-lehdellä on koko sen ilmestymisen ajan 
vuodesta 1981 ollut sekä kannattajia että kriitikoita. 
Lukemisprosentit ovat olleet tasaisen hyviä, mutta 
toisaalta lukeminen on korreloinut iän mukaan: mitä 
nuorempi jäsen, sitä vähemmän on lehti kiinnostanut. 
 On nostalgista selailla lehtiä menneiltä vuosikymme-
niltä ja hymyillä kansivalinnoille. Sivuja kahlaamalla saa 
hyvän kuvan liiton toiminnan valtavasta kirjosta.  
 Välillä ihmetyttää, miten samat asiat toistuvat ehkä 
vain uusilla nimillä. #metoo-kampanjan aikana 
pohdittiin, miksei ay-liike ole nostanut häirintää esille. 
Kyllä on ja moneen otteeseen vuosien varrella! Myös tasa-
arvo, pätkätyöt ja työhyvinvointi sekä hyvän hallinnon ja 
kulttuurin merkitys ovat olleet kautta aikojen liittomme 
vakio aiheita. Itsensätyöllistäjien asioille on välillä ollut 
oma palstansa lehdessä ja naisten ”alipalkkaeuro” pyöri 
kansi kuvaankin vuonna 2004.   
 On aika jättää Yhteenveto-lehdelle iloiset jäähyväiset!  
Verkkolehden perustaminen ei ole suunnitelmassa, 
mutta pidempien artikkeleiden tekoa emme jätä 
kokonaan. Jutut teille jäsenille tärkeistä aiheista 
tarjoillaan verkon uutisvirrassa, somessa ja uutis- 
kirjeissä. Näin myös Sinun on helpompi niitä kom- 
mentoida ja halutessasi jakaa eteenpäin. 

Anna Joutsenniemi

www.youtube.com/
AkavanErityisalat

www.instagram.com/
akavan_erityisalat/
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LIITTO- 
strategia

Ratkaisujen  
hakijaksi
Akavan Erityisalat sai uuden liittostrategian, joka 
ottaa kopin monimuotoistuvasta työelämästä. 

ällä kertaa Akavan Erityisalat läh-
ti strategiatyöhön etuajassa. Aika 
ehti jo ajaa edellisen, vuoteen 
2020 asti tähdänneen strategian 
ohi.

– Ympäröivä maailma ja erityisesti am-
mattijärjestökenttä ovat niin suuressa mur-
roksessa, että tuokin hyvä strategia oli jo 
muutamassa vuodessa osittain vanhentunut. 
Hallitus totesi ettei pelkkä päivitys riitä, vaan 
on viisaampaa laatia uusi strategia. Sellainen, 
jonka avulla Akavan Erityisalat pystyy parem-
min palvelemaan ja ottamaan huomioon 
jäsenten tarpeet monimuotoisessa työelä-
mässä, kertoo Akavan Erityisalojen puheen-
johtaja Maarit Helén.

Uuden strategian mukaan Akavan Erityis-
alat haluaa olla rohkea edelläkävijä ja  
ratkaisujen hakija monimuotoisessa työ- 
elämässä. 

– Tässä päämäärässä minua ilahduttaa tuo 
halu olla edelläkävijä ja ratkaisujen hakija. Se 
on selkeä kannanotto positiiviseen asenteen 
puolesta. Me emme halua olla mikään ”ei-

liike” ay-kentässä, Helén sanoo.
Puheenjohtaja myöntää, että on haasta-

vaa muuttaa yksittäisen liiton toimintaa.  
Akavan Erityisalat on osa ay-liikettä ja suuri 
osa sen toiminnasta on väistämättä sidoksis-
sa siihen, mitä kumppaniliitot ja liittoumat 
tekevät, miten työmarkkinamaailma toimii 
ja ennen kaikkea siihen, millaisin pelisään-
nöin jäsenten työnantajat pelaavat. 

