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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Ilmastonmuutos nostaa vääjäämättä 
maapallomme ja valtamerien lämpö-
tilaa. Siitä huolimatta Suomen kevät
on ollut historiallisen kylmä. Meteoro-
logien mukaan sadassa vuodessa on 
ollut kaksi yhtä kylmää kevättä kuin 
tämä on ollut.

Tämän vuoden keväästä jää mieleen, 
viileän ilman alan lisäksi, kunnallis-
vaalit sekä se, että taloudessamme 
näkyy laajalla rintamalla nousun 
ilmapiiri.

Kunnallisvaalit käytiin uuden kunta-
mallin kynnyksellä.  Ensi vuoden jäl-
keen uudet maakunnat aloittavat ja 
kuntien toiminnasta kaksi kolmasosaa 
siirtyy maakuntien tehtäväksi. Muutos
tulee olemaan merkittävä ja koskettaa
meitä kaikkia. Kuntavaalit olivat myös
minulle omakohtainen kokemus. Olin
ehdokkaana Kouvolan kaupunginval-
tuustoon ja sainkin hyvin ääniä, mutta 
en riittävästi valtuustoon pääsyyn. 
Vähän vieläkin harmittaa. 
  
Tähän kevääseen liittyy myös suuri
elämänmuutos. Siirryin huhtikuun 
alussa yli 40-vuotisen työuran jälkeen
eläkkeelle. Päässä lyö tyhjää - mitä
nyt? 

Aktiivista kevättä
Edustan suurten ikäluokkien häntä-
päätä. Suuri määrä ikätovereitani 
on viiden viimeisen vuoden aikana 
kokenut saman  elämänmuutoksen,
joten vertaistukea kyllä riittää, jos/kun 
sitä tarvitsee.  

Kunnanvaltuutetuksi pyrkiminen oli
osa ajatusta, ettei eläkeläisen pidä 
jäädä kotiin makoilemaan. Kun se ovi 
ei nyt avautunut, panostan perusta-
mani yhden miehen yrityksen toimin-
taan. Verkostoidun  yrittäjäyhdistyk-
sen kautta ja olen mukana yhdistys-
toiminnassa. 

Vierivä kivi ei sammaloidu! 

Tämän päivän eläkeläiset ovat virkeitä 
ja täynnä toimintatarmoa. 

SMYL-liitto ja paikallisyhdistykset 
järjestävät monipuolista toimintaa 
jäsenillemme. Eläkkeelle siirtyessä ei 
kenenkään kannata erota jäsenyydes-
tä. Lähde rohkeasti mukaan matkoille 
ja toimintaan. Kannusta myös ystäviäsi 
liittymään jäseneksi, niin työssäkäyviä, 
eläkkeellä olevia kuin opiskelijoitakin. 
Yhdessä tekeminen on antoisaa, eikä 
kukaan jää yksin. 

Ilmoittaudu mukaan SMYL:n matkalle 
Viron Setumaalle tai lähde kanssamme 
risteilemään Helsingin edustalle 70- ja 
80-luvun hittien tahtiin elokuussa.

Kylmästä keväästä huolimatta kesä 
tulee ja sadoissa kouluissa lauletaan 
Suvivirttä lukuvuoden päättäjäisten 
merkeissä. Toivotan kaikille keväällä 
2017 valmistuville onnea monivuotisen 
uurastuksen tuloksista ja menestystä
tulevaisuuteen!

Suomen ja Euroopan talouden piristy-
minen antaa uutta uskoa työpaikkojen
syntymiselle ja yritysten mahdolli-
suuksille palkata uusia työntekijöitä. 

Aurinkoista kesää kaikille,

Edullisella jäsenmaksulla saat rahanarvoisia jäsenetuja. 

●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  ●	koti-, auto-, henkivakuutus ym. 
  ●	yksilöllinen matkustajavakuutus, joka 
      on voimassa jopa 90-vuotiaaksi asti
●	 Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet neljä kertaa vuodessa
●	 Yhdistyksen ja liiton tarjoamat palvelut ja tapahtumat

●	 Kaikki jäsenmaksut (myös seniorit) ovat verotuksessa  
  vähennyskelpoisia! Ilmoitamme jäsenmaksunsa maksa-
  neiden tiedot automaattisesti verottajalle.

SMYL-liiton jäsenedut

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2017 (euroa)
    Varsinainen Opiskelija- Seniori-
    jäsen  jäsen jäsen yli 65 v

Helsingin Merkonomit ry 100,00 0,00 54,00

Kouvolan Seudun Merkonomit ry 85,00 0,00 52,00

Kymenlaakson Liiketalous ry 78,00 0,00 45,00

Lakeuden Merkonomit ry 90,00 0,00 56,00

Porin Seudun Merkonomit ry 89,00 0,00 45,00

Porvoon Merkonomit ry 85,00 0,00 45,00

Savo-Karjalan Merkonomit ry 89,00 0,00 56,00

Tampereen Merkonomit ry 94,00 0,00 43,00

Turun Merkonomit ry 88,00 0,00 55,00

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on 118 euroa vuosi 2017

YTK:n jäsenmaksu on jäsenyysaikaan sidottu, eli noin 10 euroa kuu-
kaudessa. Ensimmäisestä jäsenyysvuodesta maksat YTK:ssa vain sen 
osan vuosijäsenmaksusta, jonka olet jäsenenä.

Liity SMYL-liiton jäseneksi www.smyl.fi
Voit halutessasi samalla liittyä kaikkien palkansaajien 
työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. Täytettyäsi ja lähetettyäsi 
jäsenhakemuksen SMYL-liittoon, saat liittymislinkin kassan 
jäsenhakemukseen.
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Tarkista jäsenmaksusi!
Olethan maksanut kalenterivuoden 2017 jäsenmaksusi. Maksamatta jättä-
minen ei tarkoita jäsenyydestä eroamista. Olemme lähettäneen vuoden 
ensimmäisen maksukehotuksen jo maaliskuussa ja kesäkuun puolessa välis-
sä lähetämme toisen maksukehotuksen, johon lisäämme 5 euron huomau-
tuskulun. Maksa jäsenmaksusi ennen sitä, niin vältyt ylimääräisiltä kuluilta.

Jos haluat maksaa jäsenmaksusi useammassa erässä, laita 
viestiä	jasenrekisteri@smyl.fi,	niin	sovitaan	jäsenmaksueristä.

Viime vuonna vuosi-
lomalakia muutettiin
siten, että työntekijän
tullessa työkyvyttö-
mäksi vuosiloman aika-
na, kuusi ensimmäistä 
päivää on omavastuu-
päiviä tai nk. sairaus-
karenssipäiviä.
 

2... Pääkirjoitus

3...	 Sisällysluettelo

4...5 Yleinen työttömyyskassa	YTK

6...	 SMYL-kevätliittokokous

7...9	 Kunniamerkonomi	2017
	 Jaajo	Linnonmaa

10...	 Painotalo	Plus	Digital

11...	 Lasipalatsi	avoinna	
	 remontin	jälkeen

12...	 Työsuhdejuristit:
	 Vuosilomalain	viimeisimmät	
	 muutokset

13...	 Tilaa	valmistujaislakkisi	
	 www.smyl.fi
 
13...	 Viking	Line	FSTR	-katamaraani	
	 Hel-Tal-Hel

14...	 Takuusäätiö	Penno

15...	 SMYL-tapahtumat
	 -	Setumaan	kuningaskunnan	päivät	
	 		to-su	3.-6.8.2017	-	ilm.	2.6.	mennessä
	 -	Discoristeily	pe	25.8.2017

16...21	Tapahtumat

22...	 If	vakuutukset

23...	 Yhteystiedot

24...	 Jäsenkampanja,	
	 arvokuponki	
	 Original	Sokos	
 Hotel Viruun

Ensimmäisestä YTK-jäse-
nyysvuodesta maksat vain 
sen osan vuosijäsenmak-
susta, jonka olet jäsenenä.

Nyt työttömyyden 
vähentyessä 
näyttää siltä, että 
YTK voi laskea 
jäsenmaksua ensi 
vuonna.

Jaajo Linnonmaa:
Eivät olisi uskoneet 
entisessä opinah-
jossani, että mi-
nusta tulee joskus 
Kunniamerkonomi!



Kassan kuulumiset

Jos työttömyys osuu kohdalle, 
on avun oltava lähellä
Suomen suurin työttömyyskassa panostaa asiakaspalveluun.
Työttömyyskassojen tehtävä on selvä: lakisääteisen ansioturvan järjestäminen jäsenilleen. Maksettavan 
ansiopäivärahan määrään kassa ei voi vaikuttaa, sillä se myönnetään aina samoilla edellytyksillä ja sa-
mansuuruisena työttömyyskassasta riippumatta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kassalla olisi väliä, 
huomauttaa YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen haluaa tarjota 
työttömyyskassan jäsenille parasta mahdollista 
palvelua.

Suomen suurimman työttömyyskassan pomo us-
koo vahvasti, että työttömyyskassat voivat vaikut-
taa sekä henkilökohtaisella että yhteiskunnallisella 
tasolla. 

”Ei riitä, että raha lopulta kilahtaa työttömän tilil-
le. Etuuden pitää tulla mahdollisimman nopeasti ja 
mahdollisimman vaivatta. Työttömäksi jääminen on 
useimmiten sekä taloudellinen että  henkilökohtai-
nen koetus. Ei silloin ole energiaa pyöritellä loputto-
masti papereita – eikä tarvitsekaan olla”, Hänninen 
huomauttaa. 

YTK onkin panostanut viime vuosina huomattavas-
ti asiakaspalveluun. Juuri uudistuneessa OmaYTK- 
asiointipalvelussa täytettävä päivärahahakemus 
ohjaa hakemuksen täyttämisessä niin, että hakija 
osaa täyttää hakemuksen oikein ja toimittaa tarvit-
tavat liitteet.  Ongelmatilanteissa apua löytyy myös 
puhelimen päästä joka päivä klo 9-16.

”Jos ihminen on tehnyt pitkän työuran, ei hän ehkä 
ole ikinä miettinyt, miten tulee toimia työttömäk-
si jäädessä. Jos tilanne yhtäkkiä tuleekin eteen, on 
avun oltava lähellä”, Hänninen sanoo ja iloitsee, 
että YTK:n kehitystyö on myös tuottanut tulosta.
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Vakuuttava työttömyyskassa

YTK on kaikille palkansaajille avoin 
työttömyyskassa, johon luottaa jo 380 000 

yksilöllistä ammattilaista kaikilta aloilta. 
Tule mukaan ja varmista peruspäivärahaa 

parempi ansioturva työttömyyden varalle alle 
kympillä kuussa.

Katso, paljonko saisit ansiosidonnaista 
päivärahaa, tutustu ehtoihin ja liity: 

TERVETULOA  
SELLAISENA KUIN OLET

Vakuuttava työttömyyskassa

”Käsittelyaikamme ovat hyvin nopeita ja asiakastyy-
tyväisyys huipussaan.”

Tällä hetkellä YTK:lla on noin 380 000 jäsentä ja mää-
rä vaan kasvaa. Hänninen ennustaa, että vuonna 
2018 jäseniä on jo 400 000.

”Läheskään kaikilla suomalaisilla palkansaajilla ei 
ole ansioturva kunnossa. Haluamme kasvattaa jä-
senmääräämme, koska haluamme, että kaikilla työ-
tä tekevillä olisi ansioturva”, Hänninen perustelee.

YTK ei jaa voittoa, vaan tilikauden voitto siirretään 
tasoitusrahastoon.

”Se toimii puskurina työttömyystilanteiden muuttu-
essa. Nyt työttömyyden vähentyessä näyttää siltä, 
että voimme laskea jäsenmaksuamme ensi vuonna”, 
Hänninen iloitsee.

YTK:n jäsenmaksu on 118 euroa vuonna 2017. Jä-
senmaksu on jäsenyysaikaan sidottu, eli noin 10 eu-
roa kuukaudessa. Ensimmäisestä jäsenyysvuodesta 
maksaa vain sen osan vuosijäsenmaksusta, jonka 
on jäsenenä.

Jäsentensä hyvinvoinnin lisäksi YTK:lla on toinenkin 
suuri agenda. Se haluaa olla aktiivinen toimija työ-
elämää koskevissa keskusteluissa.

”Vuosien saatossa Suomen työttömyysturvajärjestel-
mästä on tullut turhan monimutkainen. Me haluai-
simme yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja nostaa esille 
kohtia, jotka kaipaavat muutosta”, Auli Hänninen 
korostaa.

SUOMEN SUURIN TYÖTTÖMYYSKASSA
• YTK:lla on lähes 380 000 jäsentä, mikä on noin  
 16 % suomalaisista palkansaajista.
• YTK on avoin kaikille palkansaajille. Se tarjoaa  
 eri alojen työntekijöille työttömyysturvalaissa  
 määritellyn ansiosidonnaisen työttömyys-  
 turvan 118 euron vuosittaisella jäsenmaksulla  
 (2017).
• YTK:n toimipiste sijaitsee Loimaalla Varsinais-  
 Suomessa, minkä takia se tunnetaan myös
 Loimaan kassana.
• YTK on perustettu vuonna 1991, ja vakuutus- 
 toiminnan se aloitti 1.1.1992, joten käynnissä  
 on YTK:n 26. toimintavuosi.



Kunniamerkonomi	2017

Enpä	ole	vielä	koskaan	aiemmin	kuullut	näissä	liiton	
kokouksissa	samanlaista	naurunremakkaa	kuin	
tässä	kokouksessa,	kun	Jaajo	kertoi	värikkääseen	
tapaansa	elämästään,	hieman	yllättävistä,	erilaisista	
ratkaisuistaan	ja	valinnoistaan.	Jaajo	loi	positiivista	
ilmapiiriä	ja	jakoi	energiaa	kuulijoille!

