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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Minulla on viime aikoina ollut useita 
tilaisuuksia kuunnella henkilöitä ja 
toimijoita, jotka työskentelevät 
”tiedon virrassa” hahmottaen 
tulevaisuuttamme.

Elämme muutosten aikaa tai voidaan 
myös sanoa, että elämme suuren muu-
toksen kynnyksellä.  Digitalisaatio, 
robotisaatio, keinoäly,  algoritmit ja 
niin edelleen, tulevat mullistamaan 
ja muuttamaan niin työ- kuin myös 
yksityiselämämme.

Itseohjautuvat autot, kaupan kassat 
ilman henkilökuntaa ja kolmiuloittei-
nen tulostus (3D) ovat jo tätä päivää 
ja kehittyvät hämmästyttävällä 
nopeudella.  

Kiinalaisyritys pystytti jo vuonna 2015
viisikerroksisen rakennuksen, joka val-
mistettiin 3D-tulostimella. Kerrokset 
lisääntyvät ja erään artikkelin mukaan 
tulevaisuudessa tullaan rakentamaan 
uutta tekniikkaa ja 3D-tulostusta hy-
väksikäyttäen jopa yli 300-kerroksisia 
kerrostaloja huomattavasti nykyistä 
edullisemmin.

Katse tulevaisuuteen
Työtehtävät ovat muuttuneet ja tule-
vat jatkossakin muuttumaan. Monet 
ammatit katoavat ja uusia tulee tilalle.
Muutoksen vauhti on huima, eikä eilen 
opittu takaa onnistumista huomenna.
Oppiminen ja oikean tiedon hakemi-
nen ovat kuitenkin tärkeimmät inves-
toinnit ja takaavat mahdollisuuden 
pärjätä tulevaisuuden haasteissa.

SMYL-liitto on avoin uuden oppimisen 
mahdollisuuksien luomiselle.  Digi-
koulutus ja järjestetyt somekurssit 
antavat juuri niitä oikeita oppimisalus-
toja, jotka mahdollistavat uudenlaista 
tietojen hakua ja käsittelyä sekä 
verkostoitumista.  Eriaiheisten kurs-
sien avulla päivitämme tietomme 
ajan tasalle ja saamme eväitä tule-
vaisuuden Suomessa ja maailmassa 
selviytymiseen.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
- SMYL ry:n ja paikallisyhdistysten 
säännöissäkin sanotaan, että järjestön 
tärkeä tehtävä on jäsenten ammatilli-
sen tietotaidon vahvistaminen. Lähetä 
koulutustoiveita liittoon ja omaan 
paikallisyhdistykseesi!

Tulevaisuutta ei kannata, eikä pidä 
pelätä – aktiivinen, sosiaalinen, 
ongelmanratkaisuhaluinen ihminen 
pärjää!

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2018 (euroa)
    Varsinainen Opiskelija- Seniori-
    jäsen  jäsen jäsen yli 65 v

Helsingin Merkonomit ry 103,00 0,00 54,00

Kouvolan Seudun Merkonomit ry 88,00 0,00 52,00

Kymenlaakson Liiketalous ry 81,00 0,00 45,00

Lakeuden Merkonomit ry 93,00 0,00 56,00

Porin Seudun Merkonomit ry 92,00 0,00 45,00

Porvoon Merkonomit ry 88,00 0,00 45,00

Savo-Karjalan Merkonomit ry 92,00 0,00 56,00

Tampereen Merkonomit ry 98,00 0,00 45,00

Turun Merkonomit ry 91,00 0,00 55,00

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on 
100 euroa / vuosi 2018.

Päivitä tietosi
Ilmoita myös ajantasalla oleva
sähköpostiosoitteesi. Saat tietoa
tapahtumista, koulutuksista ym.

www.smyl.fi/Päivitä tietosi

Kun haluat maksaa jäsenmaksun 
useammassa erässä...
Ota yhteys jasenrekisteri@smyl.fi,
jos haluat sopia maksuaikaa tai
maksaa useammassa erässä.

Huom! Jäsenmaksun maksamatta
jättäminen ei tarkoita eroamista
jäsenyydestä. 
Jäsenyydestä eroaminen tapahtuu
kirjallisesti jasenrekisteri@smyl.fi

Toivotan teille kaikille hyvää ja 
aurinkoista kevättä!
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Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja 
työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallinto-
menettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. 

Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa. Omavastuu on jokaisessa 
vahinkotapahtumassa 15 % kustannuksista, kuitenkin vähintään 
200 euroa. 

Jos tarvitset oikeusturvaa: 
●	Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä on oikeus-  
 turvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen ohjataan ulko-
 puolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa tekee   
 oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta
 ja liitä mukaan jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista
 asiakirjoista. 
●	Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkistetaan
 ja laaditaan 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   
 oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun käsittelypaikka-
 kunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä. Asiamiehen valin-  
	 nasta	voit	neuvotella	liiton	tai	Ifin	kanssa.

JÄSENYYTEESI KUULUU 
AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

●	 Vakuutettuina ovat jäsenet toimihenkilöinä toisen palveluksessa. 
●	 Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä ja liittyvät vakuutetun työsuhteeseen. 
●	 Oikeusturvavakuutuksessa korvauksen saamisen edellytyksenä on, että järjestön jäsenyys on vahinkotapahtuman 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 laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, 
työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet 
korvausvastuussa.

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

Jos vahinko sattuu: 
●	Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaohjeet
 ja opastavat ensihädässä. Liitto selvittää, oletko mahdollisesti
 vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opastavat avun tar-
 vitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimitetaan   
	 liitosta	edelleen	Ifiin.	
●	Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If
 maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain oma-
 vastuun määrä jää maksettavaksesi. 

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ SINULLA ON VOIMASSA 
OLEVA MATKUSTAJAVAKUUTUS
SMYL-liiton jäsenille ottama matkustajavakuutus on päättynyt. 

Saat helpoiten kattavan matkustajavakuutusturvan itsellesi ja 
perheellesi	osoitteesta	if.fi	tai	puhelimitse	010	19	19	19	(arkisin	klo	
8-20). 

If on uudistanut tarjontaansa ja matkavakuutukseen kuuluvat nyt 
myös mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapsenlapset. 

Kun	sinulla	on	Matkavakuutus	Ifistä,	voit	ulkomaan	matkoilla	
hankkia nopeasti apua, jos sairastut tai loukkaannut. 

Matkustajavakuutus korvaa taloudellisia menetyksiä myös silloin, 
jos matka yllättäen peruuntuu tai keskeytyy. Voit vakuuttaa myös 
matkatavarasi matkalla sattuvien rikkoontumisten ja varkauksien 
varalle. Lisäksi matkatavaravakuutuksella voit saada korvausta, jos 
matkatavarasi eivät saavu perille lomakohteeseesi.

Ole huoletta. Me autamme.
Primus-vakuutukset myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

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

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity 
kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8, 
PL 4, 00025 IF

JÄSENEDUT 
if.fi/smyl

Ifin	asiakkaana	saat	rahanarvoisia	etuja,	muun	muassa	
alennusta vakuutusmaksuistasi If Etuohjelmassa – jopa 16 %.
 Jäsenetunasi on Suomen edullisin henkivakuutus
(Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n hintavertailu 9/2016)
●	Katso oma hintasi osoitteessa henkivakuutuskuntoon.fi
●	Henkivakuutus auttaa säilyttämään perheesi nykyisen elintason,
 jos toinen jää yksin pitämään huolta kaikesta.
●	Lisäksi voit vakuuttaa koko perheesi edullisilla tapaturmavakuu-
 tuksilla. Saat esimerkiksi Lapsen Primus -tapaturmavakuutuksen  
 noin 3 eurolla kuukaudessa.
●	Kaupan päälle uusiin Primus-vakuutuksiin 
 2 000 euron Selviytymisturva, joka kattaa kuolemaan 
 liittyviä välittömiä menoja ainakin osittain. 

MUUT RAHANARVOISET JÄSENEDUT
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henkivakuutuskuntoon.fi 

010 19 19 19

Suomen edullisin henkivakuutus

MAKSAA VAIN PIZZAN KUUSSA
Tee pieni päätös, jolla voi olla valtava merkitys. Henkivakuutus auttaa 

säilyttämään perheesi nykyisen elintason, jos toinen jää yksin pitämään huolta 
kaikesta. Järjestöjäsenenä saat Ifistä vakuutuksen jo muutamalla eurolla kuussa. 

Jos asia kiinnostaa edes pikkuisen, aloita katsomalla oma hintasi nyt heti.

Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä hintavertailu 9/2016) 
järjestöjäsenille myöntää Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

JÄSEN-
ETU



Työttömyysetuuteesi vaikuttaa, jos 
toimit yrittäjänä tai työllistyt omassa 
työssä. Ota selvää, miten oma tilan-
teesi vaikuttaa työttömyysturvaasi.

TE-toimisto selvittää, oletko työttö-
myysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. 
Arviointi ei välttämättä ole yhden-
mukainen esimerkiksi verotuksessa 
tehtyjen ratkaisujen kanssa.

Työttömyysturvajärjestelmässä on 
merkitystä muun muassa

    YEL- tai MYEL-vakuutuksella
    työskentelyllä yrityksestä tai 
 yksityisenä elinkeinonharjoittajana
    omistusosuudella yrityksessä.

Omistusosuus koskee myös perheen-
jäsenten omistusosuuksia ja omista-
mista niin sanotun väliyhtiön kautta.

Pää- tai sivutoiminen yrittäjyys

TE-toimisto selvittää ensin, oletko 
työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrit-
täjä. Jos olet, TE-toimisto selvittää, 
työllistytkö yrittäjänä pää- vai sivutoi-
misesti. Jos et ole palkansaaja etkä 
yrittäjä, voit olla omassa työssä työllis-
tyvä. Omassa työssä työllistyviä ovat 
esimerkiksi omaishoitajat. TE-toimisto 
selvittää, työllistytkö omassa työssäsi 
pää- vai sivutoimisesti.