– On vaikea toimia positiivisesti, jos vaik-
kapa neuvottelupöydän muut kumppanit 
vetävät täysin toisenlaista linjaa. Perusteh-
tävämme ovat uuden strategian mukaan 
jäsenten edunvalvonta ja yhteiskunnalli-
nen vaikuttaminen, joita hoidamme roh-
keasti. Tarpeen vaatiessa osaamme sanoa 
myös ”ei”. 

 
Ei mikään ”yhden aatteen liitto” 
Erityisen ilahduttavaa uudessa strategiassa 
on Helénin mielestä monimuotoisuus.   
Akavan Erityisalat  haluaa todella huomioida 
toiminnassaan kaikki nykyisen työelämän 
muodot ja vaikuttaa työelämän erilaisissa 

T
vaiheissa olevien jäsentensä edunvalvontaan. 

Helén muistuttaa, ettei Akavan Erityisalat 
ole eikä voikaan olla mikään ”yhden aatteen 
liitto”, koska jäsenkunta edustaa laajasti eri 
aloja ja ammatteja. 

– Jäsenkunnan heterogeenisuus pakottaa 
Akavan Erityisalat avarakatseisuuteen. On 
oltava laajempi, sallivampi ja monimuotoi-
sempi ote asioihin kuin liitolla, joka edustaa 
vain yhden ammattikunnan tai koulutusalan 
jäsenistöä. 

Monimuotoinen jäsenistö halutaan uu-
den strategian myötä ottaa uudenlaisin kei-
noin mukaan liiton ja jäsenyhdistysten toi-
mintaan ja vahvistaa näin jäsenlähtöistä 
yhteisöllisyyttä. 

Vaikuttamistyöhön voimaa   
yhdessä tekemällä
Strategian tärkeäksi painopisteeksi on nos-
tettu yhdessä tekeminen. Työtä tehdään 
jatkossa yhä enemmän niin, että Akavan  
Erityisalat ja sen jäsenyhdistykset toimivat 
yhdessä.

TEKSTI: Anna Joutsenniemi  KUVA: Markku Ojala 



Painopisteiksi nousevat  myös tiedon-
tuotanto, näkyvä viestintä ja viestinnän 
sekä kaiken tekemisen myötä vahvistuva 
yhteisöbrändi. Nämä ovat myös vahvistet-
tavan yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
rakennusaineita. 

– Uusien painotusten avulla meillä on nyt 
selvä tahtotila siitä, mitä alueita toiminnas-
samme vahvistamme. Näin pystymme myös 
parantamaan jäsenten palvelua, kun voimme 
kohdistaa resurssit entistä tarkemmin, Helén 
sanoo.

Helén pitää hyvänä, että tällä kertaa uut-
ta strategiaa toiminnallistavissa projekteissa 
määritellään myös se, millaisista asioista 

– Haluamme tehdä 
uusia avauksia ja 
viedä osaltamme 
ay-liikettä ja sen 
mainetta rakentavaan 
suuntaan, sanovat 
Akavan Erityisalojen 
puheenjohtaja Maarit 
Helén (oik.) ja 
toiminnanjohtaja Salla 
Luomanmäki. 
Kaksikko kuvattiin 
syysliittokokouksessa 
Helsingissä.

Akavan Erityisalat 
haluaa olla rohkea 
edelläkävijä ja  
ratkaisujen hakija 
monimuotoisessa 
työelämässä. 

voidaan luopua. Tämä koskee muun muas-
sa edunvalvonta- ja hallintorakenteeseen 
liittyviä asioita sekä päällekkäisiä toimintoja 
koko liittokokonaisuudessa. 

– Tähän asti on aina vain lisätty uusia toi-
mintoja ja tavoitteita entisten oheen, Helén 
huomauttaa. 

Kaikki mahdollisuudet onnistua! 
Helén on luotsannut Akavan Erityisaloja  
puheenjohtajana nyt kolme vuotta ja ennen 
puheenjohtajakautta toiminut pitkään vara-
puheenjohtajan pestillä. Hän kuvailee pitkäl-
lä kokemuksellaan liittoa ketteräksi asiantun-
tijaksi. 