Haluatko	merkonomiksi?

Jaajo	kyllä	halusi,	mutta	moni	asia	vei	nuorta,	
menevää	miestä	mitä	erilaisimpiin	rientoihin	
ja	tehtäviin.	Kuinka	merkonomin	tutkinnon	
saavuttaminen	sitten	lopulta	onnistui?

Mitä	kaikkea	tämä	38-vuotias	supliikkimies	on	
elämänsä	varrella	jo	ehtinyt	tehdä?	

Kunniamerkonomimme	viihdytti	kokousväkeä	
värikkäällä	ulosannillaan	ja	kertoi	johdon-
mukaisesti	eri	elämänvaiheistaan.

TEKSTI:	 Anna-Maija	Kunnas
KUVAT:		 Anna-Maija	Kunnas
  Merja	Äimänen

Suomen	Merkonomiyhdistysten	Liitto	-	
SMYL	ry:n	sääntömääräinen	kevätliittokokous	
pidettiin	aurinkoisena	kevätlauantaina	
13.	toukokuuta	Helsingissä.	

Paikalla	oli	liittokokousedustajia	ja	-väkeä	
kaikista	liiton	yhdistyksistä;	Helsingistä,	
Tampereelta,	Turusta,	Porista,	Kouvolasta,	
Kymenlaaksosta,	Porvoosta,	Lakeudelta	ja	
Savo-Karjalasta.	

Liittokokous	käsitteli	sääntömääräiset	asiat	ja	
hyväksyi	vuoden	2016	toimintakertomuksen	
ja	tilinpäätöksen	sekä	myönsi	tilivelvollisille	
vastuuvapauden.	

Suomen	Merkonomiyhdistysten	
Liitto	SMYL	ry:n	kevätkokous	
pidettiin	Helsingissä

Liittokokouksen	alussa	hallituksen	puheenjohtaja	Markku Mikkola 
toivotti	liittokokousväen	tervetulleeksi	kokoukseen	ja	esitteli	
vuoden	2017 kunniamerkonomiksi kutsutun Jaajo Linnonmaan 
sekä	luovutti	hänelle	kunniakirjan	ja	merkonomilakin.
 
Mikkola	kertoi,	että	Suomen	Merkonomiyhdistysten	Liitto	-	
SMYL	ry	valitsee	vuosittain	kunniamerkonomin	ja	kunniakirjan	
perusteluissa	mainitaan,	että	kunniamerkonomin	arvo	myönne-
tään	henkilölle,	joka	julkisessa	tehtävässä	tai	julkisuudessa	tuo	
avoimesti	esille	merkonomikoulutuksensa	ja	on	siten	esikuvana	
merkonomeille	ja	merkonomiksi	opiskeleville.	

-	Olemme	erittäin	iloisia	ja	kiitämme,	että	olet	suostunut	
vastaanottamaan	kunniamerkonomin	arvon	ja	olemme	mielihyvin	
panneet	merkille,	kuinka	tuot	erilaisissa	työtehtävissäsi,	niin	
radiossa	kuin	televisiossa,	merkonomitutkintosi	esiin,	toteaa	
Markku	Mikkola.	

Juontaja-näyttelijä,	yo-merkonomi	Jaajo	Linnonmaa,	liiton	15.	
kunniamerkonomi	kiitti	saamastaan	suuresta	kunnianosoituksesta	
ja	painoi	merkonomilakin	päähänsä,	todeten,	että	tällaista	lakkia	
hänellä	ei	vielä	olekaan.	

-	Tämä	on	oikeasti	mahtava,	upea	juttu	ja	pieni	näpäytys	
opinahjolleni,	toivottavasti	ovat	kuulolla	jatkossa...	Eivät	ne	
varmaan	voineet	ajatella,	että	minusta	tulee	jossain	vaiheessa	
kunniamerkonomi,	Jaajo	naurahtaa	tyytyväisenä	pieni	pilke	
silmäkulmassaan.

"

"
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-	Kiva,	kun	saan	tehdä	itseäni	teille
tutuksi	ja	kertoa	hieman	elämäni	eri	
vaiheista.	Pakko	sanoa	sen	verran,	
että	koska	minulla	on	kolme	alle	2,5-
vuotiasta	lasta,	niin	jokainen	hetki,	
kun	pääsee	pois	kotoa	aikuisten	pa-
riin,	tuntuu	tällä	hetkellä	juhlalta,
naurahtaa	Jaajo	kiitospuheensa	
alussa.

Jaajo	tunnetaan	parhaiten	radio-
juontajana,	tv-juontajana	ja	elokuva-
näyttelijänä.

Vuoden Nuori Menestyjä 2016

-	Viime	vuoden	joulukuussa	Suomen	
Nuorkauppakamarit	ry	palkitsi	minut	
Vuoden	Nuorena	Menestyjänä	niistä	
saavutuksista,	joita	olen	tuolla	yritys-
maailman	puolella	saavuttanut,	hän	
kertoo.	Olen	henkeen	ja	vereen	yrit-
täjä	ja	minulla	on	seitsemän	yritystä.	

-	Valinnassa	painoi	varmasti	myös	
se,	että	tapaan	joka	viikko	2-3	nuorta	
yrittäjää,	jotka	tulevat	pitchaamaan,	
myymään	minulle	ideoitaan.	Yritän	
auttaa	heitä	alkuun,	neuvoa	miten	
yritys	perustetaan,	kuinka	rahoitus	
järjestyy	ja	kuinka	hoituvat	patentti-	
ja	rekisteröintiasiat.	Itse	koen	kyllä
etupäässä	olevani	yrittäjä,	mutta	
on	kiva,	että	minut	tunnetaan	myös	

tuolta	radio-	ja	tv-puolelta,	olenhan	
sielläkin	tehnyt	pitkän	päivätyön,	
kertoo	Jaajo.

Kipinä yrittäjyyteen kotoa

Jaajon	yrittäjätausta	tulee	kotoa	isän
puolelta. Kari Linnonmaa	perusti	70-
luvulla	Helsinkiin	Töölöön	ensimmäi-
sen	kivijalkaurheilukaupan,	Urheilu-
Linnan,	serkkunsa	Harri Linnonmaan 
kanssa,	joka	oli	entinen	maajoukkue-
kapteeni	ja	HIFK:n	monivuotinen	
kapteeni.	He	alkoivat	tuoda	jääkiek-
kovälineitä	Suomeen	ja	myivät	niitä	
Helsingin	IFK:lle.

-	Sittemmin	isäni	muutti	liikkeen	ur-
heiluvälineiden	maahantuontiyrityk-
seksi	ja	niihin	aikoihin	aloin	jo	olla	
15-vuotias	ja	menin	isäni	yritykseen	
kesätöihin,	muistelee	Jaajo.	

Radiojuontajaksi kuskin penkiltä

Kun	Jaajo	sai	18-vuotiaana	ajokortin,	
hän	alkoi	ajamaan	isän	firmassa	pa-
kettiautoa	ja	kävi	viemässä	urheilu-
välineitä	tukusta	urheiluliikkeisiin.

-	Silloin	istuin	päivät	pitkät	autossa	
ja	kuuntelin	radiota.	Ihastuin	radion	
aamuohjelmiin	ja	päätin,	että	jonain	
kauniina	päivänä	minä	haluaisin	al-
kaa	tekemään	radio-ohjelmia,	Jaajo	
muistelee	radiouransa	alkua	ja	jat-
kaa.	Kiss	FM:n	aamutiimi	oli	siihen	
aikaan	kova	juttu	ja	minä	halusin	
nähdä,	miten	sitä	radio-ohjelmaa	
oikein	tehdään.

-	Kiss	FM:n	ohjelmaa	tehtiin	Kaapeli-
tehtaalla	ja	suuntasin	eräänä	aamu-
na	sinne.	Sanoin,	että	haluan	mennä
studioon	katsomaan,	miten	aamuoh-
jelmaa	tehdään.	Eipä	sinne	nyt	niin	
vaan	menty.	Into	oli	niin	kova,	että	
huijasin	itseni	sisään.	Sanoin,	että	
olen	voittanut	palkinnon,	menisin	
sitä	noutamaan,	naurahtaa	Jaajo.
Pääsin	studioon	ja	sanoin	juontajille,	
että	haluan	nähdä	yhden	spiikin,	mi-
ten	niitä	tehdään.

-	Pitivät	minua	varmaan	ihan	hulluna	
ja	suostuivat.	Päätin	jo	silloin,	että	
tää	on	se	mun	juttu	ja	huikkasin	pois	
lähtiessä,	että	jonain	kauniina	päivä-
nä	nähdään	näissä	merkeissä.

Unelmista tuli totta

Nyt	Jaajo	on	tehnyt	kymmenen	vuot-
ta	Radio	Suomipopille	Aamulypsy-
ohjelmaa,	joka	on	Suomen	kuunnel-
luin	aamuohjelma.	Sitä	kuuntelee	
joka	aamu	600	000	ihmistä.	

-	Hienoa,	että	Suomen	kokoisessa	
maassa	saat	herättää	noin	monta	
ihmistä.	Sitä	toivoo,	että	saa	kaikki		
lähtemään	hymyssä	suin	liikkeelle.	
Jos	saat	ihmiset	nauramaan	siinä	aa-
mulla,	niin	toivottavasti	jakavat	posi-
tiivista	energiaa	eteenpän	muillekin,	
toteaa	Jaajo	tyytyväisenä.

Kuinka Jaajo sitten lopulta päätyi 
viihdealalle? 

Jossain	vaiheessa	hän	kävi	lukion	ja	
vuonna	1988	meni	armeijaan.	Van-
hemmat	olivat	sitä	mieltä,	että	pys-
tyäkseen	jossain	vaiheessa	jatka-
maan	perheyritystä,	Jaajon	täytyy	
suorittaa	joku	sopiva	tutkinto.	Van-
hemmat	hoitivat	Jaajon	jollain	kei-
nolla	äärettömän	surkeilla	papereil-
la	sisään	Malmin	kauppaoppilaitok-
seen	business-linjalle.

-	Kun	minulla	oli	inttiä	enää	viikko	
jäljellä,	soitin	kauppaopistoon	ja	ky-
syin,	onko	minulla	opiskelupaikka	jäl-
jellä.	Luokka	oli	kuitenkin	muuttunut	
matkailulinjaksi.	Totesin,	että	näillä	
huonoilla	papereilla	en	kyllä	muual-
lekaan	pääse,	opiskelen	sitten	mat-
kaoppaaksi	ja	lähden	maailmalle	ot-
tamaan	aurinkoa.	Täytyy	sanoa,	näin	
miehenä,	että	olihan	se	äärimmäisen
mukava	tulla	oppiluokkaan,	kun	siel-
lä	oli	3	poikaa	ja	33	tyttöä.	Totesin
saman	tien,	että	tää	on	ihan	mun
juttu,	Jaajo	hauskuuttaa.

Jaajo	opiskeli	kauppiksessa,	enem-
män	tai	vähemmän,	parin	vuoden	
ajan.	Hän	oli	luokan	vastuuhenkilö	ja	
oppilastoimikunnan	puheenjohtaja.	
Vastuualueina	oli	juhlien	ja	tapahtu-
mien		järjestäminen.	Näihin	tehtäviin	
Jaajo	sitten	paneutui	paremmin	kuin	
itse	opiskeluun.

-	Jossain	kohtaa	tapasin	sitten	rehto-
rin	ja	kysyin,	että	koskas	minä	sitten	
pääsen	lähtemään	sinne	ulkomaille.
Rehtori	katsoi	hieman	pitkään	ja	

SMYL-kunniamerkonomit: 
2017	 Jaajo	Linnonmaa,
	 	 juontaja-näyttelijä
2016		Eino	Makunen,	missikeisari
2015		Jouni	Flinkkilä,	päätoimittaja
2014		Eva-Riitta	Siitonen,	ylipormestari
2013		Mika	Huusari,	muusikko
2012		Anssi	Kukkonen,	legendaarinen		
	 	 urheiluselostaja
2011		Matti	Koivurinta,	kauppaneuvos,	
	 	 kauppatieteiden	kunniatohtori
2010		Urpo	Martikainen,	MTV3:n		 	
	 	 uutisankkuri,	taiteilija
2009		Jyrki	Kangas,	taiteellinen	johtaja
2008		Kimmo	Pälikkö,	taidegraafikko,
	 	 tietokirjailija
2007		Marja	Tiura,	kansanedustaja
2006		Jorma	Tuominen,		 	 	
	 	 KHT-tilintarkastaja	
2005		Osmo	Mäntymäki,		 	 	
	 	 HTM-tilintarkastaja
2004		Ulla-Maj	Wideroos,	ministeri
2003		Harri	Koponen,	toimitusjohtaja
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sanoi,	että	etkö	sinä	ole	huomannut,	
että	luokka	jakautui	puoli	vuotta	sit-
ten	kahtia.	Enhän	minä	ollut	huo-
mannut,	kun	olin	enemmän	muualla	
kuin	koulussa,	olin	järjestelemässä	
niitä	bileitä.	Muut	olivat	olleet	jo	
puoli	vuotta	Espanjassa	matkaopas-
koulutuksessa	ja	minä	jäin	Suomeen.	
Kysyin,	että	mikäs	minusta	nyt	sitten	
tulee?	No	matkatoimistovirkailija,	
sanoi	rehtori.	Eipä	se	minua	kiinnos-
tanut	eli	niin	minulla	jäi	opiskelut	
kesken,	kertoo	Jaajo	opintojen	päät-
tymisestä.