Et ole oikeutettu työttömyysetuuteen,
jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä
tai omassa työssä. Työllistymisesi on 
päätoimista, jos yritystoimintasi tai 
oman työsi vaatima työmäärä on niin 
suuri, että et voi vastaanottaa koko-
aikatyötä. Ratkaisevaa päätoimisuu-
den arvioinnissa on vain toiminnan 
vaatima työmäärä, ei yritystoiminnas-
ta tai omasta työstä saatavat tulot tai 
voitto.
Jos olet sivutoiminen yrittäjä, etuu-
den maksaja ottaa huomioon yritys-
toimintasi tulot ja sovittelee työttö-
myysetuuden sen mukaan.

Lyhytkestoinen työllistyminen 
yrittäjänä ja omassa työssä

Jos työllistyt enintään kaksi viikkoa 
kestävään toimeksiantosuhteessa 
tehtävään työhön, säilytät lähtökoh-
taisesti oikeutesi työttömyysetuu-
teen. Yritystoiminnasta saamasi tulo 
sovitellaan työttömyysetuuden 
kanssa.

Yritystoiminnan aloittaminen 
työttömyyden aikana

Jos aloitat yritystoiminnan työttö-
myysaikanasi, yritystoiminnan pää- 
ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän
ensimmäisen kuukauden aikana yri-
tystoiminnan aloittamisesta. Työttö-
mänä työnhakijana saat mainitulta
ajalta työttömyysetuutta. Jos saat 
tuloa yritystoiminnasta kyseessä 
olevan neljän kuukauden aikana, 
sinulle maksetaan soviteltua työttö-
myysetuutta. 

Neljän kuukauden kuluttua yritystoi-
minnan aloittamisesta yritystoimin-
tasi pää- ja sivutoimisuus arvioidaan 
kuten nykyisin. Jos yritystoiminnan 
arvioidaan olevan päätoimista, oike-
utesi työttömyysetuuteen päättyy.
Jos yritystoiminta on sivutoimista,
voit edelleen saada työttömyys-
etuutta. Ratkaisu koskee vain neljän
kuukauden jälkeistä aikaa, eikä sillä 
ole takautuvaa vaikutusta. Arvioin-
nissa hyödynnetään tietoa yritystoi-
mintasi todellisesta työmäärästä
neljän ensimmäisen kuukauden 
ajalta. Jos muuta näyttöä työmää-
rästä ei ole saatavilla, perusteena 
voidaan käyttää omaa selvitystäsi 
työmäärästä.

Jos saat työttömyysetuutta yritys-
toiminnan ajalta, sinun on haettava 
kokoaikatyötä eikä yritystoiminta ole 
pätevä syy kieltäytyä esimerkiksi 
tarjotusta työstä tai työllistymistä 
edistävistä palveluista. 

Jos kieltäydyt tarjotusta työstä tai 
työllistymistä edistävästä palvelusta, 
seurauksena voi olla korvaukseton 
määräaika tai työssäolovelvoitteen 
asettaminen.

Neljän kuukauden jakso koskee sekä 
työttömyyspäivärahaa että työmark-
kinatukea saavia. 

Neljän kuukauden määräaika voi 
alkaa alusta, jos kyseessä on uusi
yritystoiminta, kun olet täyttänyt 
työttömyyspäivärahan edellytyksenä 
olevan työssäoloehdon ja työttö-
myyspäivärahan enimmäisaika alkaa  
alusta.

Samaan yritystoimintaan ei voi 
saada uudelleen työttömyysetuutta.

Yritystoiminnan päättyminen

Kun lopetat yritystoiminnan tai 
oman työn, TE-toimisto tutkii edelly-
tyksesi saada työttömyysetuutta.

Päätoiminen työllistyminen yritystoi-
minnassa voi päättyä yrityksen lo-
pettamiseen tai jossain tilanteissa, 
kun henkilön työskentely yritykses-
sä päättyy. Yksityisellä elinkeinonhar-
joittajalla voi olla oikeus työttömyys-
etuuteen esimerkiksi toimeksiannon 
päätyttyä.

Yrittäjän perheenjäsen voi saada 
työttömyysetuutta tietyissä tilanteis-
sa, kun hänen työskentelynsä yrityk-
sessä päättyy.

Päätoiminen työllistyminen omassa 
työssä voidaan katsoa päättyneek-
si, kun TE-toimisto saa työnhakijalta 
luotettavan tiedon siitä, että toimin-
taa ei enää jatketa.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömyysaikanasi, yritystoiminnan pää- ja sivutoimi-
suutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittami-
sesta. Työttömänä työnhakijana saat mainitulta ajalta työttömyysetuutta.

Yrittäjä ja työttömyysturva

Lisätietoja TE-toimistoista ja
työttömyysetuuden maksajilta:

Kela ja Työttömyyskassat
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  697  työmarkkinatuki
-100  vähennys
-----------------
   597  työmarkkinatuki

   597  työmarkkinatuki
+500  palkka
-----------------
   1097 

     697  työmarkkinatuki
-4,65%  vähennys
-----------------
  664,59 

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ AKTIIVISUUSPOLUISTA

Takautuva 
tarkasteluajanjakso 

AKTIIVISUUS TYÖTTÖMYYSTURVAN OMAVASTUUSSA
STM 01/01/2018

1pv 65pv 65pv

n. 3 kk

On palkkatyössä tai ansaitsee 
tuloa yritystoiminnasta ja saa 
soviteltua työttömyysetuutta tai

Osallistuu työllistymistä 
edistävään palveluun 
ja saa työttömyysetuutta

Työttö-
myysetuus
palautuu
normaaliksi-4.65%

työttömyys-
etuudesta

On palkkatyössä tai ansaitsee 
tuloa yritystoiminnasta ja saa 
soviteltua työttömyysetuutta tai

Osallistuu työllistymistä 
edistävään palveluun
ja saa työttömyysetuutta

AKTIIVINEN - POLKU
vaihe yksi vaihe kaksi

vaihe yksi vaihe kaksi
EPÄAKTIIVINEN - POLKU

Työttömyys 
Tarkistetaan 
aktiivisuus

Takautuva 
tarkasteluajanjakso 

Tarkistetaan 
aktiivisuus

Ei ole palkkatyössä, eikä 
ole tuloa yritystoiminnasta 
ja saa työttömyysetuutta

Eikä ole työllistymistä 
edistävässä palvelussa
ja saa työttömyysetuutta

Työttö-
myysetuus
jatkuu
alennettuna, 
mutta ei 
alennu lisää

vaihe yksi vaihe kaksi
PASSIIVINEN - POLKU

Ei ole palkkatyössä, eikä ole tuloa 
yritystoiminnasta ja saa 
työttömyysetuutta alennettuna

Eikä ole työllistymistä edistävässä 
palvelussa ja saa työttömyys-
etuutta alennettuna

Ei ole palkkatyössä, eikä ole 
tuloa yritystoiminnasta ja 
saa työttömyysetuutta tai

Eikä ole työllistymistä 
edistävässä palvelussa
ja saa työttömyysetuutta

On palkkatyössä tai ansaitsee 
tuloa yritystoiminnasta ja saa 
soviteltua työttömyysetuutta tai

Osallistuu työllistymistä edistävään 
palveluun ja saa alennettua 
työttömyys  etuutta 

Aktiivisuuden tarkastelujakso 1.1.-1.4. (= 65 arkipäivää ma-pe)
Henkilö tekee osa-aikatyötä 1,5 h/vko, eli yhteensä vähintään
18 tuntia 65 maksupäivän tarkastelujaksolla. 
Henkilö on osoittanut aktiivisuutensa. 

Jos henkilöllä palkka on kuukaudessa keskimäärin 250 euroa ennen veroja, palkka 
on pienempi kuin työttömyysturvassa sovellettu suojaosa (300 euroa kuukaudessa). 
Henkilö saa työmarkkinatuen täytenä ja tämän lisäksi palkkatulonsa kuukaudessa, 
eli yhteensä 697+250=947 euroa kuukaudessa. 

AKTIIVINEN 
- POLKU

vaihe yksi

vaihe kaksi

Koska henkilö osoitti aktiivisuutta vaiheessa 1, hän saa työmarkki-
natukea normaalin suuruisena seuraavaltakin aktiivisuuden 
tarkastelun jaksolta 2.4.-1.7. 

Jos henkilö nyt tekee osa-aikatyötä 2,5 h/vko, eli jälleen yhteensä 
vähintään 18 tuntia tarkastelujaksolla, hänen työmarkkinatukensa 
on normaalin suuruinen myös seuraavalla jaksolla, joka alkaa 2.7.

Koska henkilön työaika oli nyt korkeampi, hän saa palkkaa kuu-
kaudessa 500 euroa ennen veroa. Hänen työmarkkinatukensa las-
kettaisiin seuraavasti:  Puolet palkasta, joka ylittää suojaosan, 
vaikuttaa työmarkkinatukeen. Täyttä työmarkkinatukea vähentäisi 
siis (500-300)/2=100 euroa kuukaudessa. Hänen työmarkki-
natukensa olisi 697-100 =597 euroa. Henkilön  ansiot kuukaudessa 
olisivat työmarkkinatuki + palkka, eli 597+500=1097 euroa. 
Tämä on ennen veroja 400 euroa kuukaudessa enemmän kuin 
kokonaan työttömänä. 

Aktiivisuuden tarkastelu 1.1.-1.4. (=65 arkipäivää ma-pe)
Henkilö ei ole palkkatyössä, ei saa tuloa yritystoiminnasta 
eikä osallistu työllistymistä edistävään palveluun 65 maksupäivän 
tarkastelujaksolla. Henkilö ei ole aktiivinen. Tällä tarkastelujaksolla 
henkilön työmarkkinatuki on normaalin suuruinen. 