– Jäsenen kannalta Akavan Erityisalojen 
ehdoton vahvuus on asiantuntemus. Sen  
lisäksi tulee kyky seurata aikaa ja reagoida ajas-
sa liikkuviin asioihin,  mistä ominaisuudesta 
uusi strategia on yksi esimerkki, Helén sanoo.  

– Meillä on kaikki mahdollisuudet onnis-
tua saavuttamaan strategiassa linjatut tavoit-
teet.  Akavan Erityisaloilla on toiminnassaan 
mukana 23 jäsenyhdistystä jäsenineen. Posi-
tiivisen tuloksen saavuttamiseen tarvitsem-
me koko porukkaa. 

 

Akavan Erityisalojen 
uudesta stragegiasta 
päätti syysliitto- 
kokous 18.11.2017  
Helsingissä. Katso 
strategian esittely- 
video: www.akavan- 
erityisalat.fi
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”Työjalanjälki”  
vastuullisuus- 
mittariksi
– ERILAISET työn teettämisen ja tekemiset tavat 
ovat räjähtämässä käsiin ehkä nopeammin kuin sit-
tenkään käsitämme. On erinomainen asia, että liiton 
uusi strategia ottaa tämän huomioon, sanoo Akavan 
Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki.
 Luomanmäki lanseerasi Akavan Erityisalojen 
syksyn työmarkkinaseminaarissa uuden vastuullisuu-
den mittarin, ”työjalanjäljen”, joka seuraisi myös sitä, 
millaisin ehdoin ja muodoin organisaatio teettää ja 
ulkoistaa työtään.
 – Yritykset raportoivat jo nyt selkeästi vero- ja 
hiilijalanjäljestään, alustatalouden aikakaudella työ-
jalanjälki sopii hyvin laajentamaan raportointia yh-
teiskuntavastuusta, Luomanmäki sanoo.
 Toisena osiona työjalanjäljessä arvioitaisiin työ-
elämän perinteisempiä laadullisia tekijöitä kuten 
työntekijöiden tasa-arvoista ja oikeudenmukaista 
kohtelua, työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ja 
osaamisen kehittämistä.
 – Vastuullinen työjalanjälki rakentaisi kestävästi 
hyvän työelämän perustaa. Tällainen työjalanjälki 
olisi myös oiva kilpailutekijä yrityksille ja organisaa-
tioille, kun kilpailu työvoimasta kiristyy ja kuluttajien 
yhteiskuntavastuullisuus kasvaa.
 
Silpputyö jäsenille tuttua   
Luomanmäki huomauttaa, että työelämän mikroyrit-
täjyyssilppu on ollut jo pidemmän aikaa muutostren-
dinä myös Akavan Erityisalojen jäsenryhmille, esi-
merkiksi kulttuurin, viestinnän ja käännösalan asian-
tuntijoille.
 – Ennustan, että edustamillamme aloilla samaa 
työtä tehdään jatkossa hyvin erilaisin ehdoin ja eri 
palkoilla! Ja jos puskurityöntekijät joutuvat olosuhtei-
den pakosta polkemaan hintoja, uhkaa tämä luonnol-
lisesti myös vakitöissä olevien työehtoja. Tällöin näh-
dään yhä enemmän pätkätöitä, ulkoistuksia ja irtisa-
nomisia. Silpputöitä tarjotaan sellaisiinkin asiantun- 
tijatöihin, joihin lyhytjänteisyys ei sovi. Trendi on sel-
västi nähtävissä jo viestinnän ja käännösalan töissä. 



Kuva Juha Taskinen / SLL

Kuva HelsinkiMissio

Kun suosittelet jäsenyyttä nyt,  
voit voittaa 1000 euron matka-
lahjakortin! Arvomme kolme  
Aurinkomatkojen lahjakorttia.  
Arvonnassa ovat mukana kaikki 
1.11.2017 – 31.1.2018 liittyneet uudet 
jäsenet ja jäsenyyden suosittelijat.