Jaajo	lopetti	kouluhommat	ja	mietti,
mitä	elämässä	haluaisi	tehdä.	Häntä	
kiinnosti	käsikirjoittaminen,	tv:n	ja	
leffojen	tekeminen,	näytteleminen	ja	
radiohommat,	oikeastaan	kaikki	muu	
kuin	se	isän	yrityksen	jatkaminen.	

Hän	kiittää	vaimoaan,	silloista	tyttö-
ystäväänsä,	joka	patisti	avoimesti	
kertomaan	isälle,	että	ei	hänestä	va-
litettavasti	tule	isän	firman	jatkajaa.	

-	Minä	olen	perheen	ainoa	lapsi	ja	
minulle	oli	asetettu	paineita	firman	
jatkamisen	suhteen.	Sanoin	ruoka-
pöydässä,	että	nyt	on	sellainen	tilan-
ne,	että	en	tule	tätä	firmaa	jatka-
maan,	haluan	tehdä	jotain	viihde-
alalla,	muistelee	Jaajo	tiukkaa	tilan-
netta.	Äiti	ja	isä	sanoivat,	että	nyt	
sinulla	on	kuusi	kuukautta	aikaa
näyttää	sun	kykysi	siellä	viihde-
maailmassa.	

Käsikirjoittajasta elokuvauralle

-	Sitten	otin	paperin	ja	kynän	esiin	
ja	nuori	innokas	mielikuvitus	kun	oli,	
niin	aloin	käsikirjoittamaan	sellaista	
elokuvaa	kuin	Hymypoika.	Elokuvan	
ideana	oli,	että	nuoret	miehet	kuva-
sivat	petihommia	tullakseen	parem-
miksi	rakastajiksi.	Hauskaa,	kun	20	
vuotta	myöhemmin	lukee	lehtiotsi-
koita	ja	huomaa,	että	joku	on	tehnyt	
siitä	tosielämän	dokumentin.	Ei	siitä	
sen	enempää,	toteaa	Jaajo.

Alalla	kokemattomana,	mutta	ehdot-
toman	rohkeana,	Jaajo	meni	ohjaa-
ja	Aleksi Bardyn	luokse	esittelemään	
leffakässäriään.

-	Niin	mukavaa	kun	se	olikin,	niin	

Bardy	vastasi,	että	tää	on	itseasiassa	
tosi	hyvä	idea.	Tehdään	tästä	leffa,
muistelee	Jaajo	tyytyväisenä.	

Viihdemaailman ovet aukeavat

Elokuva	tehtiin	ja	Jaajo	sai	jalkaa
oven	väliin	viihdemaailmassa.	Van-
hemmatkin	alkoivat	huomata,	että		
pojalla	onkin	jotain	lahjoja	tällä	sa-
ralla.	Jaajo	päätyi	televisioon	ja	hän-
tä	pyydettiin	juontamaan	SubTV:lle	
ohjelmaa	nimeltään	Räsypokka.

-	Kyllähän	äiti	silloin	ihmetteli,	että	
miksi	et	mene	juontamaan	vaikka	
Bumtsi	Bumia.	Koitin	selittää,	että	
jostain	on	aloitettava	ja	tämä	on	hy-
vä	näin.	Pari	vuotta	tein	sitten	sitä	
ohjelmaa	ja	sitten	minulle	tarjottiin	
ohjelmaa	MTV:n	myöhäisillasta,	ker-
too	Jaajo.	

Jaajo	veti	Pulssi-nimistä	ohjelmaa,	
jossa	ravintoloita	kierrettiin	suorassa	
lähetyksessä	ja	ensimmäistä	kertaa	
kännykällä	pystyi	osallistumaan	
interaktiivisesti	tv-ohjelman	tekoon.	

Pulssi-ohjelma	tuli	ulos	tv:ssä	per-
jantaina	ja	lauantaina.	Radiossa	mai-
nostettiin	keskiviikkona,	missäpäin	
ohjelmassa	tullaan	tulevana	viikon-
loppuna	liikkumaan.

-	Sanoin,	että	mä	voisin	tehdä	sen	
radio-ohjelman.	Ne	kysyi,	että	onko	
kokemusta	radio-ohjelman	teosta.
Sanoin,	että	on	vuosien	kokemus	
(olin	käynyt	jopa	studiossakin	katso-
massa,	kun	aamuohjelmaa	tehdään).	
Menin	sitten	radioon	(jälleen	kerran	
huijaamalla).	Muistan	sen	päivän,
kun	piti	tehdä	ensimmäinen	radio-
ohjelma.	En	tiennyt	yhtään,	miten	se	
pöytä	toimii.	Pyysin	naapuristudiosta	
apua.	Tosta	napista	päälle	ja	puhut	
ja	tosta	musikki	päälle	ja	niin	minä	
vaan	aloin	tekemään	radiota	ja	huo-
masin,	että	tää	onkin	äärimmäisen	
mukavaa.	Siitä	alkoi	minun	radioura,	
Jaajo	jatkaa	kertomustaan.

-	Sitten	kysyttiin,	haluaisinko	mennä	
iltapäivään	juontamaan,	saisin	oman	
ohjelman.	Sehän	sopi,	joten	lopetin
muut	hommat	ja	tein	iltapäivää	pa-
ri	vuotta,	kunnes	irlantilainen	radio-
kanavan	omistajataho	alkoi	ihme-

tellä,	miten	iltapäiväohjelmalla	on	
enemmän	kuulijoita	kuin	aamussa.	
Iltapäivän	juontajakaveri	on	siirrettä-
vä	aamuun.	Olin	unelmoinut	siitä	aa-
muohjelman	tekemisestä.	Olin	mel-
ko	menevä	nuori	ja	nyt	kun	tarjoutui	
mahdollisuus	haaveilemani	aamuoh-
jelman	tekoon,	niin	mietin,	että	ra-
vintola	menee	kiinni	neljältä	ja	kuu-
delta	alkaa	ohjelma…	mä	saatan
just	ja	just	ehtiä,	naurahtaa	Jaajo.

Jaajon	seurasta	saamme	nauttia	
melkein	päivittäin	niin	radiossa	kuin	
televisiossa;	Aamulypsy	radiossa,	
Haluatko	miljonääriksi?	televisiossa	
ja	hauskat	Luokkakokous-elokuvat.

Hyväntekeväisyysjuoksu

Jaajo	kutsuttiin	vuonna	2009	toimit-
tajana	Saksaan	eXtreme	Run	-juok-
sukilpailuun.	Hauska	kilpailu,	jossa
naamiaispuvut	päällä	juostiin	pitkin	
poikin	natsien	vanhaa	koulutuskes-
kusta	ja	suoritettiin	erilaisia	tehtäviä.
Jaajo	innostui	ja	toi	tapahtuman	
Suomeen.

Hän	perusti	kaverinsa	kanssa	ensim-
mäisen	oikean	yrityksensä	seitsemän	
vuotta	sitten.	ExtremeRun	järjestää	
tapahtumia	eri	puolilla	Suomea,	tä-
nä	vuonna	paikkakuntia	ovat	Tahko,	
Vantaa,	Oulu	ja	Peurunka.	Tapahtu-
mia	on	neljä	aikuisille,	kolme	lapsille
ja	tapahtumilla	kerätään	rahaa	lii-
kuntarajoitteisille	lapsille.	Extreme-
Run	on	suosittu	tapahtuma	Nais-
ten	kympin	ja	Helsinki	City	Marat-
honin	rinnalla.	Tapahtumaan	osallis-
tuu	12	000	juoksijaa	vuodessa.	Idea	
on	yksinkertainen,	laitetaan	naami-
aispuvut	päälle	ja	mennään	liikku-
maan,	pidetään	hauskaa	yhdessä	ja	
lisäksi	tapahtumalla	on	vielä	hyvä	
tarkoituskin.

Ravimaailmakin saa osansa Jaajosta

Vuonna	2009	Jaajo	meni	toimittaja-
na	Toton	SM-kisoihin	Vermoon	ja	tu-
li	hopeamitali	kaulassa	pois.	Hän	kä-
vi	ennen	kisoja	tutustumassa	talli-
alueeseen	ja	sai	ohimennen	raveihin	
perehtymättömänä	tärkeitä	vihjeitä.	

-	Osallistuin	sitten	Toton	SM-kisaan.
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Hesarin	toimittaja	tuli	kysymään,
mitä	teen,	jos	voitan.	Olin	varma,	
että	eihän	sieltä	mitään	voittoa	tule	
ja	ehdottomasti	annan	kaikki	rahat	
hyväntekeväisyyteen;	miesten	etu-
rauhassyövän	tutkimukseen	ja	hoi-
toon,	Jaajo	kertoo.

Ravit	loppuivat	ja	Jaajolle	laitettiin	
hopeamitali	kaulaan	ja	annettiin	
9	400	euron	voittoshekki.	Jaajo	
osoitti,	että	kuka	tahansa	voi	pärjätä	
raveissa	ja	pääsi	Hesarin	kanteen.

Jaajon ravibussi palkittiin Vuoden 
ravitekona

Jaajoa	jäi	hieman	harmittamaan,	et-
tä	koko	voittopotti	ei	edes	käväissyt	
hänen	taskussaan,	vaikka	hyvään	tar-
koitukseen	menikin.

Hän	keksi	hienon	idean	saadakseen	
edes	hieman	kompensoitua	itseltään	
poisvaluneita	euroja.	Jaajo	teki	Ver-
mon	kanssa	sopimuksen,	että	hän	
tuo	kymmenenä	keskiviikkona	koko	
bussilastillisen	ravikansaa	seuraa-
maan	raveja	ja	olutfirma	sponsoroi	
matkaeväät.	Vermo	ei	oikein	alussa	
uskonut	ideaan,	mutta	Jaajo	sai	alle	
parissa	tunnissa	myytyä	kaikki	kym-
menen	bussia	täyteen	porukkaa.	

Sittemmin Jaajon ravibussi palkittiin 
vuotuisessa ravigaalassa vuoden 
2010 ravitekona.

-	Hevosiakin	tuli	ostettua	kimppaan,	
mutta	ei	niillä	rikastu.	Ensimmäisen	
hevosen,	Big Slick,	joka	nyt	ravaa	ylä-
kerran	raviradoilla,	kustannukset	oli-
vat	kuuden	vuoden	aikana	91	000	
euroa,	ja	se	tienasi	8	000	euroa.	Sit-
ten	ostettiin	hevosia	legendaarisen	
raviohjastaja	Pekka Korven	kanssa	ja	
perustettiin	osakeyhtiö.	Niistä	hevo-
sista	ei	ole	ikinä	tullut	mitään	ja	Suo-
men	Ravitalli	Oy	varmaan	kohta	puo-
liin	laitetaan	nippuun,	mutta	sillä	on	
3	300	jäsentä	ja	osakasta	ja	on	var-
masti	jonkinasteisen	jalanjäljen	jät-
tänyt	raviurheiluun.	On	ollut	kiva	olla	
siinäkin	mukana,	toteaa	Jaajo.

Elitloppet

Jaajo	vieraili	yhdessä	Ruotsin	suu-
rimmista	urheilutapahtumista,	Elit-

loppet	Solvallan	raviradalla	vuonna	
2009.	Silja	Line	järjesti	tuolloin	ravi-
risteilyn	Turusta	Tukholmaan	ja	se	
kesti		kolme	päivää.	Jaajo	ja Janne 
Korpi	pohtivat,	voisiko	tämän	raviris-
teilyn	herättää	uudelleen	henkiin.

-	Soitin	Silja	Linelle	ja	sain	kuulla,	et-
tä	joidenkin	kuljetusalan	sopimusten	
vuoksi	tätä		risteilyä	ei	enää	voida	
toteuttaa.	Kuinka	ollakkaan	seuraa-
vana	aamuna	luin	lehdestä,	että	Silja	
Linella	on	yt:t	ja	henkilökuntaa	pot-
kitaan	pihalle.	Soitin	sitten	uudelleen	
Silja	Linen	tj:lle	ja	sanoin,	että	ei	täs-
sä	ole	mitään	järkeä.	Minä	haluaisin
vuokrata	kolmeksi	päiväksi	koko	lai-
van,	tuoda	täyteen	ihmisiä,	mennä	
Tukholmaan	ja	herättää	tällainen	
iloinen	asia	kuin	Elitloppet-risteily	
henkiin.	Ja	te	irtisanotte	ihmisiä	ja	
sanotte	minulle,	että	tätä	ei	voida	to-
teuttaa.	Meni	pari	tuntia	ja	Siljalta	
soittivat	takaisin,	että	kyllä	se	onnis-
tuukin.	Tänä	vuonna	Elitloppet	to-
teutuu	27.-29.5.	lähes	täydellä	paa-
tilla.	Ja	olenhan	minä	matkatoimis-
tovirkailija	koulutukseltani	ja	vaik-
ka	silloin	sanoinkin,	että	en	tule	kos-
kaan	sellaista	työtä	tekemään,	niin	
tässä	sitä	nyt	ollaan,	sanoo	Jaajo	
hymyssäsuin.

Niin, se yo-merkonomiksi 
valmistuminen...

Jaajon	opiskeluaika	oli	hyvinkin	vä-
rikästä	ja	opinnot	jäivät	kesken	kah-
den	vuoden	opiskelun	jälkeen,	mutta	
opinto-oikeus	säilyi	neljä	vuotta.

Malmin	kauppaoppilaitos	oli	vuosia	
sitten	Jaajoon	yhteydessä,	että	aika	
umpeutuu	ja	suorittamatta	on	vielä	
ruotsin	kielen	kursseja	ja	Amadeus-
matkanvarausjärjestelmä.	Ikävää	oli,	
että	niitä	ei	enää	pystynyt	Malmilla	
suorittamaan,	joten	neuvokkaana	
nuorena	miehenä	Jaajo	opiskeli	mat-
kailualan	ruotsin	kielen	muualla	ja	
sai	sen	osuuden	suoritettua.