Henkilö saa työmarkkinatuen alennettuna seuraavalta aktiivi-
suuden tarkastelun jaksolta, joka on 2.4.-1.7. Työmarkkinatuki on
697-4,65%=664,59 euroa kuukaudessa eli 30,91 euroa päivässä 
normaalin 32,40 euron sijasta. Epäaktiivisuus ei kuitenkaan vaikuta 
takautuvasti ensimmäisen jakson työmarkkinatuen suuruuteen.

Jos henkilö nyt tekisi osa-aikatyötä 1,5 h/vko, eli yhteensä vähintään 
18 tuntia tarkastelujaksolla, hänen työmarkkinatukensa palaa normaalin 
suuruiseksi seuraavalla jaksolla, joka alkaa 2.7.

   697  työmarkkinatuki
+250  palkka
-----------------
   947 

     697  työmarkkinatuki
-4,65%  vähennys
-----------------
  664,59 

     697  työmarkkinatuki
-4,65%  vähennys
-----------------
  664,59 

Aktiivisuuden tarkastelu 1.1.-1.4. (=65 arkipäivää ma-pe)
Henkilö ei ole palkkatyössä, ei saa tuloa yritystoiminnasta eikä 
osallistu työllistymistä edistävään palveluun 65 maksupäivän 
tarkastelujaksolla. Henkilö ei ole aktiivinen. Tällä tarkastelujaksolla 
henkilön työmarkkinatuki on normaalin suuruinen. 

 
Henkilö saa työmarkkinatuen alennettuna seuraavalta aktiivisuuden 
tarkastelun jaksolta, joka on 2.4.-1.7. Työmarkkinatuki on
697-4,65%=664,59 euroa kuukaudessa eli 30,91 euroa päivässä 
normaalin 32,40 euron sijasta.  Epäaktiivisuus ei kuitenkaan vaikuta
takautuvasti ensimmäisen jakson työmarkkinatuen suuruuteen.

Koska henkilö ei edelleenkään aktivoitunut jaksolla 2.4.-1.7, 
hänen työmarkkinatukensa on alennettu myös 2.7. alkaen. 
Työmarkkinatuen alentaminen ei kertaudu. Henkilön
työmarkkinatuki on sama 664,59 euroa kuukaudessa 
myös 2.7. alkaen.  

EPÄAKTIIVINEN 
- POLKU

vaihe yksi

vaihe kaksi

PASSIIVINEN
- POLKU

vaihe yksi

  697 

  697 

vaihe kaksi

vaihe kolme

-4.65%
työttömyys-
etuudesta

Lyhyesti
Aktiivimalli omavastuupäivin 
1.1.2018 alkaen
 
• Mitä?
Työttömyysetuuden tason säilyttäminen 
edellyttää palkkatyön tekemistä, yritystoi-
minnasta tulon saantia tai työllistymistä-
edistävään palveluun osallistumista. Koko-
naan työtön, joka ei myöskään osallistu työl-
listymistä edistävään palveluun, saa jatkos-
sa työttömyysetuutensa 4,65 prosentilla 
alennettuna.
 
• Miksi?
Muutoksen tavoite on lisätä työllisyyttä ja 
kannustaa työttömyysetuuden saajia aktiivi-
suuteen ja omatoimisuuteen työnhaussa 
koko työttömyyden ajan.
 
• Milloin?
Kun työttömyys uhkaa pitkittyä. Ensimmäi-
sen 65 maksupäivän ajan etuus maksetaan 
normaalin suuruisena. Tällä jaksolla seura-
taan ensimmäisen kerran työttömyysetuu-
den saajan aktiivisuutta. Jos jaksolla on riit-
tävä määrä esimerkiksi palkkatyötä, etuus 
maksetaan myös seuraavalta 65 maksupäi-
vältä normaalin suuruisena. Jos aktiivisuutta 
ei jaksolta löydy, etuutta alennetaan 4,65 % 
seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Ensimmäi-
nen jakso, jolloin aktiivisuutta tarkastellaan, 
on 1.1. - 31.3.2018.
 
• Muuta
Aktiivimallia ei sovelleta työttömyysetuuden 
saajaan, joka työttömyysetuutta saadessaan 
saa samaan aikaan etuutta työkyvyttömyy-
den taikka vamman vuoksi. Tällaisia etuuk-
sia, joiden perusteella aktiivimallia ei työttö-
myysetuuden saajaan sovelleta, ovat esimer-
kiksi osatyökyvyttömyyseläke, osakuntou-
tustuki, tapaturma- tai työkyvyttömyyseläke, 
jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttö-
myyden perusteella sekä vammaistuki. Ak-
tiivimalli ei koske myöskään omais- tai per-
hehoitajia tai työttömyysetuuden saajaa, jol-
la on eläkeyhtiössä tai -laitoksessa vireillä 
työkyvyttömyyseläkehakemus.

Työttömyysturvan aktiivimalli tuli voimaan 
1. tammikuuta 2018. Työttömyyden alun 
omavastuupäivien määrä vähentyy muutok-
sen myötä 7 päivästä 5 päivään. Omavastuu-
osuutta lisätään työttömyyden ajalle työttö-
myyden kestäessä yli 65 työttömyysetuuden 
maksupäivää.

Työttömyysturvan aktiivimalli
Lähde: stm.fi
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS  
   
Aika: lauantai 19. toukokuuta, 2018 klo 14. 
Paikka: Ravintola Töölönranta, Linnunlaulu-kabinetti
 Helsinginkatu 56, 00260 Helsinki
 Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 13.45

 Vuoden 2018 kunniamerkonomin julkistaminen 
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
 kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Käsitellään vuoden 2017 toimintakertomus ja päätetään
 niistä toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta
7. Käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien
 lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
 vastuuvapaudesta
8. Päätetään yli-/alijäämän aiheuttamista toimenpiteistä
9. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat
10. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset 
11. Käsitellään jäsenhakemukset ja hyväksytään jäsenyyttä
 hakeneiden yhdistysten säännöt ja toiminta-alueet
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY
Hallitus

Ilmoittautumiset:
Kokoukseen ja lounaalle ilmoittautumiset 27.4. mennessä 
omaan paikallisyhdistykseen.

Tervetuloa SMYL-liiton kevätliittokokoukseen
Töölönrantaan Helsinkiin!

La 19.5.ESITYSLISTA

KOKOUSKUTSU
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 – ratkaisu ylipainoon

Cambridge Ohjelmalla pudotat painoasi mukavalla ja helpolla tavalla. Ohjelma toimii, 
koska sinulla on oma Valmentaja, syöt maukkaita Ateriankorvikkeita ja toteutat Taso-
ohjelmaa. Laihdutuksen aikana oivallat asioita itsestäsi ja ympäristöstäsi.

Cambridge Ohjelma on osa maailmanlaajuista brändiä, jonka kautta ihmiset eri puolilla 
maailmaa ovat löytäneet välineitä laihdutukseen ja painonhallintaan jo yli 30 vuoden ajan.

Taso-ohjelma, valmentaja, tuote

Cambridge Valmentajat 
Arja Oinas-Pellikka ja 
Sami Koivusaari haluavat 
auttaa ihmisiä voimaan 
hyvin. 

Cambridge Ohjelmalla 
painonpudottaja onnistuu 
nopeasti, helposti ja 
turvallisesti valmentajan 
motivoimana. 

Suunnitelmallisuutta ja 
säännöllisyyttä toteuttaen 
kohti onnistumista! 

TEKSTI:  ANNA-MAIJA KUNNAS
KUVA:  SIMON CONNOR

Ylipaino lisää sairastu-
misen riskiä, mutta jo 
pienikin painonpudotus 
auttaa paljon. 
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Cambridge Ohjelma on ollut Suomessa 
vuodesta 2003.

Koulutettuja valmentajia löytyy useilta kymme-
niltä paikkakunnilta eri puolilta maata.

Laihtuminen Cambridge Ohjelmalla on nopeaa,
miellyttävää ja tuloksellista. Laihtumisvauhti on 
noin 1,5 kiloa viikossa edellyttäen, että ylipainoa
on.  Tavoitteena on siirtyä laihdutuksesta kohti
virallisten ravitsemussuositusten mukaista 
ruokailua. 

Ohjelman hinta riippuu muun muassa tasosta. 
Ateriankorvikkeet maksavat 65 - 82 euroa viikos-
sa, ja valmennuskäynnin hinta on 15 - 50 euroa. 
Erillistä jäsenyys- tai kuukausimaksua ei ole. 

Arja Oinas-Pellikka teki pitkän työuran tietoteknii-
kan ammattilaisena tradenomin tutkinnon suoritet-
tuaan. Kosmetologiksi valmistuttuaan Arja ryhtyi 
yrittäjäksi. 

- Ravintoterapia ja ravinto-oppi ovat jo pitkään kiin-
nostaneet minua. Terveys ja hyvinvointi kulkevat kä-
sikädessä ja ovat siis keskeinen osa päivittäistä elä-
mää. Nautin suunnattomasti hyvästä ruuasta hyvien 
ystävien seurassa, hän naurahtaa.

Cambridge Ohjelmaankin hän tutustui juuri ystä-
vien kautta, iloiten heidän mahtavista onnistumi-
sistaan ja suurista saavutuksista painonpudotus-
matkalla.

- Pian sitten huomasin olevani kouluttautumassa 
Cambridge Valmentajaksi ja sillä tiellä ollaan oltu jo 
kaksi vuotta, Arja kertoo tyytyväisenä valintaansa.

Sami Koivusaari on matkailualan ammattilainen. 
Opistotasoisen matkailualan tutkinnon suoritettu-
aan hän on toiminut erilaisissa matkailualan tehtä-
vissä, niin koti- kuin ulkomaillakin. 

- Työ matkatoimistossa on mielenkiintoista, viimei-
set kymmenen vuotta työni on ollut tuotantoa, 
myynnin tukea ja - kouluttamista, Sami kertoo.