Lisäksi jokainen jäsenen  
tuonut suosittelija saa  
palkinnoksi 50 euron  
arvoisen Superlahjakortin.

Superlahjakortti on jäsenyyden suosittelijoiden 
uusi palkinto. Superlahjakorttia voi käyttää yli  
100 liikkeeseen tai elämykseen. Joukossa on mm. 
matkailun, muodin ja kodintuotteiden huippumerk-
kejä - jokaiselle jotakin! Kulttuurin ystävät voivat 
hyödyntää lahjakorttia esimerkiksi Museokortin 
hankinnassa.

Voit tutustua koko valikoimaan osoitteessa  
www.gogift.com

Sama palkinto odottaa myös opiskelijajäsenen 
hankkijaa. Suosittelijan tulee itse olla jo jäsen.

Kerro kaverille
Voit suositella jäsenyyttä kertomalla siitä kave-
reillesi henkilökohtaisesti tai lähettämällä valmiin 
suositteluviestin sähköpostitse.

Suositteluviestin löydät nettisivultamme  
www.akavanerityisalat.fi/suosittele

• Edunvalvonta ja lakimiespalvelut – tärkein etusi: 
pidämme puoliasi työelämän kaikissa tilanteissa.

 Autamme henkilökohtaisesti työsopimusta ja työ-
suhdetta koskevissa asioissa. Saat meiltä myös 
palkkaneuvontaa. Valvomme oikeuksiasi yhteiskun-
nallisella tasolla esimerkiksi työ- ja virkaehdoista 
neuvoteltaessa.

•  Työttömyysturva – mahdollisuus saada Erityiskoulu-
tettujen työttömyyskassa Erkon kautta ansiosidon-
naista työttömyyspäivärahaa.

•  Ura- ja työnhakupalvelut – asiantuntijamme antavat 
oman uran suunnitteluun, työnhakuun ja työssä  
kehittymiseen liittyvää palvelua.

•  Jäsenkoulutukset – maksuttomia ja laadukkaita 
koulutuksia ajankohtaisista työelämään liittyvistä 
aiheista ympäri Suomen ja verkossa.

•  Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta 
– neuvontaa ja konsultointia mm. avioehtosopimus-
ten, testamenttien ja perinnönjaon tiimoilta.

•  Vakuutukset – vapaa-ajan tapaturma- sekä mat-
kustajavakuutus, sisältäen myös jäsenen kanssa 
samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset. 
Lisäksi ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturvava-
kuutus ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta.

Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenille monipuolisia ja hyödyllisiä etuja:
•  Jäsenviestintä – Verkkosivuiltamme 

www.akavanerityisalat.fi saat monipuolista tietoa 
toiminnastamme ja jäsenten palveluista. Kuukau-
sittaiset uutiskirjeemme pitävät Sinut ajan tasalla 
työelämän asioista ja ajankohtaisista tapahtumista. 
Sosiaalisen median kanaviamme ovat  
Facebook, Twitter ja Instagram.

•  Member+ -edut akavalaisille 
Member+ on uusi jäsenetupalvelu akavalaisille. 
Palvelu kokoaa yhteen sekä Akavan Erityisalojen 
tarjoamat edut että kaikkien akavalaisten yhteiset 
edut lakimiespalveluista lomamökkeihin. Sivuston 
sisältö muuttuu kausittain.

Tutustu etuihin ja jäsenalennuksiin kirjautumalla  
palveluun: www.memberplus.fi

Sinun kannattaa seurata Member+ -tarjontaa myös 
Facebookissa.
 

Lue lisää:
www.akavanerityisalat.fi/jasenedut 

HYÖDYNNÄ JÄSENETUSI! Tuet hyvää asiaa
Jokainen jäsenyyden suosittelija ja uusi jäsen on 
mukana tukemassa vanhustyötä ja luonnon  
suojelua Suomessa.