-	Kysyin	sitten	koululta,	että	missä	
matkatoimistoissa	Amadeusta	käyte-
tään.	No	sitähän	käytetään	joka	puo-
lella,	esimerkiksi	Aurinkomatkoilla.	
Marssin	Keskuskadulle	Aurinko-
matkojen	toimistoon	ja	katsoin

ympärille	ja	etsin	kilteimmän	näköi-
sen	virkailijan.	Sanoin	virkailijalle,	et-
tä	en	ole	tulossa	ostamaan	matkaa,	
mutta	mun	pitäisi	oppia	Amadeus,	
sillä	se	ainoastaan	puuttuu,	että	sai-
sin	yo-merkonomin	paperit.	Sitä	ei	
voi	opiskella	enää	koulussa.	Opet-
taisitko	sinä	minua?	

-	Hassu	ja	absurdi	tilanne,	voitte	ku-
vitella.	Hän	sanoi,	että	se	on	3-4	tun-
nin	juttu,	tule	huomenna,	kun	toi-
misto	sulkeutuu.	Kiitin	häntä	ja	sa-
noin,	että	tulet	vielä	joskus	olemaan	
minusta	ylpeä.	Tulin	sitten	seuraava-
na	päivän	treffeille	suklaarasian	ja	
kukkapuskan	kanssa	ja	aloitimme	
Amadeuksen	opinnot.

-	Menin		kouluun	valmiina	osoitta-
maan	Amadeus-taitoni,	istuin	ko-
neen	ääreen.	En	saanut	edes	ohjel-
maa	avautumaan,	koska	en	osannut	
kirjautua	sinne	sisään,	enkä	tehdä	
yhtään	mitään.	Sanoin	opettajalle,	
että	tuu	tänne,	mä	kerron	sulle	tari-
nan.	Kerroin	opetelleeni	Amadeus-
ta	Aurinkomatkoilla	ja	hän	oli	tietys-
ti	otettu,	että	olin	yrittänyt	parhaa-
ni.	Hän	sanoi,	että	tehdään	nyt	sel-
lainen	juttu,	että	merkitään	opiskelut	
suoritetuiksi	ja	saat	yo-merkonomit	
paperit.	Mutta,	toivon	että	emme	
ikinä	näe	sinua	työssä	matkailualalla.	
Opettajan	toiveen	olen	toteuttanut,	
paitsi	välillä	on	joutunut	vähän	lipsu-
maan.	Näillä	sanoilla	Jaajo	päätti	vä-
rikkään	esittäytymistuokionsa.
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Vuonna	1936	valmistunut	Lasipalatsi	kuuluu	Suomen	mer-
kittävimpiin	funktionalistisiin	rakennuksiin.	Viljo Revellin,	
Heimo Riihimäen	ja	Niilo Kokon	suunnittelema	Lasipalatsi	
on suojeltu. 

Yli	vuoden	remontissa	olleen	Lasipalatsin	kahvilat	ja	ravin-
tola	avautuivat	jälleen	tämän	vuoden	maaliskuussa.	Myllä-
ys	Lasipalatsin	alla	ja	ympärillä	jatkuu	vielä	vuoden,	jolloin	
taidemuseo	Amos Rex	avautuu.	Museon	avajaisia	juhlitaan	
näillä	näkymin	kesällä	2018.	Potentiaalisia	asiakkaita	on	tu-
levaisuudessa	luvassa	runsaasti.

Ravintolan	suojeltu	interiööri	näyttää	pitkälti	siltä,	kuin	mi-
tään	remonttia	ei	olisi	ollutkaan.	Näkyvintä	uusiutuminen	
on	salin	kalustuksessa,	joka	on	läpikäynyt	restauroinnin.	

Viileän	tyylikäs	funkkis	on	entisellään,	ja	entisellään	on	
myös	klassikkoravintolan	ruokalista,	jolta	löytyy,	totta	kai,	
maineikas	Kuhaa	Mannerheimin	tapaan.	Ja	paikkansa	ovat	
pitäneet	myös	kevään	perinteiset	parsaviikot.

Kakkoskerroksessa	sijaitsevan	Ravintola	Lasipalatsin	aulati-
la,	johon	noustaan	kahvilan	takana	sijaitsevia	portaita,	on	
nyt	remontoitu	”funkkistyyliseksi”	aulabaariksi.	Myös	ikku-
napöytiä	ja	kabinetteja	on	lisätty.

Ravintola	Lasipalatsi
Mannerheimintie	22-24,	
Helsinki.
Puh.	020	742	4290

Lasipalatsin	uusittu,	suojeltu	ilme
Lasipalatsissa	on	kuusi	eriko-
koista	kabinettia	-	erinomai-
nen	miljöö	ja	sijainti	kokous-
paikkaa	etsiville.

Senior	Adviser	Martti Tyynismaa	esittelee	
mielellään	remontoitua	Lasipalatsia

TEKSTI:		Anna-Maija	Kunnas
KUVAT:		Heikki	Kunnas

Havainnekuvat	Lasipalatsista	
vuonna	2018.



Työsuhdejuristin palsta

Vuosilomalain viimeisimmät 
muutokset

Työkyvyttömyyden vaikutus 
vuosilomaan

Työantajalla	on	oikeus	päättää	vuosi-
loman	ajankohta,	mutta	työnantajan	
tulee	antaa	työntekijälle	mahdolli-
suus	kertoa	toiveensa	loman	ajan-
kohdasta.		Jotta	työntekijä	voi	tehdä	
lomasuunnitelmansa	ajoissa,	työn-
antajan	on	ilmoitettava	loman	ajan-
kohta	ajoissa.	Pääsäännön	mukaan	
työnantajan	on	ilmoitettava	loman	
ajankohdasta	viimeistään	kuukautta	
ennen	loman	alkamista.	Jos	kuukau-
den	ilmoitusajan	noudattaminen	ei	
ole	mahdollista,	loman	ajankohdasta
voidaan	ilmoittaa	myöhemminkin,	
kuitenkin	viimeistään	kaksi	viikkoa	
ennen	loman	alkamista.	

Pääsäännön	mukaan	loman	ajankoh-
dan	aikaistaminen	tai	myöhentämi-
nen	edellyttää	työntekijän	ja	työnan-
tajan	yhteisymmärrystä.	Jos	työnte-
kijä on loman alkaessa	työkyvytön,	
loma	on	kuitenkin	työntekijän	pyyn-
nöstä	siirrettävä.	Työkyvyttömyys	voi	
johtua	työntekijän	sairaudesta,	tapa-
turmasta	tai	synnytyksestä.	Vuosilo-
ma	ei	siirry	työkyvyttömyyden	vuok-
si	automaattisesti,	vaan	sen	siirtämi-
nen	edellyttää,	että	työntekijä	ilmoit-
taa	työnantajalle	työkyvyttömyydes-
tään	ja	pyytää	loman	siirtoa	ennen	
loman	alkua.	Työntekijän	on	työnan-
tajan	pyynnöstä	esitettävä	lääkärin-
todistus	tai	muu	luotettava	selvitys	
työkyvyttömyydestään.	

Edellä	kerrottu	koskee	tilannetta,	
jossa	työntekijä	on	loman	alkaessa	
työkyvytön. 

Jos	työntekijä	sairastuu	loman aika-
na,	niin	tilanne	onkin	hieman	toisen-
lainen.	Viime	vuonna	lakia	muutet-
tiin	siten,	että	työntekijän	tullessa	
työkyvyttömäksi	vuosiloman	aikana,	
kuusi	ensimmäistä	päivää	on	oma-
vastuupäiviä	tai	nk.	sairauskarenssi-
päiviä.	Toisin	sanoen	sairauskarens-
sipäivien	aikana	vuosiloma	kuluu	
normaalisti.	Vasta	sairauskarenssi-
päivien	jälkeiset	työkyvyttömyyspäi-
vät	oikeuttavat	loman	siirtoon.		Työ-
kyvyttömyyden	jatkuessa	vielä	sai-
rauskarenssipäivien	jälkeen	työnte-
kijä	voi	siis	siirtyä	sairauslomalle	ja	
loma	siirtyy	myöhemmäksi.	Tässä-
kään	tilanteessa	loma	ei	siirry	auto-
maattisesti,	vaan	siirtäminen	edellyt-
tää,	että	työntekijä	ilmoittaa	työnan-
tajalle	työkyvyttömyydestään	ja	pyy-
tää	loman	siirtoa	ilman	aiheetonta	
viivytystä.

Käytännössä	sairauskarenssipäiviä	
koskeva	lainmuutos	koskee	vain	sel-
laisia	työntekijöitä,	joilla	on	oikeus	yli	
neljän	viikon	eli	24	arkipäivän	vuo-
silomaan	(huom.	vuosilomakäytän-
nössä	myös	lauantai	on	arkipäivä).		

EU-sääntely	edellyttää,	että	sairaus-
karenssipäivät	eivät	vähennä	työn-
tekijän	oikeutta	neljän	viikon	vuo-
silomaan.	Täydet	kuusi	sairauska-
renssipäivää	voivat	tulla	sovelletta-
vaksi,	jos	työntekijällä	on	vähintään	
viiden	viikon	eli	30	arkipäivän	mit-
tainen	vuosiloma.	Työntekijällä,	jol-
la	on	vuosilomaa	yli	24	mutta	al-
le	30	arkipäivää,	sairauskarenssipäi-
viä	voi	olla	24	lomapäivän	ylittävät	
työkyvyttömyyspäivät.	

Esimerkki: Työntekijällä, jolla on vuosilo-
maa 26 arkipäivää, sairauskarenssipäiviä 
voi olla kaksi. 

Vuosiloman kertyminen 
perhevapaalta

Vuosilomalain	perusperiaatteen	mu-
kaan	vuosilomaa	ansaitaan	tekemällä	
työtä.		Eräissä	tilanteissa	työntekijäl-
le	kertyy	vuosilomaa	siitä	huolimat-
ta,	että	hän	on	estynyt	tekemästä	työ-
tä.	Vuosilomalaissa	tällaisesta	tilan-
teesta	käytetään	nimitystä	työssäolon	
veroinen	aika.	

Ennen	viime	vuoden	lainmuutosta	per-
hevapaasta	(äitiys-,	erityisäitiys-,	isyys-	
ja	vanhempainvapaa	sekä	tilapäises-
tä	hoitovapaasta	ja	pakottavista	perhe-
syistä	johtuvasta	poissaolo)	aiheutuva	
työstä	poissaoloaika	katsottiin	kokonai-
suudessaan	työssäolon	veroiseksi	ajak-
si.	Työntekijälle	kertyi	siis	perhevapaan	
ajalta	vuosilomaa	yhtä	paljon	kuin	jos	
hän	olisi	ollut	saman	ajan	työpaikalla	
tekemässä	työtä.	

Lakia	muutettiin	siten,	että	vuosilomaa	
kertyy	nykyisin	enintään	156	arkipäi-
vältä	eli	kuuden	kuukauden	ajalta	las-
ta	kohden.	

Esimerkki: Työntekijä on ensin äitiysva-
paalla 105 arkipäivää ja tämän jälkeen 
vanhempainvapaalla 158 arkipäivää, jo-
ten työntekijä on perhevapaalla noin 10 
kuukautta. Tältä ajalta työntekijälle kertyy 
vuosilomaa 156 arkipäivältä eli kuudelta 
kuukaudelta.

Huom.	Hoitovapaa	ei	ole	työssäolon	
veroista	aikaa,	eikä	hoitovapaan	ajalta	
näin	ollen	kerry	vuosilomaa.	

Joillain kesäloma on jo mahdollisesti alkanut, mutta vilkkain kesälomakausi on vielä edessä. Vuosilomalakia on 
viimeksi muutettu vuosi sitten. Tuolloin voimaan tulleilla muutoksilla heikennettiin työntekijän lomaehtoja. Toinen 
muutoksista koski työkyvyttömyyden vaikutusta vuosilomaan ja toinen perhevapaan ajalta kertyvää lomaa. Muu-
toksien tavoitteena on ollut vähentää ja rajoittaa niitä vuosilomakustannuksia, jotka aiheutuvat työnantajalle työn-
tekijöiden työkyvyttömyyspäivistä ja perhevapaalla olevien työntekijöiden vuosilomista. Lisäksi tavoitteena on ol-
lut vähentää sairauspoissaoloja ja saada aikaan julkisen talouden säästöjä.  

Yhteydenotot	juristeihin	SMYL-liiton	kautta.
Tarkastamme	jäsenyyden	voimassaolon.
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LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut

Kirjoita tilaukseen
●	 minkä valmistujaislakin tilaat:
 merkonomi, datanomi, 
 tradenomi, restonomi, 
 joku muu: mikä?
●	 lakin koko (mittaa päänympärys)
●	 lisää tilaukseen: 
 oma nimesi, lähiosoite, postipaikka, 
 sähköpostiosoite, puhelinnumero
●	 saat maksutiedot sähköpostiisi
●	 maksusuorituksen saavuttua tilillemme 
 postitamme lakin tai voit erikseen sopia 
 lakin noudosta.

Lakkitilauksen teet helposti nettisivuillamme olevalla
tilauslomakkella	www.smyl.fi	tai	voit	tilata	lakin	myös
sähköpostitse	info@smyl.fi

TILAA VALMISTUJAISLAKKI MEILTÄ
ITSELLESI TAI LAHJAKSI!

FSTR-alukseen	mahtuu	850	matkus-
tajaa	ja	autokannelle	120	henkilö-
autoa.	Autot	lastataan	ja	puretaan	
aluksen	peräosasta.	Autokannen	
etuosasta	on	yhteys	matkustajakan-
sien sisääntuloauloihin.