Myös Sami tutustui Cambridge Ohjelmaan ystävien
kautta.

- Näin ystävieni saavan vaikuttavia tuloksia ja ajatte-
lin kokeilla ohjelmaa, kroppa kuntoon kesälomaksi
-periaatteella, Sami naurahtaa, eikä tuolloin ollut 
vielä täysin vakuuttunut muutoksen pysyvyydestä, 
koska on kamppaillut koko aikuisikänsä paino-
ongelmien kanssa.

Sami otti yhteyttä Arjaan ja ei mennyt pitkääkään 
aikaa, kun tuloksia jo alkoi näkyä, Arjan valmennuk-
sessa ohjelma toimi hienosti! 

- Opin, että vain syömällä oikein voi laihtua ja oikea 
liikunta tukee laihtumista. Pidin heti alkuun siitä, et-
tä minulle ei annettu liian valmista listaa mitä syödä 
ja milloin. Opin miettimään, mitä ruoka-aineita ja 
minkä verran ostoskoriin valitsen, Sami toteaa.

- Vaikka työni matkailualalla on mielenkiintoista, 
niin olen jo pidemmän aikaa tuntenut vetoa hyvin-
vointialalle. Cambridge Ohjelma teki minuun suu-
ren vaikutuksen ja kouluttauduin vuosi sitten 
Cambridge Valmentajaksi, jossa toimin nykyään 
päivätyöni ohella.

- Toimiminen Cambridge Valmentajana on ollut to-
della antoisaa. Se on opettanut yrittäjyyttä, antanut 
positiivisia elämyksiä asiakkaiden parissa ja tuonut 
maustetta arkeen, toteaa Sami lopuksi.

Ota yhteyttä, niin kerromme, kuinka
voimme saavuttaa yhdessä tuloksia!

arja.oinas-pellikka@cambridgeohjelma.fi
sami.koivusaari@cambridgeohjelma.fi

Tällä hetkellä toimimme Ruoholahdessa, 
Helsingissä.



Työsuhdejuristin palsta

Työtaistelut: 
Mitä, miksi ja milloin?

Työrauha

Työehtosopimuksilla turvataan työrauha sopimus-
kaudeksi. Työehtosopimuslain mukaisen työrauha-
velvollisuuden syntyminen edellyttää voimassa 
olevaa työehtosopimusta. 

Työrauhavelvoite tarkoittaa, että työehtosopimuk-
seen sidotut yhdistykset ja työnantajat eivät saa 
ryhtyä työehtosopimuksen voimassa ollessa sel-
laisiin työtaistelutoimenpiteisiin, jotka kohdistuvat 
kyseiseen työehtosopimukseen. 
 
Työrauhavelvollisuus ei koske kuitenkaan kaiken-
laisia työtaistelutoimenpiteitä. Sopimuskauden 
aikana voidaan ryhtyä sellaisiin työtaistelutoimen-
piteisiin, jotka eivät kohdistu omaan työehtosopi-
mukseen. Työrauhavelvollisuuden piiriin eivät kuu-
lu poliittiset työtaistelut tai myötätuntotyötaiste-
lut, ellei niillä pyritä vaikuttamaan oman työehto-
sopimuksen määräyksiin.

Lakko, työsulku ja muut 
työtaistelutoimenpiteet

Työtaistelutoimia voidaan käyttää painostus-
keinona sopimuksen saavuttamiseksi tilanteissa, 
joissa yhteisymmärrystä osapuolten välillä ei 
löydy, eikä asioista päästä eteenpäin neuvotte-
lemalla. Jos työehtosopimusneuvotteluissa 
työntekijä- ja työnantajapuoli eivät pääse 
yhteisymmärrykseen työehtosopimuksen uusista 
vähimmäisehdoista, työehtosopimuksen saa-
vuttamiseksi voidaan turvautua työtaistelutoimiin.

Työntekijöiden käyttämiä työtaistelutoimen-
piteitä ovat muun muassa lakko ja ylityökielto.
Lakolla tarkoitetaan työntekijöiden pidättäyty-
mistä lakon alaisesta työstä. Ylityökielto taas 
tarkoittaa sitä, että alan työntekijät kieltäytyvät 
ylitöistä, kun työnantaja pyytää ylitöihin.

Ylityöt ovat aina vapaaehtoisia työntekijälle. 

Työtaistelut ovat olleet viime aikoina runsaasti esillä, koska useiden työ-
ehtosopimusten voimassaolo päättyi alkuvuonna, eikä kaikilla aloilla ole 
saatu solmittua uutta työehtosopimusta. Monilla aloilla ollaan tällä hetkellä
niin sanotussa sopimuksettomassa tilassa, ja tällöin työehtosopimukseen 
kohdistuvat työtaistelutoimenpiteet ovat sallittuja.

Yhteydenotot juristeihin SMYL-liiton kautta.
Tarkastamme jäsenyyden voimassaolon.
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Yksittäinen työntekijä ei voi yksin päättää ryh-
tyä lakkoon. Käytännössä lakosta tai muusta työ-
taistelutoimenpiteestä päättää ja sen järjestämi-
sestä vastaa järjestö, ammattiliitto tai sen jäsen-
yhdistys. Työtaistelutoimenpiteisiin ryhdyttäessä 
noudatetaan lain mukaisia menettelytapoja.

Työnantajallakin on sopimuskauden aikana työ-
rauhavelvoite, mutta sopimuksettoman tilan ai-
kana myös työnantaja voi ryhtyä työtaisteluun. 
Työnantajan käytettävissä on esimerkiksi työ-
sulku, joka tarkoittaa sitä, että työnantaja estää 
työntekijöitä pääsemästä työhön ja keskeyttävät 
heidän palkanmaksunsa työsulun ajaksi.

Edellä kerrottu koskee työehtosopimukseen 
kohdistuvia työtaistelutoimenpiteitä. Poliittisella
työtaistelutoimenpiteellä pyritään vaikuttamaan
poliittisiin päätöksentekijöihin, esimerkiksi edus-
kuntaan ja valtioneuvostoon. Tällaisia ovat esi-
merkiksi poliittiset lakot ja mielenilmaukset.
Alkuvuonna järjestetty aktiivimallia vastustava 
mielenilmaus oli poliittinen mielenilmaus.

General Media Carnac 
Olarinluoma 16 02200 Espoo / 040 635 1000 / www.carnac.fi

Vapautta ja iloa
tiedonhallintaan
Teksti- ja kuvavarastot
painalluksella tietokannaksi
Excel ja pdf
luonti ja postitus painalluksella
Web 
drag and dropilla älykkääksi arkistoksi
Oma tietokantasi
syntyy esim. drag and dropilla Excelistä

Soita 040 635 1000 ja varaa tutustumisaika!
Palvelemme satojen vaativien asiakaskantojen kokemuksella.
Virtualisoimme, ylläpidämme pilvipalveluita ja tuemme 24/7.

Kenellä on oikeus osallistua 
työtaistelutoimenpiteeseen

Työntekijällä, joka kuuluu työtaistelun piiriin kuu-
luvaan liittoon eli joka on ns. järjestäytynyt työn-
tekijä, on oikeus osallistua työtaisteluun. 

Ammattiliitto ei saa määrätä liittoon kuuluma-
tonta eli ns. järjestäytymätöntä työntekijää osal-
listumaan työtaisteluun. Vakiintuneesti on kui-
tenkin katsottu, että järjestäytymätön työnteki-
jä saa osallistua sellaisen järjestön työtaisteluun, 
johon hän järjestäytyneenä kuuluisi. Järjestäyty-
mätön työntekijä ei voi saada liitolta lakkoavus-
tusta, eikä työnantajalla ole velvollisuutta mak-
saa palkkaa työtaisteluun osallistuneelle työnte-
kijälle työtaistelun ajalta. 

Työnantaja ei saa kohdistaa työntekijään nega-
tiivisia toimenpiteitä, esimerkiksi painostaa, syr-
jiä tai irtisanoa, jos työntekijä osallistuu työehto-
sopimuslain mukaiseen tai työntekijäyhdistyksen 
toimeenpanemaan työtaistelutoimenpiteeseen.



Matkapaketilla tarkoitetaan vähintään kahden 
erityyppisen, samaa matkaa varten ostettavan 
matkapalvelun yhdistelmää. 

Matkapalveluja ovat paitsi kuljetus ja majoitus, 
myös autonvuokraus sekä muut matkailupalve-
lut, kuten pääsyliput eri tapahtumiin.

Uusi matkapakettilaki koskee matkanjärjes-
täjän etukäteen kokoamien matkapakettien 
lisäksi esimerkiksi sellaisia matkapaketteja,
jotka matkustaja itse kokoaa elinkeinonhar-
joittajan verkkosivujen kautta tekemällä
erilliset sopimukset eri palveluntarjoajien 
kanssa.

Uusi laki tuo muutoksia myös muun muassa 
matkustajan oikeuteen peruuttaa matkapaket-
tisopimus ja matkanjärjestäjän mahdollisuu-
teen vaatia peruutusmaksu. Matkanjärjestäjän 
tiedonantovelvollisuus laajenee. Matkustajan 
oikeudet paranevat myös siinä tapauksessa, 
että matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe.

Uutta on, että osa uuden lain säännöksistä 
koskee myös niin sanottuja yhdistettyjä 
matkajärjestelyjä, minkä johdosta säännös-
ten piiriin tulee paljon useampia matkapal-
velun tarjoajia kuin tällä hetkellä.

Matkapaketteja 
koskeva lainsäädäntö 
uudistuu 
heinäkuussa

Uudistuksella turvataan matkustajille makset-
tavien korvausten täysimääräisyys ja maksa-
misen nopeus sekä matkustajien paluukulje-
tukset tapauksissa, joissa vakuudenasettamis-
velvollinen matkanjärjestäjä ajautuu maksu-
kyvyttömäksi. Vakuudenasettamisvelvollisten 
elinkeinonharjoittajien valvontaa tehostetaan 
vakuuksien riittävyyden varmistamiseksi.