Akavan Erityisalat lahjoittaa jokaisesta uudesta 
jäsenestä euron hyväntekeväisyyteen. Vuoden  
aikana kertyvä summa jaetaan tasan Helsinki- 
Mission ja Suomen luonnonsuojeluliiton kesken.

SUOSITTELE  
JÄSENYYTTÄ  
- VOITA 1000 €  
MATKALAHJAKORTTI!

HelsinkiMission toiminnassa tuki ohjataan Aamu-
korvalle, valtakunnalliselle yksinäisten vanhusten 
puhelinpalvelulle. 

Suomen luonnonsuojeluliitossa lahjoitus kohdis-
tuu suomalaisen luonnon symbolin, uhanalaisen 
saimaannorpan suojeluun.

Lue lisää 
www.helsinkimissio.fi 
www.sll.fi
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Niina Oinas  
Yrittäjä, taideohjaaja

Laura Lahdenperä
Teollinen muotoilija

Kati Rautio 
Viestinnän asiantuntija,  
perustaja, job designer

Anna Tuohino
Key Account Manager

Sari Sahlström
Opintosihteeri

Terhi Seinä
Opetusneuvos

Ilse Skog
Viestintäsuunnittelija,  
digimentori

www.akavanerityisalat.fi/100jasenta

Jari-Pekka Välimaa
Ruotsin kielen yliopisto-
opettaja

Sanna Lesonen
Tuottaja

Viivi Viljakainen
Restonomi

Nuppu Suvanto
Henkilöstöasiantuntija

Marja Kivekäs  
Rahoitusasiantuntija

Mikko Puttonen
Projektipäällikkö

Virve Juhola
Yrittäjä

Laura From
Kirjastopalvelupäällikkö

Tarja Hautamäki
Kulttuuripäällikkö

Virpi Heikkinen
Viestintäsuunnittelija,  
kv-projektikoordinaattori

Eila Lokka 
Yrittäjä

Annina Laakso
Opintoasiainpäällikkö

Merja Sippula
Tulkki, tuntiopettaja,  
auktorisoitu matkailuopas

Tuija Tammelander
Koulunjohtaja

Anne Poutiainen
Tietohallintopäällikkö

Arja Kautto
Tuottaja

Minna Ruolanto
People person

Eveliina Miettunen
Viestintäharjoittelija

Tutustu meihin! 
Esittelemme Suomen  
juhlavuoden kuluessa 100  
Akavan Erityisalojen jäsentä.
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Akavan Erityisalojen jäsentä.



Tutustu palveluun: www.memberplus.fi

Member+ on täysin uusi 
jäsenetupalvelu akavalaisille

Jäsenetuhintaisia verkkokauppoja sekä arjen luksusta

Priority Pass lentokenttä- 
lounget ympäri maailman

Salomon, Wilson, Zero Point 
jne - M+ store

Etuja hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen

Lifted.fiAcademy of Brain

35 hotellia Suomessa, 4000 hostellia ympäri maailman

Hotelli Pariisin Ville, PorvooTahkoSpa Hotel

Kaikki A-lomien lomahuoneistot käytössäsi

HimosRuka

Lahjoitamme joulutervehdyksiin tarkoitetut varat 
jo perinteiseen tapaan Suomen luonnonsuojelu-
liitolle sekä HelsinkiMissiolle. Lisäksi lahjoitam-
me samoille yhteistyökumppaneille euron 
jokaisesta tämän vuoden aikana liittyneestä 
uudesta jäsenestä.
 
Lahjoitussumma jaetaan tasan  
ja ohjataan tärkeään työhön:  
HelsinkiMission työssä tukikohtee- 
na on Aamukorva, valtakunnallinen  
yksinäisiä vanhuksia palveleva  
puhelin. Joulu on monille ilon ja  
yhdessäolon juhla, mutta yksinäisille  
se voi olla erityisen raskasta aikaa  
ja juttukaverin tarve on suuri.
 