Laivan	matkustajatilat	jakautuvat	
kahdelle	kannelle,	joista	molemmilla	
on	myös	ravintolapalvelut.

Työnteko	onnistuu	laivalla	kätevästi,
koska		yläkannen	ikkunanpuoleisten	
istuinten	vieressä	on	pistokkeet	tie-
tokoneen	lataamista	varten.

Vaikka	laiva	kulkee	reitin	alle	kah-
dessa	tunnissa,	on	matkustajilla	
mahdollisuus	tehdä	ostoksia	
myymälässä,	rentoutua	kahvilassa	
tai	baarissa	matkan	aikana.	

Matkustaa	voi	myös	mukavammin	
Club	Loungessa,	jonka	lipun	hintaan	
sisältyy	myös	ruoka-	ja	juomatarjoilu.	

Alus	on	rakennettu	Australiassa	
vuonna	1998.	Aluksessa	on	vakaajat	
ja	se	liikennöi	Ruotsin	lipun	alla.

Viking FSTR
Viking Line on tuonut huhtikuun puolessa 
välissä Helsinki-Tallinna -reitille nopean 
aluksen, Viking FSTR:n, jonka matka-aika on 
1 tunti ja 45 minuuttia per suunta.

TEKSTI	JA	KUVA:	
TIINA	LAURILA



Pennon	ensimmäinen	versio	lansee-
rattiin	käyttöön	viime	vuoden	huhti-
kuussa.	Nyt	olemme	käärineet	jälleen
hihat	ja	kehittäneet	Pennoon	uusia	
ominaisuuksia	käyttäjäpalautteen	
perusteella.	Uudempi	ja	entistä	käy-
tettävämpi	versio	on	nyt	kaikkien	
käyttäjien	saatavilla	osoitteessa	
penno.fi.

Marie	Kondo,	joka	on	tavaroiden	jär-
jestelymetodin	takana,	suosittelee,	
että	tavaroita	järjesteltäisiin	ja	karsit-
taisiin	kategorioittain.	Kun	kaikki	sa-
maan	kategoriaan	kuuluvat	tavarat	
kerätään	ensin	yhteen	kasaan,	tulee	
näkyväksi,	kuinka	paljon	tavaraa	yksi	
kategoria	pitää	sisällään.	Tällöin	siitä
on	myös	helppo	karsia	turhat	pois.	

Näin	voi	toimia	myös	rahankäytön	
suhteen	Pennon	avulla.	Ensiksi	
Pennoon	kannattaa	laatia	Suunnittelu-
sivulla	oma	budjetti.	Sinne	merkitään	
kaikki	toistuvat	tulot	ja	menot	kate-
gorioittain.	Pennossa	on	valmiina	
joitakin	yleisimpiä	kategorioita,	
mutta	sinne	voi	luoda	myös	uusia.	
Pennottamalla	voi	huomata,	kuinka	
paljon	menoja	solahtaa	yhteen	kate-
goriaan.	Voisiko	osasta	luopua?

Uudistuneessa	Pennossa	on	helppo	
tehdä	esimerkiksi	yksittäisistä	las-
kuista	satunnaisesti	toistuvia	menoja	
sitä	mukaa,	kun	tietää	niiden	erään-
tyvän.	Kun	elämä	ei	etene	kuten	
KonMari-metodi	eivätkä	raha-asiat	
järjesty	kerralla,	voi	Pennoon	lisätä	
tapahtumia	myös	jälkikäteen.	

Pennoon	tallentuu	kaikki	sinne	mer-
kityt	tapahtumat,	jolloin	niistä	tulee	
näkyviä	erilaisten	graafien	avulla.	
Kuviot	auttavat	tarkastelemaan	omia
kulutustottumuksia.	Lisäksi	Pennon	
tiedot	voi	nollata	eli	käytön	voi	aloit-
taa	alusta	esimerkiksi	suurten	elä-
mänmuutosten	jälkeen.

Kun	laskut	ovat	järjestyksessä	ja	
tietää	rahojen	riittävän	pakollisiin	
menoihin,	voi	Pennossa	suunnitella	
myös	pienen	vararahaston	kartut-

tamista	säästötavoitteen	avulla.	
Sitä	varten	on	kehitetty	uusi	Säästö-
välilehti.	Säästettävän	summan	ei	
tarvitse	olla	suuri,	sillä	jo	pienikin	
varautuminen	yllätyksiin	voi	auttaa.	
Penno	auttaa	tavoitteen	saavuttami-
sessa	ilmoittamalla,	paljonko	kuu-
kausittaisesta	säästötavoitteesta	
puuttuu	–	vai	onko	se	ehkä	jo	ylitty-
nyt.	Tilanteet	elävät,	mutta	Penno	
auttaa	pysymään	raha-asioissa	ajan	
tasalla.

Takuusäätiö	on	kehittänyt	Pennon	
yhdessä	Ehyt	ry:n,	Marttaliiton,	
Nuorisoasuntoliiton	ja	Nuoriso-
säätiön	kanssa.	Sosiaali- ja terveys-
ministeriö on rahoittanut palvelun 
kehittämistyötä Veikkauksen 
tuotoilla.

Pennoa on tarkoitus kehittää edelleen, 
joten otamme ilolla vastaan uudet ideat 
sekä palautteet. Voit lähettää Pennolle 
postia: penno(at)takuu-saatio.fi.

Yksi sana, KonMari, ja monet jo tietävätkin mistä on kyse. Niille, jotka eivät tiedä, KonMari on tavaroiden 
järjestelymetodi. Sen avulla kodeissa laitetaan paikat siistiksi ja poistetaan turhat tavarat. Tavaroiden lisäksi 
voi järjestellä myös muita elämän eri osa-alueita. Esimerkiksi laskujen ja arkisten raha-asioiden järjestykseen 
laittaminen on hyödyllistä ja tekee arjesta sujuvampaa. Penno on siihen sopiva apuväline.

Järjestä ja säästä

TEKSTI: 
Maija Isaksson
projektisuunnittelija
Takuusäätiö

Kun laskut ovat järjestyksessä ja 
tietää rahojen riittävän pakollisiin 
menoihin, voi Pennossa suunnitel-
la myös pienen vara-rahaston 
kartuttamista säästötavoitteen 
avulla.  

"

"

Japanilainen	Marie Kondo	auttaa	
järjestämään	kotisi	kerralla	kuntoon,	
vaihe	vaiheelta.Kodin	kaaoksen	
kimppuun	on	käytävä	oikeassa	järjes-
tyksessä.	Säilytettäviksi	jäävät	vain	
rakkaimmat	ja	tärkeimmät	tavarat,	
siten	siivous	onnistuu	kerralla	ja	no-
peasti.	Järjestys	ja	turhasta	roinasta	
vapautuminen	tuovat	energiaa,	joka	
parantaa	myös	elämänlaatua.	

Siivouksen	elämänmullistava	taika	
lisää	rohkeutta	minimoida	elämästä
negatiivisia	asioita.	Huonojen	ihmis-
suhteiden,	turhasta	huolehtimisen	
ja	kertyneiden	kilojen	aika	on	nyt	
vihdoin	ohi.	Kun	järjestys	on	kerran	
saatu	aikaan,	kaaosta	ei	enää
koskaan	synny.	

Rentouttavaa	kesää!

Kesälukemista ja tekemistä

Raivaa	kodista	turhat	tavarat	uskomattoman	tehokkaalla	
KonMari-menetelmällä!	Tämä	kirja	kannattaa	lukea	ja	toimia!
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M/S	Emma	lähtee	liikkeelle	Helsingin	Kauppatorilta	klo	19.00,	
laivaan	pääsee	jo	klo	18.15.	Takaisin	satamaan	laiva	saapuu	
klo	23.00.	Loistavasta	musiikista	ja	risteilytunnelmasta	
vastaavat	DJ	Rautsi	ja	DJ	Jani.

Osallistumismaksu on 28 euroa 
(sisältää	risteilylipun	ja	tervetuloajuoman).

Lisämaksusta	voit	tilata	etukäteen	haluamasi	määrän	
juomakuponkeja	(á	7	euroa)	tai	voit	nauttia	runsaan	
buffetpöydän	herkuista	(26	euroa/henk.),	tee	varaukset	
etukäteen	ilmoittautumisen	yhteydessä.

smyl-tapahtumia

Setumaalla	on	säilynyt	hyvin	pitkälti	oma	kieli	ja	elintavat.	
Setukaiset	asuttavat	kaakkois-Viron	ja	luoteis-Venäjän	raja-
maita	ja	heidän	kulttuurissaan	löytyy	vaikutteita	niin	idästä	
kuin	lännestäkin.	Setunaisten	omaperäiset	kansallispuvut	
ovat	upeita	ja	hopeakoristeet,	kaikkien	ketjujen	ja	kolikkojen	
kanssa,	voivat	painaa	jopa	6	kiloa.		Setukaislaulu	-leelo-	hyö-
dyntää	kansanrunojen	poljentoa	ja	se	on	kirjattu	UNESCO:n	
maailmaperintöluetteloon.	Värskassa	osallistutaan	Setumaan	
kuningaskunnan	päiville,	laulujuhlille	ja	valitaan	setukaisten	
kuninkaan	sijainen.

Võrusta	tehdään	retki	metsäveljien	tilalle	ja	kuullaan	tarinoi-
ta	heistä.	Viroon	jäi	tuhansia	Saksan	armeijaan	kutsuttuja	
virolaisia	sotilaita.	Monet	näistä	piiloutuivat	metsiin.	Syksyllä	
1944	heihin	liittyi	Saksan	armeijan	veteraaneja.	Virossa	met-
sävelitoiminta	oli	vahvinta	maan	sankkametsäisimmillä	ja	
soistuneimmilla	seuduilla	mm.	Võrumaalla.

Peipsi-järven	rantoja	ovat	asuttaneet	vuosisatoja	ns.	vanha-
uskoiset,	jotka	ovat	venäjää	puhuvia	ortodokseja.	Vanha-
uskoiset	ovat	asuneet	sovussa	virolaisten	kanssa	alueella	jo	
vuosisatoja,	sillä	he	saapuivat	alueelle	jo	1600-luvulla.	Van-
hauskoisia	asuu	Virossa	noin	15	000.	Heillä	on	mm.	omat	
kirkot	ja	muutenkin	täysin	omanlainen	elämäntyylinsä.	Myös	
sipulinviljely,	tomaattien	ja	kurkkujen	kasvatus	sekä	kalastus	
ovat	alueen	asukkaiden	toimeentulon	lähde.

Kiertomatka

Setumaan kuningaskunnan päiville Viroon to-su 3.-6.8.2017
Tervetuloa kaikki mukaan SMYL-liiton järjestämälle mielenkiintoiselle loppukesän matkalle Viron Setumaalle. 
Matkalla tutustutaan Viron harvinaisempiin kulttuureihin ja elämäntapoihin: setukaisiin ja metsäveljiin. 
Nähdään mielenkiintoisia paikkoja, joihin tavallinen Viron matkaaja ei välttämättä osu.

Yöpymiset Setumaalla:
3.-4.8.	Hotelli	Pesa	Põlvassa	ja	
4.-6.8.	Hotelli	Tamula	Võrussa.

Matkan hinta: 
395 euroa/hlö	kahden	hengen	huoneessa.	

Lisämaksu	yhden	hengen	huoneesta	125	euroa/huone.	
Yksin	matkustavan	on	varattava	yhden	hengen	huone.	

Ilmoittautumisaika 2.6. mennessä

Tiedustelut sähköpostitse: info@smyl.fi

Tutustu	tarkemmin	päiväkohtaiseen	matkaohjelmaan:
www.helmeri.fi.	

SMYL-liitto	lähettää	sinulle	matkavahvistuksen	ja	laskun.

Valmismatkapaketin	vastuullisena	matkanjärjestäjänä	
toimii	Suomen	Matka-Agentit	Oy.	

Matkalla	noudatetaan	Yleisiä	Valmismatkaehtoja	sekä	
Suomen	Matka-Agentit	Oy:n	erityisehtoja:	http://matka-
agentit.fi/hyva-tietaa/matka-agenttien-erityisehdot/

Elokuussa	valoisat	kesäyöt	ovat	takanapäin	ja
elokuun	kuutamo	pääsee	valaisemaan	yötaivasta.

Lähde kanssamme SunLinesin ja Helmiradion 

Discoristeilylle 
perjantaina 25. elokuuta klo 19-23

Tule	yksin	tai	porukalla.	
Paikkoja	on	rajoitetusti,	joten	ilmoittaudu	mahdollisimman	
pian,	paikat	täytetään	ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumiset 15.6. mennessä
Ilmoittautumislomake	helmeri.fi-kotisivuilla.
SMYL-liitto	lähettää	osallistumisvahvistuksen/laskun	
sähköpostitse.	

Huom!	Jos	haluat	kerätä	mukaan	isomman	porukan,	
niin	lähetä	ilmoittautuminen	sähköpostitse	osoitteeseen	
discoristely@smyl.fi.	

Bailataan Helsingin edustalla sykähdyttävissä merimaisemissa m/s Emmalla 70- ja 80-luvun discohittien tahtiin!



Tapahtumat
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Tampereen Merkonomit ry

Ke 5.7. klo 18.30
Kulkurin valssi
Nokian kesäteatteri

Mika Waltarin romanssi

Käsikirjoitus: Joel Elstelä, Musiikki: Sami Varvio
Ohjaus	ja	koreografia:	Heli	Pitkänen

Hinta jäsenille 25 euroa, sisältää lipun ja väliaikakahvit
Jokainen hoitaa itse kuljetukset Nokialle.

Varaukset: Heli Viitala  050 5833960

La 19.8.
Kesäretki Tuuriin

Tuurin kyläkaupan ulkoalueella on Miljoonakirppis.