Uutena maksuna matkanjärjestäjille tulee 
maksukyvyttömyyssuojamaksu, jolla osaltaan 
turvataan paluukuljetukset ja korvausten täysi-
määräisyys. 

Uutta on myös se, että Kilpailu- ja kuluttaja-
virastolle annetaan toimivalta järjestää paluu-
kuljetukset.  Lisäksi matkanjärjestäjien vakuus- 
ja rekisteröintijärjestelmää uudistetaan.

Uusilla laeilla pannaan täytäntöön EU:n 
matkapakettidirektiivi. Laki matkapalveluyh-
distelmistä korvaa nykyisen valmismatkalain ja 
laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista ny-
kyisen valmismatkaliikelain. Uusien lakien voi-
maantulo vahvistettiin presidentin esittelyssä 
14.12.2017.

Lähde:
Oikeusministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudet lait matkapalveluyhdistelmistä ja matkapalveluyhdistelmien
tarjoajista sekä matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja 
maksukyvyttömyyssuojamaksusta tulevat voimaan vuoden 2018 
heinäkuun alusta.

Matkapakettia 
ostavan kuluttajan 
suoja paranee!

TEKSTI JA KUVA:  TIINA LAURILA
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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 
www.smyl.fi	olevalla tilauslomakkella tai voit 
tilata	lakin	myös	sähköpostitse	info@smyl.fi

TILAA VALMISTUJAISLAKKI MEILTÄ
ITSELLESI TAI LAHJAKSI!

Nyt on sinun vuorosi astua esiin
ja saavuttaa tavoitteesi.

Manpower auttaa sinua löytämään potentiaalisi.

 Katso avoimet työpaikat: 
www.manpower.fi

@tamk_uas                    @tampereenamk          tamk.fi/youtube

HALUATKO KEHITTYÄ
LIIKETALOUDEN 
AMMATTILAISENA?

Tampereen ammattikorkeakou- 
lussa alkaa syksyllä 2018 kaksi 
liiketalouden tradenomikoulu- 
tusta. Koulutus on monimuoto- 
opiskelua, jossa on lähi- ja etä- 
opiskelua. Lähitapaamiset ovat 
kerran kuussa kahden peräkkäi- 
sen arkipäivän ajan.

◆ Tradenomi (AMK)  
 Liiketalouden koulutus,  
 myyntiosaaminen

◆ Tradenomi (AMK)  
 Liiketalouden koulutus,  
 Mänttä-Vilppula

HAKU 14.–28.3.2018

KIINNOSTUITKO? 
KYSY LISÄÄ
 hakijapalvelut@tamk.fi 
 www.tamk.fi
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Turun Merkonomit ry

Ti 20.3. klo 18
Turun Merkonomit ry kevätkokous
Ravintola Teini, Uudenmaankatu 1, 20500 Turku

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tarjolla suolainen iltapala

Hallitus.

Tampereen Merkonomit ry

Ma 12.3. klo 18
Tampereen Merkonomit ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
Yhdistyksen toimisto, 
Itsenäisyydenkatu 23 C 64, 33500 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksessa on kahvitarjoilu.

Suunnitteilla on kesätapahtumia:
- Terveysmatka Saarenmaalle kesäkuussa
-  Kirjurinluodon kesäteatteri, Laula minulle rakkaudesta, 
 käsikirjoitus Markku Pölönen
-  Risteilemme Viikinsaareen elokuussa

Tervetuloa!

Porin Seudun Merkonomit ry

To 15.3. klo 17.45
Yhdistyksen kevätkokous
Eurajoen Säästöpankki, Porin Puuvilla

Tervetuloa yhdistyksemme kevätkokoukseen ja samalla 
tutustumaan Eurajoen Säästöpankin Porin Puuvillan 
konttoriin.

Illan ohjelma alkaa klo 17 kahvitarjoilulla ja pankin puheen-
vuorolla. Sen jälkeen pidetään vuosikokous n. klo 17.45 
alkaen. 

Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoit-
tautumiset viimeistään 12.3. leila.kantonen@gmail.com tai 
puh. 040 748 2450.

La 7.4. klo 13
Tango d´Amore
Promenadisali, Yrjönkatu 17, Pori

Tarina reposaarelaisen merimiehen pojasta – siitä kuinka 
lahjakkaasta painijasta tulee koko Suomen rakastama 
laulaja. 

Luvassa on kaunis, koskettava, hauska ja sieluun tarttuvien
sävelmien siivittämä musikaali Eino Grönin elämästä.  
Esityksessä käydään musiikkinumeroiden kautta läpi Eikan 
uraa ja rinnalla yksityiselämän käännekohtia. 

Hinta:  20 euroa yhdistyksemme jäseniltä, 
 25 euroa ei-jäseniltä 

Olemme varanneet Promenadisalista 40 paikkaa 
jäsenillemme ja heidän seuralaisilleen. 

Tervetuloa mukaan! 

Sitovat ilmoittautumiset Leilalle 6.3. mennessä  
leila.kantonen@gmail.com tai puh. 040 748 2450.

Su 22.4. klo 12-14
Tanssiin tutustumista
Porin Mies-Laulun talo, Vapaudenkatu 10

Tervetuloa viettämään hauska sunnuntai-iltapäivä ja
 tutustumaan eri tanssilajeihin sisältäen lavis ja latinobic 
-tyylistä soolotanssia. Tämän jälkeen seuraa venyttelyä 
sekä kahvitarjoilu. 

Vetäjänämme toimii HAPPY DANCE -tanssikoulun ilopilleri 
tanssinopettaja Kati Koivisto.

Tapahtuma on jäsenille ilmainen yhdistyksen 
juhlavuoden kunniaksi.

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.4.2018 Tiinalle 
puh. 044 533 2065 tai tiina.virkkunen8@gmail.com

Su 20.5.klo 12-14
Ulkoilua Yyterissä

Kokoontuminen Yyterissä, Yyterinsantojentien päässä 
olevalla makkaranpaistopaikalla.

Menemme sauvakävelylle Yyterin kauniiseen luontoon. 
Vetäjänämme toimii TUL:n Satakunnan piiritoimistossa 
työskentelevä Päivi Luontola, jonka kanssa teemme sau-
vakävelylenkin sekä alku-ja loppuverryttelyt. Lopuksi on 
makkaranpaistoa hyvässä seurassa.

Hinta: jäsenille ilmainen juhlavuoden kunniaksi

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 13.5.2018 Tiinalle, 
puh. 044 533 2065 tai tiina.virkkunen8@gmail.com

●			●			●			●			●			●			●			●

Myös muita jäsentapahtumia on yhdistyksemme 60-vuotis-
juhlavuodeksi suunnitteilla. Lisätietoja tulevissa tiedotteis-
sa	ja	nettisivuillamme	www.porinseudunmerkonomit.fi		
sen jälkeen, kun päivämäärät varmistuvat.

Hyvää kevättä kaikille!
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Savo-Karjalan Merkonomit ry

Savo-Karjalan Merkonomit ry:n vuosikokous 
pidetään maalis-huhtikuussa. 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille sähköpostitse/kirjeitse.

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
pidetään maaliskuun loppupuolella.

Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan Kouvolan
Sanomien seuratoimintapalstalla.
Tervetuloa mukaan!

Lakeuden Merkonomit ry

Ma 26.3. klo 19 
Yhdistyksen varsinainen vuosikokous
Kokous pidetään osoitteessa: 
Riitta Mahlamäki, Koskelan Jokitie 2, 64700 Teuva. 
Käynti Kaskistentie 580:n kohdalta.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaisten vuosi-
kokousasioiden lisäksi yhdistyksen purkaminen. Hallitus 
esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen toiminnan ja 
jäsenmäärän hiivuttua, yhdistys purettaisiin päivämäärällä 
31.12.2018. Purkamispäätös on vahvistettava vielä toisessa 
kokouksessa, joka pidettäisiin huhtikuun lopussa. 

Yhdistyksen jäsenyys ja siihen liittyvät edut ovat voimassa 
vuoden 2018 loppuun saakka, vaikka vuosikokous päättäisi, 
että yhdistys puretaan.

1.1.2019 alkaen jäsen voi siirtyä vanhana jäsenenä jonkin
toisen, itse valitsemansa, SMYL-liiton paikallisyhdistyksen 
jäseneksi jäsenetuja menettämättä.

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porvoon Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään tiistaina 27.3. klo 18.00, Bistro Gustaf, 
Mannerheiminkatu 9, Porvoo.
 
Borgå Merkonomers stadgeenliga vårmöte hålls tisdagen 
27.3. kl 18.00 på Bistro Gustaf, Mannerheimgatan 9, 
Borgå.
 
Tervetuloa – Välkommen
 
Hallitus - Styrelsen

Kymenlaakson Liiketalous ry

Ti 3.4. klo 17.30
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Kotkan Kaupungin pääkirjasto, Hildan huone
Kirkkokatu 24, Kotka

Käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset asiat. 
 
Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa.

Helsingin Merkonomit ry

Ti 20.3. klo 16. – 18.30
Hyvän olon tapahtuma 2: 
jalkahoitoja ammattioppilaitoksessa
Prakticum, ruotsinkielinen ammattioppilaitos
Jan-Magnus Janssonin aukio 5, 00560 Helsinki

Prakticumin kauneushoitola toimii melkein kuin tavallinen 
hoitola, jonne voit varata aikoja hoitoihin. Opiskelijoiden 
tekemät hoidot kuitenkin kestävät ajallisesti pidempään 
kuin normaalissa kauneushoitolassa. Kaikki hoidot tehdään 
aina opettajan valvonnassa.