Luonnonsuojeluliiton työssä tuen  
kohteena on saimaannorppa, suoma- 
laisen luonnon uhanalainen symboli.  
Suojelun ja valistuksen ansiosta  
norppakantaa on pystytty ilahdutta- 
vasti elvyttämään. Työtä kuitenkin  
riittää, sillä verkkokalastuksen lisäksi 
norppaa uhkaa ilmastonmuutoksen  
aiheuttama talvien lämpeneminen.  
Norpat tarvitsevat lunta ja jäätä,  
jotta niiden pesiminen onnistuisi.  
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JÄSENMAKSULLA saat käyttöösi Akavan  
Erityisalojen sekä oman jäsenyhdistyksesi 
monipuoliset palvelut ja mahdollisuuden 
ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.
 Ammattiliiton jäsenmaksun voi vähentää 
verotuksessa. Ilmoitamme tiedot vuoden  
aikana maksamistasi jäsenmaksuista puoles-
tasi suoraan verottajalle.
 Jäsenmaksut uudistuvat siten, että vuo-
den 2018 alusta lähtien lähes kaikki  jäsenet 
maksavat jäsenmaksua. Jäsenmaksu on pro-
sentuaalinen ja se maksetaan ennakonpidä-
tyksen alaisista palkkatuloista (sisältäen  
lomakorvaukset, lomarahat ja luontoisedut 
kuten mm. lounas-, auto- ja puhelinedut). 
Prosentuaalinen jäsenmaksu maksetaan 
myös työttömyyskassan maksamista etuuk-
sista. Erityiskoulutettujen työttömyyskassa 
Erko perii jäsenmaksun automaattisesti mak-
samistaan etuuksista. Mikäli sinulla ei ole 
ennakonpidätyksen alaisia palkkatuloja tai 
työttömyyskassan maksamia etuuksia, jäsen-
maksusi suuruus on 10 euroa kuukaudessa.
 Opiskelijoilla, eläkeläisillä sekä ammatin-
harjoittaja- ja yrittäjäjäsenillä on edellisestä 
poikkeavat, omat maksukäytännöt.

    

60 VUOTTA
20.12.  Viittomakielen tulkki Sirpa Matilainen (Suomen Viittomakielen Tulkit), Lahti

28.12.  Aluetaidemuseotutkija, aluetieteen jatko-opiskelija Jaakko Antero  
  Linkamo (MAL), Vaasa. Päivät kanssanne ovat juhlaani.  
  Каждый день с Вами — мой праздник.

16.11.  Kuntayhtymän johtaja Heikki Helve (Specia), Siilinjärvi

12.12.  Verotarkastaja Juhani Nurmi (SVT), Helsinki

21.12.  Suuhygienisti Hanna Karenius (SSHL), Tammisaari. Ei vastaanottoa.

50 VUOTTA 

 
ONNEA!

Heikki Helve   

Jaakko Antero 
Linkamo    

Kuva: Igor Kondratjev

JÄSENMAKSUIHIN MUUTOKSIA
 Jos olet opiskelija, jäsenmaksusi on pro-
sentuaalinen ja se maksetaan ennakonpidä-
tyksen alaisista palkkatuloista (sisältäen  
lomakorvaukset, lomarahat ja luontoisedut) 
sekä työttömyyskassan maksamista etuuksis-
ta. Muissa tapauksissa opiskelijajäsen on 
vapautettu jäsenmaksusta.
 Eläkeläisillä sekä ammatinharjoittaja- 
ja yrittäjäjäsenillä on kiinteät vuosittaiset 
jäsenmaksut. Eläkeläisten jäsenmaksu on 70 
euroa vuodessa ja ammatinharjoittaja- sekä 
yrittäjäjäsenten 200 euroa vuodessa. 

Tutustu kaikkiin jäsenetuihisi: 

  www.akavanerityisalat.fi/ 
  jasenedut
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Jäsenmaksulla saat käyttöösi monipuoliset ja 
rahanarvoiset edut kuten henkilökohtaiset 
lakimiespalvelut, uraneuvonnan, koulutukset, 
vapaa-ajan tapaturma- ja matkustajavakuutuk-
set sekä akavalaisten omat Member+ 
-alennukset.