Matkaan lähdetään klo 8.30 Lauhamon bussilla 
Vanhan kirkon edestä. Perillä on aikaa 5 tuntia tehdä 
ostoksia tai kierrellä omatoimisesti alueella.

Matkan jäsenille 23 euroa, ei-jäsenille 25 euroa.

Varaa paikkasi nopeasti, että pääset mukaan.

Varaukset: Heli Viitala  050 5833960

Onnittelumme tutkintonsa suorittaneille ja 
Hyvää kesää kaikille!

Turun Merkonomit ry

Ke 21.6. klo 18.30
Rikkaan Rakkaus
Piikkiön Sipilänmäen kesäteatteri

Tämän kesän huvinäytelmä on Markku Pölösen 
käsikirjoittama.

Lipun hinta: 18 euroa

Tervetuloa mukaan teatteriin! 
Lippuja voi varata Marja Saarelalta, puh. 045 8505060, 
sähköposti: saarelamarja@gmail.com.

Porin Seudun Merkonomit ry

La 10.6.
Jalasjärven-Närpiön retki

Tervetuloa yhdistyksemme järjestämälle ostos- ja 
tutustumismatkalle Jalasjärven-Närpiön maisemiin. 

Porista ajamme ensin Jalasjärvelle, jossa käymme aamu-
kahvilla Juustoportilla. Siellä on tehtaanmyymälöitä 
(Pentik, Marimekko ja Topman) sekä juustomaistiaisia 
myymälässä. Pysähdysaika on vähän pidempi, jotta ehdim-
me käydä shoppailemassa eri myymälöissä. Juustoportilta 
jatkamme matkaa Jokipiille, jossa vierailemme Jokipiin 
Pellavan myymälässä (auki kesälauantaisin klo 14 asti). 
 
Matka jatkuu Närpiöön, jonne olemme varanneet seisovan 
pöydän ruokailun suosittuun kasvihuoneravintolaan Lindin 
Keittiöön,  Lind´s Kök. Voit tutustua ennalta ravintolan 
nettisivuihin	ja	ruokalistaan	(erikoisbuffetti)	osoitteessa	
http://www.lindskok.fi/fi/	

Ruokailun jälkeen tutustumme vielä lähiympäristöön.

Matkan ohjelma ja aikataulu:
klo  9.00  lähtö Porin linja-autoasemalta
klo  11.00  aamukahvit + shoppailua Juustoportilla
klo  12.30  lähtö Juustoportilta Jokipiille
klo  14.00  lähtö Närpiöön
klo  15.00  ruokailu Lind´s Kök 
klo  17.00  lähtö Poriin

Osallistumismaksu: 
35 euroa jäseniltä, 40 euroa seuralaisilta

HUOM!  Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 
 15 osallistujaa. 

Sitovat ilmoittautumiset Leilalle 26.5. mennessä 
leila.kantonen@gmail.com tai puh. 040 748 2450.  

Su 9.7. klo 13
Entäs nyt kotomaa!
Tuiskulan kesäteatteri, Ilmiintie 27, Tuiskula 

Näytelmä on lämminhenkinen kansankomedia Kotomaan 
torpan vaiheista 1920-luvun alkupuolella, kun torppien va-
pautuminen Tuiskulassa, Köyliössä ja koko maassa oli juuri 
tapahtumassa. Torpparilain tulo oli kansakuntaa syvästi 
koskettava uudistus.

Aito murre raikuu Tuiskulan mäellä, Torpparimuseon 
autenttisessa miljöössä. Kesäteatterissa on katettu 
500 hengen katsomo, paikat ovat numeroimattomia. 

Hinta: 10 euroa yhdistyksemme jäseniltä, 15 euroa muilta 
(sisältäen lipun ja väliaikakahvin)

Sitovat lippuvaraukset Leilalle 9.6. mennessä 
leila.kantonen@gmail.com tai puh. 040 748 2450. 

Aurinkoista kesää kaikille!
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To 20.7. klo 13
Hyväntekeväisyystapahtuma
Paikka: Kirjurinluoto, Pori

Suomi100 -juhlavuoden teemaan liittyen

Tule mukaan yhdistyksemme vapaaehtoisten ryhmään 
mahdollistamaan virkistymisen ilon ja hyvän mielen Porin 
kaupungin Puhurikodin palvelutalon vanhuksille. Järjestäm-
me yhteistyössä virikeohjaajan ja hoitajien kanssa ulkoilua 
ja ohjelmaa, sekä tarjoamme osallistujille iltapäiväkahvit ja 
pientä purtavaa. 

Kokoontuminen klo 13 Kirjurinluodon parkkipaikalla, josta 
ulkoiluretki alkaa.
 
HUOM! 
Tilaisuuden onnistumiseksi tarvitsemme useita avustajia. 
Sitovat ilmoittautumiset Leilalle pikaisesti jo 28.5. men-
nessä leila.kantonen@gmail.com tai puh. 040 748 2450.  
Ulkoilutapahtuman kesto noin 3-4 tuntia. Säävaraus.

To 12.10. klo 19
Harmony Sisters
Porin teatteri, Hallituskatu 14

Harmony Sisters oli 1930-luvun puolivälissä Kotkassa 
perustettu lauluyhtye, jonka muodostivat kolme sisarusta; 
Vera, Maire ja Raija Valtonen. Yhtye oli erittäin suosittu 
etenkin 1930-luvun Suomessa, ja saavutti menestystä myös 
muualla Euroopassa. 

Porin Teatteriin tuleva näytelmä saa ensi-iltansa remon-
toidun teatterin päänäyttämöllä syyskuussa. Varasimme 
lippuja lokakuulle, tervetuloa mukaan! 

Liput: 15 euroa jäseniltä, 20 euroa seuralaisilta. 

Sitovat varaukset 10.9. mennessä 
sirpa.rahkonen2@gmail.com tai puh. 050 370 0203.

Toivotamme kaikille 
rentouttavaa kesää! 

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Aurinkoista kesää kaikille!

Lakeuden Merkonomit ry

Onnittelemme kaikkia valmistuneita ja toivotamme
oikein hyvää kesää kaikille!

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Toivotamme jäsenillemme rentouttavaa ja aurinkoista 
kesää! Vi önskar våra medlemmar en stressfri och solig
sommar!

Kymenlaakson Liiketalous ry

Kyminlinna Kesäteatteri esittää kesällä 2017 
kaksi näytelmää:

Nuorten ryhmän esittämä William Shakespearen 
Kesäyön uni
Esitykset 6.6 - 11.6
Ohjaus Heini Salopelto

Antti Hoplan hilpeä komedia 
Sulle nauran neiti Kesäheinä
Ensi-ilta 30.6 klo 19.00
Muut esitykset Ankkuri-lehdessä
Näytelmä kertoo nuoresta Eino Leinosta.

Muista käyttää alennuslippusi teatteriin 
sekä vapaalippusi Merikeskus Vellamoon.

Rentouttavaa kesää kaikille!

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Tervetuloa kaikki jäsenet seuralaisineen mukaan SMYL-
liiton tapahtumiin:

- To-su 3.-6.8. Kiertomatka Setumaan kuningaskunnan  
 päiville Viroon. Vielä löytyy tilaa! 

-  Pe 25.8. klo 19-23 Discoristeily 
 70-80-luvun hittien tahdissa Helsingin edustalla 
 m/s Emmalla. Kaikki mukaan, sopii kaikenikäisille   
 bilettäjille!
 
Tapahtumista tarkemmin lehden sivulla 15.

Jäsen: Kerro minkälainen toiminta sinua kiinnostaa? 
Lähetä vinkkejä ja toiveita yhdistyksen sähköpostiin: 
info@skmry.fi

Aurinkoista, energistä ja rentouttavaa kesää
kaikille täältä Savosta ja Karjalasta!
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Helsingin Merkonomit ry

Ti-ke 8.-9.8.
Matka Tallinnaan: Birgitta-festivaali 2017

Tarkempi	ohjelma	nettisivuilla:	www.helmeri.fi

Hinta: 162,00 euroa, maksuviite: 30180
Lisämaksu 1-hengen huoneesta: 34,00 euroa, 
Bistro	Buffet	-ruokailu	laivalla:	26,00	euroa/suunta.

Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Passi tai virallinen henkilöllisyystodistus mukaan!

Matkan vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.
Matkan toteuttajana HansaTravel OÜ/Virve Hast.

La 12.8. klo 14
Aleksis Kivi: Seitsemän veljestä
Suomenlinnan kesäteatteri, Hyvän omantunnon linnake
 
Seitsemän veljestä seikkailevat kesällä Suomenlinnassa.

Ohjaus ja sovitus: Kari Heiskanen

Kesäteatterissa on numeroimattomat paikat.

Hinta: 25,00 euroa (norm. 35,00), maksuviite: 30216

Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

Ke 6.9. kello 17
Alvar Aalto – taide ja moderni muoto 
Ateneumin taidemuseo

Helmereille on varattu noin tunnin pituinen opastettu 
tutustumiskierros Ateneumin Alvar Aalto -näyttelyyn, 
joka on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 
ohjelmaa.

Tarkemmat	tiedot:	www.helmeri.fi

To 14.9. klo 19
Kultainen vasikka 
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5

Maria Jotunin Kultainen vasikka Pienelle näyttämölle

Remontoidun Kaupunginteatterin Pienen näyttämön syk-
syn avaa uusi ja raikas sovitus Maria Jotunin kirjoittamasta 
komediaklassikosta Kultainen vasikka. Näytelmä kertoo en-
simmäisen maailmansodan epävakaiden olojen ja puutteen 
keskellä keinottelemaan ryhtyvistä ihmisistä, jotka unelma 
nopeasta rikastumisesta ja sen tuomasta turvasta sokaisee. 

Kaikki on kauppatavaraa, myös rakkaus. Kultainen vasikka 
sopii hyvin juhlavuoteen, koska näytelmä on alkuaan Maria 
Jotunin vuonna 1918 kirjoittama.

Ohjaus: Heidi Räsänen

Hinta 36,00 euroa (norm. 39,00). Maksuviite: 30313.

Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 24.7.

Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput Pienen 
näyttämön ulko-ovien sisäpuolella klo 18.30 alkaen.

Ti 19.9. klo 19
Rikhard III 
Kansallisteatteri, Willensauna

Näyttelijä-ohjaaja Jussi Nikkilän ohjaama William Shakes-
pearen Rikhard III sai ensi-iltansa marraskuussa 2016. 
Esitys on saanut loistavia arvosteluja, se on ollut jatkuvasti 
loppuunmyyty ja yleisön kehuma.
                                                                                                                
Kristo Salminen -  Rikhard III
Milka Ahlroth - kuningatar Elisabet, Brakenbury, 
kansalainen
                                                                                                             
Hinta:  29,00 euroa (norm. peruslippu 35,00), 
 maksuviite: 30300

Paikat riveillä 1-2. Kesto n. 2 t 15 min.

Pirkko Mäkipää jakaa liput teatterin ala-aulassa 
klo 18.30 alkaen.  

To 21.9. klo 19
Val Caniparolli - Frédéric Chopin
Kamelianainen-baletti
Suomen Kansallisooppera
 
Kamelianainen on Bostonin baletin tuotanto. Yhdysvalta-
lainen	koreografi	Val	Caniparoli	laati	koreografian	alun	
perin Floridan baletille 1994. Sen jälkeen teos on liitetty 
usean balettiryhmän ohjelmistoon, ja se sai ensi-iltansa 
Mikko Nissisen johtaman Boston Ballet’n esittämänä 2014. 

Koreografia,	sovitus:		Val	Caniparoli	
Musiikki: Frédéric Chopin
Musiikinjohto:  Philippe Béran

Kesto 2 t 20 min, 2 väliaikaa (25 min).

Hinta:  77,00 euroa (norm. perushinta 89,00), 
 opiskelija 54,80 euroa ja nuoriso 
 alle 20 v. 46,00 euroa, maksuviite: 30287

Huom! 
Ilmoita lisätiedoissa, jos varaat myös opiskelija- ja 
nuorisolippuja.
Ilmoittautumiset ja maksut 5.6. mennessä.

TÄYNNÄ, KYSY 
MAHDOLLISIA 
PERUUTUSPAIKKOJA
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Erinomaiset B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 7-10.

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään puolta tuntia ennen 
esitystä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puo-
lelta, ovesta heti vasemmalla.

Vetäjä: Irene Uimonen

www.oopperabaletti.fi

To 28.9. klo 19
Anni Blomqvist – Lasse Mårtenson
Myrskyluodon Maija -musikaali
Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Suurmusikaali juhlistaa satavuotiasta Suomea

Lasse Mårtensonin säveltämä Myrskyluodon Maija saa 
ensi-iltansa Helsingin Kaupunginteatterin suurella 
näyttämöllä elokuussa 2017.

50 vuotta täyttävä Helsingin Kaupunginteatteri juhlistaa 
uudella kotimaisella suurmusikaalillaan Suomen 100-
vuotista itsenäisyyttä. 

Dramatisointi: Seppo Parkkinen, ohjaus: Kari Rentola
Musiikin sovitus: Arttu Takalo, sanoitukset: Maija Vilkkumaa
Kapellimestari: Eeva Kontu
 
Hinta: 75,00 euroa (norm. permantopaikat alk. 78,00), 
maksuviite: 30203 
Permantopaikat täynnä. Kysy yhdistyksestä lisäpaikkoja 
parvelta, hinta 70 euroa.