Hoito sisältää jalkakylvyn, kovettumien poistot ja raspauk-
sen, kynsien leikkauksen, viilauksen, kynsinauhojen hoidon, 
lyhyen hieronnan hoitovoiteella ja halutessasi lakkauksen.
 
Hinta: 35,00 euroa Maksuviite: 30669     
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Jalkojen itsehoitoon saat mukaan hyvät kotihoito-ohjeet 
ja hoitolassa on myynnissä laadukkaita jalkojenhoito-
tuotteita.

Perille pääset esimerkiksi:
busseilla: 71B, 75, 77, raitiovaunuilla 6 ja 8. 
Pysäkki:	Kumpulan	kampus.	Katso	tarkemmin	reittiopas.fi
Omalla autolla tulevat löytävät Prakticumin parkkipaikan
hoitolan ulkopuolelta. Parkkilupalappu noudetaan 
hoitolasta.

Linkki:	www.prakticum.fi
 
Tervetuloa
Helmeri-vetäjä Liisa Kotimäki

To 15.3. klo 19.00
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki
    
Also sprach…
Juraj Valcuha, kapellimestari, Gautier Capuçon, sello
Helsingin kaupunginorkesteri
	Antonín	Dvořák:	Sellokonsertto
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra
 
Hinta: 22,00 euroa (permantopaikat, P-katsomo)
Maksuviite: 40015

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
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To 22.3. klo 19
Sudenmorsian
Teatteri Avoimet Ovet
Erottajankatu 5, Helsinki
 
Aino Kallaksen Sudenmorsian Avoimissa Ovissa

Kallaksen teoksen kehyksenä on vanha hiidenmaalainen 
ihmissusitarina, kiehtova ja runollinen.
Uusi näyttämösovitus sijoittaa Sudenmorsiamen väkevästi 
ja ajattomasti tähän päivään. 

Rooleissa: Maija Andersson, Suvi Isotalo, Sauli Suonpää
Ohjaus: Heini Tola
 
Hinta 27,00 euroa (peruslippu 29,00 e)
Maksuviite: 30643
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput viimeistään 
klo 18.40 alkaen teatterin aulassa.
 
To 22.3. klo 19
Ei kiitos
Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Anna-Leena Härkösen suosittuun romaaniin perustuvan 
komedian on dramatisoinut Heikki Paavilainen.
Ensi-ilta 7.2.2018.
Hinta: 33,00 euroa (norm. perushinta 36,00), 
maksuviite: 30627
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu:	https://hkt.fi/

Pe-ti 30.3.–3.4.
Helmereiden pääsiäismatka 
Dubliniin, Irlantiin 

Matkalle on lähdössä mukava 14 hengen Helmeri-ryhmä. 
Liput ja matkaohjelma lähetetään osallistujille pari viikkoa 
ennen matkaa.

Matkaohjelma:
Pitkäperjantai 30.3.
Finnairin reittilento aamulla Helsingistä Dubliniin. Suomalainen 
paikallisopas on ryhmää kentällä tuloaulassa vastassa. Kuljetus 
hotellille ja majoittuminen, tervetulolounas ja loppupäivä aikaa 
tutustua Dubliniin omin neuvoin. Fàilte! Tervetuloa!
Lauantai 31.3.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdetään suomenkieli-
sen oppaan johdolla kävelykierrokselle Dublinin keskustaan. 
Kaupunkikierroksen	päätteeksi	tehdään	pieni	risteily	Liffey-joella.	
Risteily	kuljettaa	Liffey-jokea	pitkin	läpi	Dublinin	keskustan.		Ristei-
ly kestää noin 45 minuuttia. Risteilyn jälkeen paluu omatoimisesti 
hotellille ja vapaata aikaa Dublinissa.
Pääsiäispäivä 1.4.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen ajetaan Dublinista Poh-
jois-Irlannin puolelle ja Pohjois-Irlannin pääkaupunkiin Belfastiin. 

Belfastissa vieraillaan upeassa uudessa Titanic-näyttelyssä, harva 
muistaa että Titanic rakennettiin Belfastissa. Tämän mielenkiin-
toisen vierailun jälkeen lounas ja sen jälkeen tehdään kaupunki-
kierros tässä historiallisessa kaupungissa, jossa protestantit ja 
katolilaiset ovat taistelleet reviireistään. Hieman vapaata aikaa 
Belfastissa ennen kuin ajetaan takaisin Dubliniin.

2. Pääsiäispäivä 2.4.
Vapaata aikaa Dublinissa, tai vaihtoehtoisesti lisämaksullinen 
pyöräretki Dublinissa. Dublinin pyöräretkellä tutustutaan helposti 
ja ekologisesti kaupunkiin paikallisten dublinilaisten johdolla. Suo-
malainen opas on retkellä mukana, mutta pyöräopas on englan-
ninkielinen. Reitti vie pyöräilijät niin tuttujen nähtävyyksien kuin 
mielenkiintoisten, vähemmän tunnettujen kohteiden ohitse. 
Retken hintaan sisältyy suomenkielinen opas ja englanninkielinen 
pyöräopas, tasokas Dahon Urban Bike -polkupyörä, kypärä, ener-
giapatukka ja vettä sekä henkilökohtainen reittikartta.
Toisen pääsiäispäivän iltana vietetään irlantilaista iltaa omassa 
hotellissa. Illansuussa mennään hotellin Legends-baariin, jossa 
järjestetään mitä mainioimpia irlantilaisia iltoja: kolmen ruokalajin 
illallinen, irlantilainen bändi sekä irlantilaista tanssia Riverdancen 
tyyliin, mutta hieman pienemmässä mittakaavassa ja intiimissä 
pubiympäristössä.

Tiistai 3.4.  
Aamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä, 
matkatavarat voi jättää säilöön hotellin matkatavarasäilytykseen. 
Vapaata aikaa, ja lähtö klo 15.15 hotellilta suomenkielisen oppaan 
kanssa lentokentälle, josta Finnairin reittilento Helsinkiin (lähtö 
klo 18.05). 
Slàn Abhaile! Hei hei!

Matkan hinta: 945,00 euroa/hlö Maksuviite: 30465
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisämaksu yhden hengen huoneesta 295,00 euroa.
Matkan loppumaksu 10.2.2018 mennessä. 

Lentoaikataulu:
30.3. Helsinki-Dublin AY 1381 klo 08.20–09.30
3.4.   Dublin-Helsinki AY 1386 klo 18.05–23.05
(kahden tunnin aikaero)

Hotelli: Arlington Hotel*** http://www.arlington.ie/

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vas-
tuullisen matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n 
erikoisehtoja,	www.matka-agentit.fi

To 5.4. klo 19
William Shakespeare
Julia & Romeo
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
 
Kaikkien aikojen rakkaustarina

William Shakespearen tragedia nuoruudesta, rakkaudesta 
ja kuolemasta vavahduttaa kaikkina aikoina, kaikissa pai-
koissa. Shakespearen mestariteoksen rooleissa Kansalliste-
atterin Suurella näyttämöllä nähdään upea ja dynaaminen 
näyttelijäkaarti, joka kokoaa yhteen kahden sukupolven 
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teatterintekijöitä. Jussi Nikkilän ohjaaman ja Anna Viitalan 
sovittaman teoksen tuo näyttämölle sama taiteellinen 
suunnitteluryhmä, jonka edellinen Shakespeare-tulkinta 
Rikhard III on ollut suuri yleisö- ja arvostelumenestys Kan-
sallisteatterissa. Juliassa ja Romeossa ryhmän vahvistukse-
na	toimii	myös	koreografi	Ima	Iduozee.
 
Hinta: 37,00 euroa (perushinta 47,00). Paikat riveillä 5-7.
Maksuviite: 30630

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
 
Elisa Leivonen/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput sisääntuloau-
lassa oikealla puolella 18.30–18.45.
www.kansallisteatteri.fi	

Ke 11.4. klo 18
Helsingin Merkonomien sääntömääräinen
kevätvuosikokous
Kirjasto 10, kokoushuone
Elielinaukio 2 G, 00100 Helsinki  

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat.

Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

Ti 17.4. kello 16.00
Italian ja Orientin lumo - Ippolito Caffi
Sinebrychoffin	taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen 
Sinebrychoffin	taidemuseon	kevään	uutuusnäyttelyyn:	
Italian	ja	Orientin	lumo	-	Ippolito	Caffi.

Opastus alkaa kello 16.00 museon ala-aulasta, jossa sijaitse-
vat pikku myymälä ja lippukassa. Tavataan siellä viimeistään 
varttia ennen. Jaan liput ennen opastusta. Mahdolliset mu-
seokortit pitää esittää kassalla ennen lippujen lunastusta.

Italialainen	Ippolito	Caffi	(Belluno	1809-1866	Lissa)	oli	kau-
punkinäkymiin ja maisemiin erikoistunut taiteilija, seikkailija 
ja isänmaanystävä. Näyttely vie yleisön matkalle Ippolito 
Caffin	kanssa	Venetsiaan,	Roomaan,	Napoliin,	Ateenaan,	
Konstantinopoliin ja muihin Orientin kaupunkeihin, joiden 
näkymiä hän ikuisti maalauksiinsa, piirustuksiinsa ja vesivä-
ritöihinsä. Näyttelyssä on esillä 73 maalausta ja yhteensä 
15	piirustusta	ja	vesivärityötä	Fondazione	Musei	Civici	di	
Venezian	kokoelmista.

Hinta: 16 euroa (sis. lipun ja opastuksen), Museokortilla 
7,00 euroa (esitettävä näyttelyssä), Maksuviite: 30711

Ilmoittautumiset ja maksut: 3.4. mennessä.

Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen

https://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/
Näyttely avoinna: 1.2.-27.5.2018.