 Verkkoasioinnissamme  
 voit  laskea ja maksaa  
 jäsenmaksusi sekä päi- 
vittää jäsentietosi. Verkkoasiointiin  
pääset Akavan Erityisalojen www-sivujen  
etusivulta tai kirjautumalla suoraan  
https://verkkoasiointi.akavanerityisalat.fi
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Jäsenten palveluksessa!
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 1  Jaakko Korpisaari, asiamies

 2  Salla Luomanmäki, toiminnanjohtaja

 3  Kirsi Sirén, johdon assistentti

 4  Kimmo Joutsi, talouspäällikkö

 5  Helena Lamponen, edunvalvontapäällikkö

 6  Amalia Ojanen, opiskelija- ja  
 nuorisoasiamies

 7  Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö

 8  Jaana Honni, jäsensihteeri

 9 Minna Nieminen, asiamies

10  Tanja Ristola, jäsensihteeri

11  Eva Sirkel, toimistoassistentti

12  Satu Sahla-Juvankoski, yhteyspäällikkö

13  Pirjo Leppänen, markkinointipäällikkö

14  Anna Zibellini, lakimies

15  Juho-Heikki Leppänen, lakimies

16  Mirkka Heininen, viestintäassistentti, 
 verkkotiedottaja

17  Tuire Torvela, lakimies

18  Mira Kajander, järjestöassistentti

19  Sanna Ulmanen, jäsensihteeri   

10 9

13

12

11

1918171614 15

 6  7  8

1 2 3 4

5

Kuvaushetkellä  
olivat toisaalla:

Kari Lapinlampi,  
järjestelmä- 
asiantuntija

Saara Aikio,  
asiamies

Kari Eskola,  
työmarkkina- 
lakimies

Harri Ikonen,  
lakimies

Katja Kosonen, 
jäsensihteeri

Jäsenten palveluksessa!
Akavan Erityisalojen toimistossa sinua palvelevat:

Maistraatinportti 4 A, 6.krs 00240 Helsinki
Puhelin 0201 235 340, faksi 09 147 242

etunimi.sukunimi@akavanerityisalat.fi
www.akavanerityisalat.fi

Ota meihin yhteyttä!
Akavan Erityisalat
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Tervetuloa 
verkostoitu-
maan ja  
oppimaan! 

Lue koulutusten  
tarkemmat kuvaukset  
ja ilmoittautumis- 
ohjeet osoitteesta  
www.akavanerityis- 
alat.fi/tapahtumat
 

Tervetuloa mukaan 
kevään 2018  
tilaisuuksiin!

Ilmoittautuminen 
alkaaTAMMIKUU                                        

ma 22.1.  Viisi askelta piilotyöpaikkaan -webinaari  
 opiskelijoille ja vastavalmistuneille Webinaari  

ke  24.1. Tasa-arvoinen työelämä – mitä se tarkoittaa? Oulu 

ti    30.1. Työsuhteen ehtojen muutostilanteet    
 käytännönläheisesti Helsinki 

ke  31.1. Työhyvinvointikortti Helsinki 

HELMIKUU

to     1.2. Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä? Turku 

pe    2.2. EU:n tietosuoja-asetuksen vaikutukset  
 yrittäjän toimintaan  Helsinki 

ti     6.2. Pitkittynyt työnhaku – mistä tsemppiä -sparraus- 
 ilta työttömille Helsinki  

to     8.2. Perhevapaalta sujuvasti töihin -työpaja Helsinki 

ti    13.2. Miten neuvottelen palkkani Kuopio 

to  15.2. Tasa-arvoinen työelämä – mitä se tarkoittaa? Helsinki + valtakunnallinen 