Ilmoittautumiset ja maksut 21.8. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Tutustu:	www.hkt.fi
 
To 5.10. klo 19
Pirkko Saisio:
Koivu ja Tähti
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Pirkko Saision uutuusteos Koivu ja Tähti on Kansallisteat-
terin 2017 juhlanäytelmä. Pirkko Saision Kansallisteatterin 
Suurelle näyttämölle kirjoittama juhlanäytelmä Koivu ja 
Tähti jatkaa siitä, mihin Topelius lopetti. Koivu ja Tähti liik-
kuu kolmessa aikatasossa: ajassa ennen Suomen itsenäi-
syyttä, itsenäisyyden ajassa ja tulevassa, jossa itsenäisyys 
saattaa olla vaarassa. 

Koivu ja Tähti -kantaesitys on Suurella näyttämöllä 13.9.

Hinta: 40,00 euroa (norm. peruslippu 47,00), 
paikat permannon riveillä 9 ja 10 Maksuviite: 30245 

Ilmoittautumiset ja maksut 1.9. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

www.kansallisteatteri.fi

Su-to 22.–26.10.
Helmeri-matka Italian Toscanaan
Lumoava Toscana – viiniä ja vanhaa kulttuuria

Ihana Toscanan alue Italian keskiosassa tarjoaa monipuolista 
koettavaa vaativallekin matkailijalle: toscanalaiset kaupungit 
ovat täynnä historiaa, arkkitehtuuria ja taidetta. Viinien klassikon 
Chiantin lisäksi täältä tulevat täyteläiset Montalcinon ja Monte-
pulcianon punaviinit. Matkan aikana tutustutaan kulttuurin lisäksi 
viinintuotantoon eri viinialueilla. Pysähdytään myös viehättävissä 
pikkukylissä, joissa on hyvin säilynyt keskiaikainen tunnelma. Mat-
kalla	vieraillaan	Umbrian	maakunnassa,	Montefiasconen	ja	
Orvieton alueen viinitiloilla ja tutustutaan Sienan ja San Gimig-
nanon viehättäviin kaupunkeihin.
 
Matkan hinta: 1260 euroa/hlö (listahinta 1285 eur), 
Maksuviite: 30177. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 
130 euroa. 

Ilmoittautumiset 30.6. mennessä.

Varausmaksu 250 euroa/henkilö kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 8.9. mennessä.

Lentoaikataulu:
Helsinki - Rooma AY 781 klo 07.50 -10.15
Rooma - Helsinki AY 784 klo 19.45–00.05 (= 27.10.)

Alustava matkaohjelma

Sunnuntai 22.10. Lento Roomaan-Orvieto-Siena
Aamulento Helsingistä Roomaan Finnairin reittilennolla.
Suomenkielinen opas vastassa lentokentällä, josta lähdetään 
bussilla kohti Toscanan kukkuloita, matkan varrella pysähdy-
tään Umbrian maakunnassa Orvieton lähellä olevalla viini-
tilalla, jossa tuotetaan luomuviinejä. Viininmaistajaiset leivän, 
paikallisen juuston ja salamin kanssa.

Täältä jatketaan kohti pohjoista Sienaan, jossa yövytään. Päivän 
ajomatka noin 250 km.

Maanantai 23.10. Siena
Aamiaisen jälkeen tutustutaan kaupunkikierroksella Sienaan, 
Unescon maailmanperintökohteeseen. Yhteinen illallinen.

Tiistai 24.10. San Gimignano
Aamiaisen jälkeen lähdetään tutustumaan kauniiseen torni-
kaupunkiin San Gimignanoon, joka sijaitsee korkean kukkulan 
laella. Paluu iltapäivällä takaisin Sienaan, yhteinen illallinen. 
Päivän ajomatka noin 85 km.

Keskiviikko 25.10. Siena
Aamiainen ja päivä vapaata aikaa tutustua paikalliseen 
elämään ja tehdä tuliaisostoksia. Yhteinen läksiäisillallinen.

Torstai 26.10. Siena-Rooma-Helsinki
Aamiaisen jälkeen suunnataan kohti Roomaa.
Matkalla	pysähdytään	Montefiasconen	viinialueella,	joka	
tunnetaan ”Est! Est! Est!” -viinin valmistusalueena. Vieraillaan 
viinitilalla, jossa kuullaan tilan viineistä, nautitaan lounas ja 
maistellaan kolmea tilan viiniä.
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Tämän jälkeen matka jatkuu kohti Rooman Fiumicinon lento-
kenttää, josta Finnairin reittilento lähtee klo 19.45 ja Helsinkiin 
saavutaan puolenyön jälkeen.
Tarkemmat	tiedot:	www.helmeri.fi

Hotelli: Minerva ***
www.albergominerva.it

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Matkalla noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja sekä vas-
tuullisen matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n 
erityisehtoja.

Ma – to 6.-9.11.
Helmeri-matka Riikaan:
Andrea Bocelli -konsertti Riga-areenalla
 
Suuren suosion saanut Andrea Bocelli esiintyy 7.11. 
Latvian Riiassa, Riga-areenalla.

Helmereille räätälöity matka; 10 paikkaa varattu.

Bocelli on suosittu italialaistenori, jonka ohjelmistoon 
kuuluu oopperamusiikin lisäksi kevyttä musiikkia. 

Matkalla yövytään vanhassa kaupungissa sijaitsevassa 
Konventa Seta -hotellissa ja Riian lisäksi tutustutaan 
upeaan Rundalen barokkilinnaan.

Matkaohjelma (alustava)

Maanantai 6.11.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30 - 14.00. 
Viking XPRS lähtee Katajanokan terminaalista. Helmereiden 
käyttöön on varattu kokoustila laivalta ja laivamatkalla nauti-
taan salaattibuffet (sis. hanaviini/olut/vesi). Suoraan Tallinnan 
satamasta lähdetään kohti Riikaa, jonne on matkaa noin 300 km. 
Matkan varrella omakustanteinen kahvitauko. Riiassa majoittumi-
nen hotelliin ja illallinen.

Tiistai 7.11.
Aamiainen. Kiertoajelu Riiassa, jonka aikana nähdään kaupungin 
tärkeimmät nähtävyydet. Kiertoajelun päätteeksi yhteinen lounas. 
Loppupäivä vapaata aikaa tutustua viehättävään hansakaupunkiin 
ja pistäytyä vaikkapa kaupungin kuuluisalla Zeppelin-torilla.
Illalla klo 19.00 Andrea Bocellin konsertti Riga-arenalla, jonne 
hotellista menopaluu-bussikuljetukset.

Keskiviikko 8.11.
Aamiainen ja retki maaseudulle, Riian ulkopuolelle, Rundalen 
upeaan barokkilinnaan, jonka on suunnitellut maailmankuulu 
arkkitehti Bartolomeo Rastrelli. Hänen käsialaansa ovat myös 
Pietarin kauneimmat palatsit. Loistelias linna on suunniteltu 
1700-luvulla, ja sitä on pidetty aikoinaan Kuurinmaan pienois-
Versaillesina. Retken aikana yhteinen lounas.

Torstai 9.11.
Aamiainen. Hieman vapaata aikaa, sitten bussilla kohti 
Tallinnaa. Matkan aikana nautitaan kevyt keittolounas Pärnussa.
Viking XPRS -laiva lähtee Tallinnasta klo 18.00 ja Helsinkiin Kataja-
nokan terminaaliin saavutaan klo 20.30. Paluumatkalle on myös 
varattu oma kokoustila laivalta ja matkalla nautitaan salaatti-
buffet (sis. hanaviini/olut/vesi).

Hinta: 437,00 euroa/hlö, maksuviite: 30261
Ennakkomaksu 150,00 euroa/hlö ilmoittautumisen yhtey-
dessä ja loppumaksu viimeistään 21.9. Lisämaksu yhden 
hengen huoneesta 95,00 euroa.

Ilmoittautuminen 29.5. mennessä. 
(Huom! konserttilippujen varauksen vuoksi kiireellinen 
aikataulu ja ennakkomaksu.)

Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone; 
kysy Helmereistä mahdollista toista yksin matkustavaa 
Helmeriä huonekaveriksi.

HUOM! 
Ilmoita lisätiedoissa: syntymäaika, matkapuhelimen 
numero, mahdollinen lääketieteellisistä syistä johtuva 
erikoisruokavalio ja kotiosoite. Lopullinen matkaohjelma 
postitetaan noin kaksi viikkoa ennen matkan alkua 
kotiosoitteeseen.

Hotelli: Konventa Seta***, www.hotelkolonna.com
Bussi pääsee noin 300 metrin päähän hotellista.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy.

Tarkemmat	tiedot	nettisivuilla:	www.helmeri.fi

15.11. klo 19
Kalevalanmaa-baletti
Suomen Kansallisooppera

Kenneth Greven uusi teos ylittää taidemuotojen rajoja. 
Kansallisoopperan ja -baletin yhteinen Suomi 100 -juhlavuo-
den suursatsaus on järkälemäinen teos Suomen historiasta 
– ja tulevaisuudesta.

Hinta:  84,00 euroa (perushinta 96,00 euroa), 
 ei opiskelija- eikä nuorisolippuja.
 Maksuviite: 29971

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.

Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
www.ooppera.fi

Ke 22.11.17 klo 19
Mannerheim ja saksalainen suudelma 
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki

Juha Vakkurin intensiivinen, historiallinen näytelmä avaa 
uusia näkökulmia Suomen historian todellisiin vaaran vuo-
siin ja maan pysyviin riippuvuussuhteisiin kahdesta suurval-
lasta. Samalla näytelmä piirtää tuoreen ja inhimillisen ko-
kovartalokuvan Suomen ensimmäisestä suurmiehestä, Carl 
Gustav Emil Mannerheimistä, joka pelasti maansa kahdesti. 
                                                                                                                    
Ohjaus: Kari Heiskanen
 
Hinta: 40,00 euroa (perushinta 45,00). Maksuviite: 30326
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Paikat riveillä 5-7. 
Ilmoittautumiset ja maksut 2.10. mennessä.

Pirkko Mäkipää/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin 
aulassa klo 18.30 alkaen.     
www.hkt.fi

Su-ma 26.–27.11.
Musikaalimatka Viron Tarttoon:
Les Misérables
Vanemuine-teatteri

Helmereille on tarjolla paikkoja SOK:n Eläke-Eevojen 
Tarton musikaalimatkalle, jonka kohteina ovat Viron 
kansallismuseo ERM, Les Misérables -musikaali 
Vanemuine-teatterissa, Paavalin kirkko ja Atlan kartano.

Hinta: 223,00 euroa, 1 hh-lisä 21,00 euroa

Muut lisämaksut: 
laivan	aamiaisbuffet	(meno)	14,00	euroa,	Bistro	Buffet	
-ruokailu (paluu) 26,00 euroa. Maksuviite: 30229.
Ilmoittautumiset ja maksut: 2.10. mennessä. 

Tarkemmat	tiedot	matkasta	nettisivuilla:	www.helmeri.fi
Matkan vetäjänä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat.

Ke 29.11. klo 19
Helsingin Sanomat esittää
Musta laatikko 9 
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

Musta laatikko – huippujournalismia näyttämöllä 

Hinta: 29,00 euroa, maksuviite: 30258
Ilmoittautumiset ja maksut 18.10. mennessä.
 
Tarkemmat	tiedot:	www.helmeri.fi

www.kansallisteatteri.fi

Su 3.12. klo 17
Gigli-2017 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46–48, Helsinki
 
Suomen Beniamino Gigli-seuran Gaalakonsertissa rakastet-
tuja oopperan helmiä tulkitsevat suomalaiset ja italialaiset 
taiteilijat.

Hinta:  35,00 euroa (norm. peruslippu 45,00), 
 maksuviite: 30290

Ilmoittautumiset ja maksut 2.6. mennessä!

Vetäjä: Irene Uimonen

Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput ala-aulassa.

www.helmeri.fi						helmeri@helmeri.fi					Puhelin:	050	428	5588		
Osallistumismaksut tilille:      FI88 1270 3000 1009 95

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut osallistumisesi. 
Mahdolliset peruutukset ilmoitetaan aina yhdistykseen. 

Netti-ilmoittautumisista saat vahvistuksen sähköpostiisi! Teatteri- ja kon-
serttiliput saa noin puoli tuntia ennen näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-
vetäjältä, ellei toisin mainita.

Uusimmat tapahtumat ja tiedot löydät nettisivuiltamme 
www.helmeri.fi.

Tervetuloa Helmeri-tapahtumiin Helmeri-jäsenet ja kaikkien SMYL-liiton 
yhdistysten jäsenet!

Ilmoittautumiset  Helmeri-tapahtumiin

Muita varauksia Helsingin kaupunginteatterin 
syksyn 2017 uutuuksiin:

to 14.9.  klo 19.00  Palkkamurhaajan painajainen   
  Arena-näyttämö
ke 4.10. klo 19.00 Hansu ja Pirre - Mieleni minun tekevi  
  Pieni näyttämö
Su 12.11. klo 15.30 Peppi Pitkätossu
  Suuri näyttämö

Tutustu:	www.hkt.fi

Tarkemmat	tiedot	ja	varaukset:	www.helmeri.fi

TÄYNNÄ, KYSY 
MAHDOLLISIA 
PERUUTUSPAIKKOJA

Rentouttavaa kesää!

Nähdään taas 
Helmeri-tapahtumissa 
lomien jälkeen.

Tervetuloa mukaan!



Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- 
ja oikeudenkäyntikuluja työ- ja virka-
suhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasi-
oissa sekä hallintomenettelynä tai 
hallintolainkäyttönä käsiteltävissä 
asioissa. 

Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 
euroa. Omavastuu on jokaisessa 
vahinkotapahtumassa 15 % kustannuk-
sista, kuitenkin vähintään 200 euroa. 

