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Katso kurssien
ajankohdat opintooppaasta
Metalliliiton tai
Murikan kotisivuilta.
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Järjestökurssituki
MATKAKULUT
Liitto korvaa kurssilaisille
matkakustannukset halvimman
matkustustavan mukaan.

KURSSIKUSTANNUKSET
Liitto korvaa hyväksymiensä kurssilaisten
kurssimaksun, johon sisältyvät:
opetus
täysihoito
kurssimateriaali

MUU TALOUDELLINEN TUKI








Kursseille, jotka eivät ole työnantajan
taloudellisen tuen piirissä, (ns.
järjestökurssituki) myönnetään SAK:n
suosituksen mukainen kurssiapuraha.
Apuraha koostuu:
kurssipäivärahasta 37,03 €/päivä
stipendistä 33,35 € /päivä
Apuraha voidaan myöntää, mikäli
kurssilaisella on kurssin aikana
suoranaisia tai välillisiä kustannuksia,
eikä hän saa muualta tuloa,
korvauksia tai stipendejä.
Työnantajan
kurssihakemuslomakkeella
myöntämä vapaa ilman
ansionmenetyskorvauksia riittää
osoittamaan, että kurssilaiselle
aiheutuu kurssista kustannuksia

TYÖTTÖMYYS JA MURIKAN KURSSIT





Kun työtön tai lomautettu lähtee
kurssille Murikkaan,
hän tarkistaa aina TE-toimistosta
ennen kurssille lähtöään, ettei
työttömyyspäivärahan maksamiselle
ole estettä kurssin aikana
hän ilmoittautuu työttömäksi
työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoittaa
olevansa kurssin aikana kutsuttavissa
työhön
hän saa työttömyyspäivärahan,
kuten olisi muutenkin saanut.
Murikka ei maksa apurahoja
Muissa kuin edellä mainituissa
tilanteissa on menettelytavat syytä
tarkistaa työttömyyskassasta.
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Kaikille jäsenille!















Järjestötoimijan perusteet 5 pv
Toiminta tutuksi (nuoret) 5 pv
Kokous- ja neuvottelutaidon kurssi 5 pv
Puheviestinnän perusteet 5 pv
Kirjoitan siis ajattelen 5 pv
Hyvä lehtijuttu -kurssi5 pv
Tietotekniikan peruskurssi 5 pv
Tietotekniikan jatkokurssi 5 pv
Ihmissuhteet työpaikalla 5 pv
Kansantalouden perusteet 3 pv
Ay-liikkeen historia 3 pv
Kuntavaikuttajan ABC-kurssi 3 pv
Minä vaikutan 5 pv

Katso kurssien
ajankohdat opintooppaasta
Metalliliiton tai
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Puheenjohtajille ja
sihteereille!
Kaikille jäsenille tarkoitettujen
kurssien lisäksi
 Ammattiosaston johtaminen 5 pv
 Yhdessä tekeminen –
puheenjohtaja ja sihteerikurssi 3 pv
 Järjestäjäkurssi 5 pv
 Osallistujan areenat 1 kk
 Muutoksen eväät 3 kk

Veteraanijaostojen
vetäjille!
 Veteraanijaostojen

vetäjäkurssi 3 pv
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Taloudenhoitajille!
Kaikille jäsenille tarkoitettujen
kurssien lisäksi
 Taloudenhoidon kurssi 5 pv
 Taseri-kirjanpidon kurssi 3 pv
 Jäsenhuollon kurssi 3 pv
 Jäsenrekisteriohjelmakurssi
(Titaani) 3 pv
 Järjestäjäkurssi 5 pv
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Opintosihteereille!
Kaikille jäsenille tarkoitettujen kurssien
lisäksi
 Opintosihteerien kurssi 3 pv
 Opintosihteerien jatkokurssi 3 pv
 Opintosihteerien neuvottelupäivät 2 pv
 Järjestäjäkurssi 5 pv