Ti 24.4. klo 19
Älä pukeudu päivälliselle
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Kevään herkullisin kattaus – uusi farssi Arenaan

Matti (Pertti Sveholm) valmistautuu kesäasunnollaan 
Fiskarsissa juhlimaan romanttisesti kahden kesken tyttöys-
tävänsä Katariinan (Sanna-June Hyde) syntymäpäiviä.
Valitettavasti vaimo Linda (Jonna Järnefelt) peruukin viime 
hetkellä lähtönsä äidin luo.
Ei tule romanttista illanviettoa, mutta juhlimaan kyllä 
päästään. 
Monen kokin keittämä soppa on valmis ja suuta polt-
taa varmasti. Kuka esittää ketäkin ja miten keitos pysyy 
kasassa?
Ensi-ilta 3.2.2018
 
Hinta: 40,00 euroa (norm. peruslippu 43,00), 
maksuviite: 30562
Ilmoittautumiset ja maksut 20.3. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu:	www.hkt.fi

To 3.5. klo 16.00–17.30
Lastentarhamuseo
Helsinginkatu 3-5, 00500 Helsinki
Ebeneser  - vierailu lastentarhamuseossa

Monelle lastentarhamuseon rakennus on ulkoapäin tuttu, 
mutta nyt on Helmereillä mahdollisuus tulla katsomaan, 
minkälainen rakennus on sisältä. Vierailu on opastettu kier-
ros, joka kestää noin 1 ½ tuntia.

Lastentarhamuseo on Ebeneser-säätiön ylläpitämä museo 
Helsingin Sörnäisissä. Ebeneser-talo valmistui vuonna 1908. 
Talossa toimi päiväkoti vuoteen 1986 asti ja lastentarhan-
opettajan koulutus vuoteen 1993 asti. 

Lastentarhamuseo esittelee lastentarhan historiaa ja 
lastentarhanopettajan koulutusta aina 1800-luvulta lähtien. 
Lastentarhamuseon näyttely koostuu lastentarhan salista, 
veisto -, työkasvatus- ja leikkiaiheisesta huoneesta sekä joh-
tajattaren huoneesta. Lisäksi ensimmäisestä kerroksesta 
löytyy entinen talonmiehen asunto ja vanhan ajan sekata-
varakaupaksi sisustettu kauppaleikki.
Museossa on paljon esineitä, joihin saa vapaasti koskea. 
Museoesineet on erotettu joko kyltein tai nauhoin muista 
esineistä. 

Ebeneser-talo on ensimmäinen kivitalo Sörnäisissä ja 
se on suojeltu asemakaavassa. Vierailulla kuulemme 
Ebeneser-talon arkkitehtuurista ja tietenkin lastentarha-
työn historiasta. 
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Hinta: 9,00 euroa, sisältää pääsymaksun ja opastuksen.
Maksuviite: 30672      
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 16.4. mennessä.
Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai perheenjäsen on 
tervetullut mukaan.

Sijainti: Sörnäisten metroasemalta noin 150 metriä Helsin-
ginkatua pitkin. Lastentarhamuseo on isossa. keltaisessa 
kivitalossa, jota ympäröi aita. 

Linkki:	lastentarhamuseo.fi,	ebeneser.fi

Tervetuloa!
Helmeri-vetäjä Liisa Kotimäki

To-pe 9.-10.8.
Tallinnan Birgitta-festivaalin La Bohéme
ja retki: Arboretum, Jägalan putous

Tapahtuma on täynnä!

Giacomo Puccinin La Bohéme -ooppera to 9.8. on nimek-
kään ohjaaja Marco Gandinin klassinen näyttämöversio 
Luccasta, Puccinin synnyinkaupungista. 

Todellinen intohimo leiskuu Teatro de Giglion nuorten 
italialaisten laulajien esityksessä. Tälle samaiselle ooppe-
ralle Puccini sävelsi joitakin mestariteoksiaan. Hyvät paikat 
riveillä 2-5 ja 14. 

Viking XPRS, meno klo 11.30–14, paluu 18–20.30. 
Pieni hytti varattu laukuille. 

Bistro	Buffet,	hinta	26,00	euroa/suunta	ensimmäiseen	
kattaukseen.

Majoitus aamiaisineen Park Inn by Radisson Central
-hotellin tilavissa premium-huoneissa (20-33 m2). 

Amer Auto OÜ -bussikuljetukset: satama-hotelli, 
hotelli – Pirita - hotelli ja hotelli-retki-satama.

Pe 10.8. klo 12.00–16.50 
mielenkiintoinen, leppoisa Harjumaan retki päättyy sata-
maan: Dendropark Smaragdiin tutustuminen ja kahvitus 
(ajo 38 km, perillä lähes 2 tuntia) Tunnettu puutarha-ark-
kitehti Irma Tungla puolisoineen on kunnostanut vanhaa 
puutarhatilaa vuodesta 1987 englantilaistyyppiseksi maise-
mapuutarhaksi (n. 2 ha). Puistomaiseen arboretumiin on 
koottu runsaasti mielenkiintoisia puita ja pensaita. Denro-
park Smaragd on ainutlaatuinen koristepuutarha, jossa on 
useita lammikoita, runsaasti eri lajeja ja erilaisia puutarha-
alueita. Se on kuin salainen puutarha, jossa jokainen askel 
johtaa erilaisiin näkymiin.

Jägalan vesiputous (25 km) 
Jägalan putous (Jägala juga) on Viron levein luonnollinen 
vesiputous, jolla on leveyttä yli 50 m ja korkeuttakin 8,1 
m. Putouksen alapuolella joki virtaa n. 280 metrin matkan 
lähes 60 m leveässä ja 14 m syvässä kanjonissa. 

Varausmaksu: 
Oopperalipun hinta 50 euroa, eräpäivä 12.4.
Loppuerän maksimi 144 euroa (30-39 hlöä).
Bistro buffet, 26 euroa, 1hh-lisä 38 euroa. 
Lopullinen hinta ilmoitetaan myöhemmin. 
Eräpäivä 5.6.

Tarkemmat	tiedot:	www.helmeri.fi

Matkanjärjestäjä: Hansa Travel OÜ.
Vetäjä: Irene Uimonen

Ma-to 3. - 6.9.
Matka Pärnuun ja Tarttoon
Viron kirjallisuuden suuret nimet 

Lydia Koidula ja etenkin Aino Kallas ovat tunnettuja ja 
rakastettuja sekä Virossa että Suomessa.  Virossa juhlis-
tetaan vuonna 2018 itsenäistymisen 100-vuotisjuhlaa, ja 
siksi kansallisrunoilija Lydia Koidula ja hänen sykähdyttävät 
teoksensa ovat erityisen ajankohtaisia.  Ja äskettäin on 
ilmestynyt ensimmäinen elämäkerta Aino Kallaksesta: Silja 
Vuorikurun teos ”Aino Kallas – Maailman sydämessä” tuo 
hänen elämäntarinansa ja laajan tuotantonsa taas lukevan 
yleisön luo.  

Ensin vieraillaan Lydia Koidulan kotikaupungissa Pärnussa. 
Siellä on hänen nimikkopuistonsa ja patsaansa. Avajaisjuh-
lissa 1929 puheen piti Aino Kallas, joka on myös kirjoittanut 
Koidulasta.  Pärnussa on myös  Koidulan museo. 
Koidulan synnyinpaikan Vändran sekä Viljandin ja Elvan 
kautta matkataan Tarttoon.  Sinne Lydian perhe muutti 
1863, ja siellä hänen isänsä J.V. Jannsen perusti Vanemuise-
seuran. Sitä pidetään ammattilaisteatterin syntymävuotena 
Virossa. 
Tartossa, Viron sivistyksen ja kulttuurin kaupungissa, 
nähdään sekä Koidulan että Kallaksen kotitalot, käydään 
Viron kirjallisuusmuseossa ja kansallismuseossa – sekä 
kuullaan näiden valovoimaisten kirjailijoiden elämästä ja 
tuotannosta. 

Helmereille on varattu Tarton kirjallisuusmuseon jälkeen 
opastettu vierailu Tarton yliopistoon, jossa tutustutaan 
muun muassa komeaan juhlasaliin ja museoon. 

Matkan hintaan sisältyvät matkat, 1 yö Pärnussa, 2 yötä 
Tartossa, opastetut kiertoajelut, museo- ja yliopistovierai-
lut. Puolihoito. 

Hinta: 357,00 euroa
Maksuviite: 30698 

Ilmoittautumiset ja maksut: 
Ilmoittautuminen ja varausmaksu 150,-/henkilö 30.4. 
mennessä, loppumaksu 13.7. mennessä. 

Viking XPRS
3.9.  Helsinki - Tallinna kello 10.30 - 13.00
6.9. Tallinna - Helsinki kello 17.00 - 19.30



Tapahtumat
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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

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

Matkalle tarvitaan passi/EU-henkilökortti.  

Hotellit:
Koidula Park***, Pärnu
www.koidulaparkhotell.ee
 
Hotelli Draakon***, Tartto
www.draakon.ee

Pe – ti 12.–16.10.
Syysmatka historialliseen Bulgariaan
Sofia ja vanhaa Bulgariaa 

Bulgarian	pääkaupunki	Sofia	on	ikivanha	kaupunki	Balkan-
vuorten	välissä,	Sofian	laaksossa.	Kaupunkiin	pääsee	
kolmen solan kautta, ja historialliset reitit Adrianmerel-
tä Keski-Eurooppaan, Mustallemerelle ja Egeanmerelle 
kulkivat sen kautta. Nähtävää on paljon eri aikakausilta, 
eri vallanpitäjät ovat jättäneet omat jälkensä kaupungin 
historiaan. Ja onhan Bulgaria muutakin kuin miljoonakau-
punki	Sofia:	maaseutua	ja	viinitiloja,	vanhoja	luostareita	ja	
kirkkoja. 