Jos tarvitset oikeusturvaa: 
●	 Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. 
 Jos kysymyksessä on oikeusturvava- 
 kuutuksen piiriin kuuluva asia ja jä-
 sen ohjataan ulkopuolisen asianaja-
 jan luo, jäsen itse tai hänen asianaja-
 jansa tekee oikeusturvahakemuksen.  
 Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta  
 ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun  
 tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista. 
●	 Lähetä hakemus liitteineen liittoon,
 jossa jäsenyys tarkistetaan ja laadi- 
 taan järjestön lausunto vakuutuksen
 soveltamisesta. Sen jälkeen liitto
	 lähettää	hakemuksen	edelleen	Ifiin,		
 joka tekee päätöksen oikeusturvasta.
 Oikeusturvahakemus voidaan tehdä  
	 myös	suoraan	Ifiin,	mutta	tällöinkin		
 hakemus lähetetään lausunnolle  
 liittoon. 
●	 Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset
 ja kohtuulliset asianajo- ja oikeuden- 
 käyntikulut. Asiamies tulisi valita  
 jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen
 välittömästä läheisyydestä. Asiamie- 
 hen valinnasta voit neuvotella liiton  
	 tai	Ifin	kanssa.

JÄSENYYTEESI KUULUU 
AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

●	 Vakuutettuina ovat jäsenet toimi-
 henkilöinä toisen palveluksessa. 
●	 Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka  
 koskevat vakuutettua työntekijänä ja 
 liittyvät vakuutetun työsuhteeseen. 
●	 Oikeusturvavakuutuksessa korvauk- 
 sen saamisen edellytyksenä on, että
 järjestön jäsenyys on vahinkotapah- 
 tuman sattuessa kestänyt vähintään  
 kymmenen kuukautta. 
 Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi  
 vuotta, tulee myös riidan tai syytteen  
 perusteen olla syntynyt jäsenyyden
 aikana.
●	 Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on
 voimassa Suomessa. 

VASTUUVAKUUTUS

Vastuuvakuutuksesta korvataan 
henkilö- ja esinevahinkoja, jotka 
ammatissasi virheellä tai laiminlyön-
nillä aiheutat työnantajallesi, työtove-
rillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta 
lain mukaan olet korvausvastuussa. 

Korvauksen enimmäismäärä on henkilö- 
ja esinevahingoissa 100 000 euroa. 
Omavastuu on 100 euroa vahinkota-
pahtumaa kohti. 

Jos vahinko sattuu: 
●	Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi.
 He antavat toimintaohjeet ja opas-
 tavat ensihädässä. Liitto selvittää,  
 oletko mahdollisesti vastuussa vahin-
 gosta. Tarpeen vaatiessa he opasta-
 vat avun tarvitsijaa asianajajan valit-
 semisessa. Vahinkoilmoitus toimite-
	 taan	liitosta	edelleen	Ifiin.	
●	Jos vahinko on vastuuvakuutuksen  
 perusteella korvattava, If maksaa
 korvauksen puolestasi vahingon kär-
 sineelle. Vain omavastuun määrä jää  
 maksettavaksesi. 

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Kun	sinulla	on	Matkavakuutus	Ifistä,	
voit missä päin maailmaa tahansa 
hankkia nopeasti apua, jos sairastut tai 
loukkaannut. Matkavakuutus korvaa 
taloudellisia menetyksiä myös silloin, 
jos matka yllättäen peruuntuu tai 
keskeytyy tai vaikkapa matkatavarat 
myöhästyvät.

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ 
SINULLA ON VOIMASSA OLEVA 
MATKUSTAJAVAKUUTUS

SMYL-liiton jäsenille ottama matkustaja-
vakuutus päättyi 31.12.2015. Saat helpoi-
ten kattavan matkustajavakuutusturvan 
itsellesi	ja	perheellesi	osoitteesta	if.fi	
tai puhelimitse 010 19 19 19 (arkisin klo 
8-20). 

Matkavakuutus on edullinen ja joustava 
vakuutus uusissa ympäristöissä ja vaih-
tuvissa tilanteissa sattuvien vahinkojen 
varalle. 

Ifin	asiakkaana	saat	rahanarvoisia	
etuja, muun muassa alennusta 
vakuutusmaksuistasi If Etuohjelmassa, 
jopa 16 %.
 
Lisäksi järjestösi on neuvotellut 
sinulle Suomen edullisimman 
Primus-henkivakuutuksen.
(Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn 
hintavertailu 9/2016). 

●	 Voit vakuuttaa itsesi ja puolisosi jopa
 50 % järjestöalennuksella. Voit vakuut-
 taa koko perheesi edullisilla tapatur-
 mavakuutuksilla. 
●	 Saat esimerkiksi Lapsen Primus
 -tapaturmavakuutuksen noin kolmella
 eurolla kuukaudessa. 

Ole huoletta. 
Me autamme.

MUUT RAHANARVOISET JÄSENEDUT

SELVIYTYMISTURVA LISÄETUNA 
UUSIIN PRIMUS-VAKUUTUKSIIN 
VAIN YHTEISTYÖJÄRJESTÖJEMME
JÄSENILLE PERHEINEEN

●	Uusi lisäetu järjestöjen jäsenille ja
 perheenjäsenille 
●	Uusiin Primus-vakuutuksiin 
●	Lisäetuna 2 000 euron Selviytymis-
 turva kaupan päälle 
●	Turva joka kattaa kuolemaan liittyvät  
 välittömät menot ainakin osittain 

Primus-vakuutukset myöntää 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi 
osoitteessa 
● henkivakuutuskuntoon.fi
● lapsenturva.fi
● if.fi/smyl 

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy, rekisteröity kotipaikka Helsinki, PL 4, 00025 IF, Y-tunnus 1614120-3

if.fi/smyl
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HELSINGIN MERKONOMIT ry www.helmeri.fi
Puheenjohtaja Merja Äimänen
Runeberginkatu 36 A 5, 00260 HELSINKI
Puhelin 050 5410285      merja.aimanen@hotmail.fi     

KOUVOLAN SEUDUN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Markku Mikkola 
Kämmekäntie 7, 45120 KOUVOLA
Puhelin 040 568 0256  markkusa.mikkola@gmail.com

KYMENLAAKSON LIIKETALOUS ry  
Puheenjohtaja Heljä Haapala
Matinkatu 2 C 2, 48200 KOTKA
Puhelin 0500 559 536     hla2@luukku.com

LAKEUDEN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Tero Sievi-Korte
Kytöläntie 31, 64700 TEUVA
Puhelin 050 598 8790    tero.sievi-korte@wippies.com

PORIN SEUDUN MERKONOMIT ry   www.porinseudunmerkonomit.fi	
Puheenjohtaja Leila Kantonen
Ailintie 27, 28370 PORI
Puhelin 040 748 2450   leila.kantonen@gmail.com

PORVOON MERKONOMIT -  BORGÅ MERKONOMER ry
Puheenjohtaja Pirjo Yläsuutari 
Hakkarintie 3 as 6, 07230 MONNINKYLÄ
Puhelin 040 775 8068     pirjo.ylasuutari@gmail.com

SAVO-KARJALAN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Anna-Maija Kunnas
Hietalahdenranta 3 B 14, 00150 Helsinki
Puhelin	044	55	66	569				info@skmry.fi			www.skmry.fi

TAMPEREEN MERKONOMIT ry    www.elisanet.fi/tammerko
Puheenjohtaja Harri Vilkki
Itsenäisyydenkatu 23 C 64, 33500 TAMPERE
Puhelin 044 979 2535         tammerko@elisanet.fi

TURUN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Olof Dahlbom
Virnakuja 3 as. 7, 21200 RAISIO   
Puhelin  0400 227 871

JÄSENYHDISTYKSET

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO - SMYL ry  
Pengerkatu 1 B,  00530 HELSINKI
puhelin 0400 996 346  info@smyl.fi
Toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas   
anna-maija.kunnas@smyl.fi

SMYL HALLITUS v. 2017
●		Hallituksen puheenjohtaja Markku Mikkola
 Kouvolan Seudun Merkonomit ry
●		Liisa Kotimäki, Keijo Nyström, Merja Äimänen, 
 Helsingin Merkonomit ry
●		Heljä Haapala, Kymenlaakson Liiketalous ry
●		Heikki Immonen, Savo-Karjalan Merkonomit ry
●		Liisa Salonen, Porin Seudun Merkonomit ry
●		Heli Viitala, Tampereen Merkonomit ry
●		Marja Saarela, Turun Merkonomit ry

MJK-INSTITUUTTI
info@mjk.fi, www.mjk.fi
puhelin (09) 4762 5200  

CIMO
Kansainvälisen henkilövaihdon keskus.
020 690 501 ma-to klo 13-16 www.cimo.fi 

TYÖTTÖMYYSKASSA YTK
www.smyl.fi/Liity	jäseneksi

TYÖTTÖMYYSKASSA FINKA 
www.finka.fi					

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖTTÖMYYSNEUVONTA
puhelin 010 607 6700, www.te-palvelut.fi

OMATOIMISEN TYÖNHAKIJAN TIETOPANKKEJA
TYÖLINJA 010 19 4904
ma-pe klo 8-18 sähköposti: tyolinja@mol.fi
KOULUTUS 010 19 4901
ma-pe klo 9-17 sähköposti: koulutuslinja@mol.fi
MUUTOSTURVA 010 19 4910
ma-pe klo 9-17 sähköposti: tyolinja@mol.fi
TYÖTTÖMYYSTURVA 010 19 4911
ma-pe klo 9-17

• työ- ja virkamiesoikeus
• perhe- ja perintöoikeus
• sopimusoikeus
• kiinteistöjen ja asumisen kysymykset
• yksityishenkilöiden velkajärjestely
• pk-yritysten yrityssaneeraus
• muut velkaantumiseen liittyvät 
 oikeudelliset asiat
Lisäksi hoidamme edellisiin liittyviä 
rikosasioita ja yleisjuridiikkaa

Toimiston osakkaina ovat pitkän kokemuksen omaavat 
asianajajat ja varatuomarit Arto Vainio ja Juhani Viilo. 
Lisäksi toimistossa työskentelevät oikeustieteen maisteri 
Maiju Koivisto ja asianajosihteeri Marja Saari.

Meille on helppo tulla viihtyisään ympäristöön neuvotte-
lemaan vaikeistakin juridisista ongelmista. Helsingin 
Töölössä sijaitsevaan toimistoomme on hyvät kulku-
yhteydet julkisilla liikennevälineillä ja ympäristössä on 
runsaasti pysäköintipaikkoja.

Topeliuksenkatu 7 A, 00250 HELSINKI
Puh. 010 8411 000  Fax 010 8411 009
email: etunimi.sukunimi@viilo-vainio.fi

www.asianajotoimistoviilo-vainio.fi

Asianajotoimisto Viilo & Vainio Oy:n 
painopistealueita ovat:

www.smyl.fi



Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja.
●	 Työsuhdejuristin	neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen	vastuu-	ja	oikeusturva-
	 	 vakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista	neuvontaa	jäsenetuhintaan
●	 Etuja	itse	ottamiisi	vakuutuksiin	
  ● koti-,	auto-,	henkivakuutus	ym.	
  ●	yksilöllinen	matkustajavakuutus,	joka	
	 	 			on	voimassa	jopa	90-vuotiaaksi	asti
● Yhdistyksen	ja	liiton	jäsenlehdet	neljä		
	 	 kertaa	vuodessa
●	 Yhdistyksen	ja	liiton	tarjoamat	palvelut		
	 	 ja	tapahtumat

SMYL-liiton jäsenedut

SMYL-liiton jäsenmaksu
●	 Markkinoiden	edullisin	jäsenmaksu!
	 Yhdistyksestä	riippuen	78-100 euroa
	 koko	kalenterivuosi	2017
	 Seniorijäsenyys	(yli	65	v)	40-56 euroa
	 Opiskelijajäsenyys	0 euroa
●	 Kaikki	jäsenmaksuluokat	ovat	
	 verotuksessa	vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu
Voit	halutessasi	liittyä	samalla	kaikkien	
palkansaajien	työttömyyskassa	YTK:n	jäseneksi.	
Täytettyäsi	ja	lähetettyäsi	jäsenhakemuksen	
SMYL-liittoon,	saat	liittymislinkin	YTK:n	
jäsenhakemukseen.

YTK	työttömyyskassan	jäsenmaksu	on	
118 euroa vuosi	2017.

YTK:n	jäsenmaksu	on	jäsenyysaikaan	sidottu,	
eli noin 10 euroa kuukaudessa.	Ensimmäisestä	
jäsenyysvuodesta	maksat	YTK:ssa	vain	sen	osan	
vuosijäsenmaksusta,	jonka	olet	jäsenenä.

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, assistentti,
sihteeri, kauppateknikko, restonomi, jonkun muun 
liiketalouden, kaupan, hallinnon tai matkailualan 
tutkinnon suorittanut sekä näille aloille opiskeleva

Liittymislomake www.smyl.fi 
SMYL - SINUN LIITTOSI - 

Liity jäseneksi heti! 
Tai suosittele jäsenyyttä! 
Palkitsemme molemmat! 

Liity heti!
www.smyl.fi

Arvokuponki on voimassa ajalla 1.9.-30.12.2017
kulloinkin	voimassa	olevan	varaustilanteen	
mukaisesti.	Arvokupongin	ja	varausohjeet	saat	
maksettuasi	jäsenmaksun.

Laivamatkat	saat	edulliseen	jäsenetuhintaan	
valitsemastasi	laivayhtiöstä.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten 
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi 
jäsen että suosittelija - saavat liittymislahjana 
arvokupongit, jotka sisältävät:

Yöpymisen edulliseen hintaan
Original Sokos Hotel Virussa Tallinnassa  

Standard-luokan huone kahdelle:
su-ke 65 euroa ja to-la 80 euroa
Superior-luokan huone kahdelle:
su-ke  89 euroa ja to-la 99 euroa
 
Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
   (paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)