MAALISKUU   

to     1.3. Työsuhteen päättyminen – uhka vai mahdollisuus? Helsinki + valtakunnallinen 

ti      6.3. Työhyvinvointikortti esimiehille Helsinki 

ke  14.3. Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja/yrittäjä? Helsinki  

pe  23.3. Verosuunnittelu ammatinharjoittajille Jyväskylä  

ma 26.3. Johtajuuden webinaarisarja, osa 1: Orientaatio,  
 johtajuuden kehittäminen ja luottamus (esimiehille) *) Webinaari 

HUHTIKUU

ti    10.4. Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen työssä Joensuu  

to   12.4. Elinikäinen oppiminen – turvaa urakehityksesi Helsinki + valtakunnallinen  

ma 16.4. Johtajuuden webinaarisarja, osa 2:  
 Vastuunotto ja sen johtaminen (esimiehille)*) Webinaari  

ti    17.4. Perhe- ja perintöoikeuden kiemuroita Rovaniemi 

pe  20.4. Neuvottelutaitoa luottamushenkilöille Helsinki  

ti    24.4. Työhyvinvointikortti Vaasa 

TOUKOKUU

ma   7.5. Johtajuuden webinaarisarja, osa 3: Muutoksen  
 johtaminen ja muutosvalmius (esimiehille)*) Webinaari 

ti    15.5. Miten pärjään neuvotteluissa – arjen onnistumisia  
 työpaikan neuvottelutilanteissa  Helsinki 

to   17.5. Vaeltavat ammattilaiset – erilaisten työsuhteiden  
 juridiikkaa  Tampere 

ma 21.5. Johtajuuden webinaarisarja, osa 4:  
 Kurinalaisuus ja energia (esimiehille)*) Webinaari 

*) Johtajuuden webinaarisarja muodostaa kokonaisuuden. Koko sarjaan ilmoittautuminen alkaa 12.12. klo 12.00.     
    Ilmoittautuminen yksittäiseen sarjan webinaariin ei ole mahdollista.

12.12.2017 
 klo 12.00

12.12.2017 
 klo 12.00

8.1.2018  
 klo 12.00

12.2.2018  
 klo 12.00

12.3.2018  
 klo 12.00

VUONNA 2018 jäsenkoulutukset 
painottuvat vahvasti yksilö- ja 
yhteiskunnallista edunvalvontaa 
sekä työhyvinvointia tukeviksi. 
Lakimiehemme jalkautuvat 
kentälle monin eri aihein. 

Lähikoulutusten ja webinaarien 
rinnalla vuoden 2018 koulutuk- 
sissa käytetään myös live- 
striimausta, jolloin osallistuja  
voi seurata luentoa missä vain 
verkon välityksellä ja hyödyntää 
sosiaalisen median kanavia 
kysyessään tai kommentoi- 
dessaan teemaa.
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henkivakuutuskuntoon.fiJÄSEN-
ETUSI

Hyödynnä

*Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitus-
neuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille 

myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Hyödynnä
JÄSENETUSI HENKIVAKUUTUKSESSA

Kuinka sinä pärjäisit, jos joutuisit huolehtimaan kaikesta yksin?
Pystyisitkö pitämään perheen nykyisen asunnon ja selviäisitkö muista

lainoista? Tiesithän, että järjestöjäsenenä sinä ja puolisosi olette 
oikeutettuja Suomen edullisimpaan henkivakuutukseen.* Ota täysi 

hyöty jäsenyydestäsi ja osta vakuutus osoitteessa



Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

2,75 X

X

0,5 X

0,5 X

0,5 X0,5 X

0,25 X

Kun lähdet matkalle, pakkaa Turva mukaan.  
Ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva ja reissujasi turvaava  

matkavakuutuskortti kulkevat mukanasi uuden TaskuTurva-sovelluksen avulla. 
Hyvää matkaa! 

Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus Google Play Kaupasta tai App Storesta.
Lue lisää osoitteesta turva.fi/taskuturva

UUSI 

TaskuTurva-

sovellus nyt 

ladattavissa!

TaskuTurva –  
vakuutusturva aina mukanasi


