Helsingissä 30.9.2014
SMALin SYYSKOKOUS HAIKON KARTANOSSA PERJANTAINA 31.10.
- Ohjelmassa verkottumista ja tiukkaa asiaa, mutta myös ’Onnellisuuden lyhyt oppimäärä’
SMALin syyskokous järjestetään tänä vuonna Haikon Kartanon kauniissa maisemissa Porvoossa.
Perjantaina 31.10. järjestettävä kokoustapahtuma käynnistetään aamukahvilla klo 9.30 ja klo 10
pidettävillä ryhmien kokouksilla. Kaikille yhteinen työohjelma alkaa klo 11.30 ja päättyy klo 16
pidettävään sääntömääräiseen jäsenkokoukseen.
Haikkoon on tarjolla Helsingistä yhteinen bussikuljetus, joka starttaa klo 8.30 Mikonkadun tilausliikennepysäkiltä (Fennian pysäkki), ja takaisin Helsinkiin lähdetään Haikosta klo 17.30. Kuljetukset hoitaa tänä syksynä 60-vuotisjuhliaan viettävä Taksikuljetus Oy.
Kokousväellä on mahdollisuus saapua Haikkoon omin kyydein jo torstai-iltana. Haikon Kartano
tarjoaa väellemme erikoishintaista majoitusta Kartanon classic-huoneessa (120 e) tai Kylpylähotellin superior-huoneessa (80 e). Torstaina saapuvat voivat halutessaan tulla maistelemaan syksyn
herkkuja yhteiselle illalliselle Kartanoravintolaan. Ilmoittautumiset yhteiskuljetukseen, majoitukseen ja illalliselle tehdään tämän kirjeen lopussa olevan linkin kautta.
Työohjelman kärkiniminä Finnairin Pekka Vauramo sekä muusikko Mikko Kuustonen
Ensimmäistä kertaa SMALin kokouksissa esiintyvä Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo luo
katsauksen lentoliikenteen, ja myös Finnairin, tulevaisuuden visioihin, toimialan haasteisiin ja
mahdollisuuksiin niin Suomen näkökulmasta kuin kansainvälisestikin katsottuna.
Muusikko, toimittaja ja YK:n hyvän tahdon lähettiläs Mikko Kuustonen puolestaan kokoaa omassa
inspiroivassa esityksessään tarinat, laulut ja kuvat matkakertomukseksi jonka ydin on yksinkertainen: olennaista on olla tänään elossa ja totta. Mikon omin sanoin:
Onnellisuus ei ole tila joka asettuu elämäämme saavutusten tai onnistumisten myötä. Se ei liioin ole
lottovoitto tai Teneriffa. Onnellisuus on paljon arkisempaa ja enemmän. Asenne ratkaisee ja tarjoaa myös mahdollisuuden innostaviin muutoksiin joilla kyynisyyttä ja kaaosta voidaan kaataa.
Luovuus ja improvisaatio ovat tässä tehohoidossa puolestaan vastavoima innostuksen, sitoutumisen
ja yhteisöllisen voiman rakentamiseen. Erityisen mielenkiintoinen näkökulma omaan
hyvinvointiimme ja arkeemme löytyy kehitysmaakokemusten kautta; kuinka pysyvää muutosta
parempaan rakennetaan ja mitä voimme oppia Afrikkalaiskylien arjesta omaan asenteeseemme.
Takaisin perusaiheisiimme… Työohjelmassa esillä myös alan tulevaisuus ja yhteistyö järjestöjen kesken, vakuusjärjestelmä, pakettimatkadirektiivi ja Matka 2015 -messut
Moskovan kevätkokouksessa käynnistettyä tulevaisuuskeskustelua jatketaan syyskokouksessa toimintaryhmien kokouksissa. Ryhmien jäsenkokouksille on annettu aikaisempaa enemmän aikaa,

jotta kokouksissa pohdittaisiin, mihin suuntaan sekä matkailutoimialan yhteistyötä että SMALia
organisaationa tulisi kehittää. Järjestöyhteistyön kehittäminen mielessä aloitamme myös matkailujärjestöjen esittelykierroksen. Tässä syyskokouksessa ensimmäiset puheenvuorot saavat PATA
Finland Chapter ja SUOMA ry.
Varsinaisen työohjelman aikana Kilpailu- ja kuluttajaviraston edustajat antavat arvionsa matkanjärjestäjien vakuusjärjestelmän uudistamistarpeista. Taustatyönä virasto on tehnyt mm. vertailevaa
tutkimusta eri Pohjoismaissa käytössä olevien vakuusjärjestelmien toiminnasta. Aiheeseen liittyen
kuullaan myös, missä mennään pakettimatkadirektiivin muutostyössä. Onko lainsäädäntöprosessin
edetessä onnistuttu selkiyttämään direktiivin soveltamisalaa vai mutkistamaan asioita entisestään?
Minkälaisella aikataululla direktiivin valmistelussa tällä hetkellä edetään?
SMAL on palveluyhtiönsä Smalser Oy:n kautta tiiviisti mukana MATKA-messujen kehitystyössä.
Syyskokouksessa kuullaan myötätuulessa purjehtivan messutapahtumamme tuoreimpia uutisia.
Sokerina pohjalla: liiton sääntömääräinen jäsenkokous
Iltapäivän päättää liiton sääntömääräinen syyskokous, jossa hyväksyttäviksi tulevat budjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Kaikki hallituspaikat ovat tällä kertaa jatkolla, kun myös
istuvan puheenjohtajan Kirsi-Marja Salosen ensimmäinen kaksivuotiskausi alkaa olla takana.
Hallitus- ja johtokuntatyöskentelystä samoin kuin muista alan luottamustehtävistä kiinnostuneita
kehotetaan olemaan yhteydessä SMALin toimistoon tai liiton toimintaryhmien puheenjohtajiin.
Liiton luottamustehtävät vaativat haltijoiltaan sitoutumista ja aktiivista osallistumista, mutta ne suovat heille myös paljon mielenkiintoisia, antoisia ja jopa hauskoja kokoushetkiä sekä näköalapaikan
toimialaa koskevien asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.
Ilmoittautumiset ja kokouspäivän hinta
Kokouspäivän eri osioihin tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 17. lokakuuta osoitteessa
https://digiumenterprise.com/answer/?sid=1223329&chk=V2K5NF9K .
Kokouspäivän monipuoliseen työohjelmaan osallistumisesta sekä ruoka- ja kahvitarjoiluista veloitetaan 95 euroa / henkilö.
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