Matkaohjelma (alustava): 
Perjantai 12.10.
Lufthansan	reittilennolla	Münchenin	kautta	Sofiaan,	jossa	vastas-
sa suomea puhuva opas. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen, jonka 
jälkeen lounas ja kaupunkikiertoajelu. Kiertoajelulla nähdään mm. 
Balkanin alueen merkittävimpiin kuuluva bysanttilaiskirkko, Pyhän 
Sofian	kirkko,	Aleksander	Nevskin	katedraali,	Serdikan	roomalais-
aikaiset rauniot, venäläinen kirkko, parlamentti, Kansallispankki ja 
Kansallisteatteri. Ilta vapaa.
Lauantai 13.10. 
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähtö suomea puhuvan 
oppaan johdolla Rilan vuoristoseudulle, Rilan luostariin, joka on 
alueen tärkein ortodoksisen kirkon monumentti ja kuuluu UNES-
COn perintölistalle. Perustettiin 900-luvulla ja on ollut monta 
sataa vuotta Balkanin merkittävin ortodoksisen kirkon ja kult-
tuurin keskus. Luostarin historia liittyy Rilan Pyhään Ivaniin, joka 
oli bulgarialainen erakko, joka asettui asumaan alueelle ja pyhitti 
elämänsä paastoamiselle ja rukoilemiseen. Luostari sijaitsi lähelllä 
erakon luolaa. Pyhä Ivan kuoli vuonna 946 ja hänet haudattiin 
luolaan, jossa hän löysi ikuisen rauhan.  Lounas luostarin läheisyy-
dessä	ja	paluu	Sofiaan	myöhään	iltapäivällä.	
Sunnuntai 14.10.
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa vaikkapa 
ostoksille.	Iltapäivällä	lähdetään	bussilla,	Sofian	ulkopuolella	
olevalle viinitilalle, joka on rakennettu turkkilaisten 1400-luvulla 
tuhoaman kristillisen luostarin paikalle. Viinitilalla maistellaan kol-
mea erilaista laatuviiniä ja nautitaan lounas, jonka jälkeen paluu 
takaisin	Sofiaan.			
Maanantai 15.10.
Aamiainen hotellissa. Päivä vapaa aikaa ostoksille. Illallinen perin-
teikkäässä bulgarialaisessa ravintolassa, jossa on Folklore show. 
Tiistai 16.10.
Aamiainen hotellissa. Uloskirjautuminen hotellista, jossa matka-
tavarat voi jättää hotellin säilöön. Omaa aikaa  iltapäivään asti, 
jolloin	kuljetus	lentoasemalle.	Lento	Sofiasta	Frankfurtin	kautta	
Helsinkiin.  

Matkan hinta: 1 079 euroa/hlö  Maksuviite: 30685

Yhden hengen huone: 275 euroa. 
Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone. 
Kysy huonekaveriksi mahdollisesti toista yksin matkustavaa 
Helmeriä.  

Ilmoittautumiset ja maksut: 
Ilmoittautuminen ja varausmaksu 250,-/henkilö 
30.4. mennessä, loppumaksu 31.8. mennessä. 

Lennot:
Helsinki - München LH 2467 klo 06.00-07.30
München	–	Sofia	LH1702	klo	09.25-12.10
Sofia	–	Frankfurt	LH1431	klo	19.00-20.20
Frankfurt – Helsinki LH 854 klo 21.30–00.50
  
Hintaan sisältyy: 
*		 Lufthansan	reittilennot	Helsinki-München-Sofia-
 Frankfurt-Helsinki turistiluokassa veroineen, 
 matkatavarat 1 x 23 kg ruumaan
*  lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman 
 mukaiset kuljetukset
*  majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 
*  hotelliaamiaiset, 3 lounasta, 1 illallinen ja   
 kansantanssiesitys
*  viininmaistajaiset
*  matkaohjelman mukainen retkiohjelma
*  suomenkielisen oppaan palvelut
 
Hotelli: 
Hotelli Central Park
bul.	”Vitosha”	106,	1463	Sofia	Center
Puh. +359 2 805 8181 
www.centralparkhotel.bg

Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vas-
tuullisen matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n, 
erityisehtoja. 
www.matka-agentit.fi

Matkalle tarvitaan passi. 



Työhakemus

Työhakemus on vastaus työpaikka-
ilmoitukseen. Hakemuksessasi osoi-
tat omaavasi työpaikkailmoituksessa 
vaaditut ominaisuudet. Jollet omaa 
niistä kaikkia, tuo se reilusti ilmi. 

Nuorelta työnhakijalta puuttuvan 
työkokemuksen voi korvata monissa 
tehtävissä oikeanlaisella asenteella 
ja innolla uuden oppimiseen. 

Älä kopioi samaa hakemusta mo-
neen paikkaan, vaan lue aina työ-
paikkailmoitus ja laadi työhakemus 
sen pohjalta. Perustele hakemukses-
sa, miksi haluat tulla valituksi kysei-
seen tehtävään. Kerro työ- ja koulu-
tushistoriastasi, millaisissa tehtävissä 
viihdyt ja millainen työntekijä olet. 

Älä ole turhan vaatimaton, mutta 
muista kuitenkin pysyä totuudessa. 
Hakemuksen suosituspituus on yksi 
paperiliuska (A4). 

Ansioluettelo, Curriculum Vitae

Ansioluettelo eli CV täydentää työha-
kemustasi. Siitä ilmenee osaaminen, 
koulutus ja työkokemus. Ansioluette-
lon tiedot esitetään uusimmasta 
vanhimpaan eli järjestyksessä tuo-
rein tieto ensin. Hyvä ansioluettelo 
on virheetön, selkeä ja ytimekäs. Se 
korostaa haettavan tehtävän kannal-
ta olennaisia asioita. Ansioluettelon 
suosituspituus on korkeintaan kaksi 
paperiliuskaa (A4). Kerro myös, mitä 
muuta olet harrastanut ja tehnyt. 
Listaa esimerkiksi luottamustehtävä-
si, kuten toiminta oppilas- tai opiske-
lijakunnassa sekä vapaaehtoistyö tai 
osallistuminen kielikursseille. 

Suosittelijaksi voit nimetä entisen 
työnantajan tai esimiehen, työkave-
rin, opettajan tai harrastusohjaajan. 
Muista aina pyytää kyseiseltä henki-
löltä etukäteen lupa mainita hänet 
suosittelijanasi!

Tunne oikeutesi työntekijänä! 

Jos sinut irtisanotaan tai lomaute-
taan, varmista, että työnantajasi on 
toiminut työlain ja työehtosopimuk-
sen mukaisesti. 

SMYL-liiton jäsenetuihin kuuluuvat 
työsuhdejuristin neuvontapalvelut. 
Autamme sinua työsuhteeseesi liitty-
vissä asioissa. Kysy rohkeasti, kysymi-
nen ei maksa sinulle mitään.

Irtisanominen tai lomautus

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijak-
si viimeistään ensimmäisenä työttö-
myyspäivänäsi, voit ilmoittautua jo 
ennen kuin työttömyys tai lomautus
alkaa.  

Työ- ja elinkeinotoimiston työnhaki-
ja-asiakkaana saat opastusta työn-
haussa sekä tietoa työmarkkinoista. 
Muutosturvan toimintamallista saat 
tukea ja apua, jos sinut irtisanotaan 
tai lomautetaan työstäsi. Pidä huolta 
oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi 
työsuhteen poikkeuksellisissa tilan-
teissa.

Muutosturva

●	lisää työntekijöiden turvaa 
 muutostilanteissa
●	antaa tukea työnhakuun ja auttaa  
 työllistymään uudelleen mahdolli- 
 simman nopeasti
●	lisää mahdollisuuksia osallistua  
 työllistymistä edistäviin toimiin
●	parantaa ja ylläpitää työnhakijoi- 
 den ammattitaitoa.

TE-palvelut tarjoavat muutosturva-
tilanteissa muun muassa

●	infotilaisuuksia työntekijöille
●	työnhakupalveluita ja työnvälitystä
●	työvoimakoulutusta
●	työkokeilua
●	neuvontaa yrittäjyydestä ja tukea  
 uudelle yrittäjälle
●	muita palveluita, jotka kehittävät
 ammatillisia valmiuksia.

Ohjeita työnhakuun!
Tarvitsetko apua työnhaussa?

Työnhakuryhmä verkossa
2 viikkoa - ei ikärajaa - maksuton

Ei ole väliä, oletko työttömänä, työs-
sä vai koulussa, mukaan vaan! Osal-
listuminen on vapaaehtoista ja yh-
teen ryhmään mahtuu maksimissaan 
15 osallistujaa. 

Tuunaa työnhakuasiakirjasi ja 
onnistu työnhaussa.

joBitti tarjoaa kaiken ikäisille apua 
työnhakuun. Ilmoittaudu mukaan 
joBitti-työnhaun verkkoryhmään – 
etsitään yhdessä vastauksia ja laite-
taan työnhakutaitosi kuntoon.

CV-Workshop
●	työnhakuasiakirjojen kuntoon 
 laittamista
●	henkilökohtaista palautetta 
 asiakirjoista
●	aineistoja, malleja ja esityksiä 
 työnhakuasiakirjoista

Työnhakuryhmä
●	työnhaun ja siihen liittyvien 
 vaiheiden läpikäyntiä
●	oman CV:n kirjoittamista
●	vinkkejä työnhakuun
●	jokaisella viikolla oma työnhakuun
 liittyvä teemansa
●	palautetta työhakemuksesta ja 
 ansioluettelosta ryhmää vetävältä
 tutorilta

Työnhakuryhmät toteutetaan 
Moodle-oppimisympäristössä. 
Osallistumiseen tarvitset vain 
tietokoneen ja internet-yhteyden. 
Kellonajan ja paikan päätät itse.

Videotyönhakuryhmä
●	Vertaistukea työnhakuun
●	Harjoitteita ja itsepohdintatehtäviä
●	Syvällistä pohdintaa työnhaun eri  
 teemoista, kuten; Motivaatio ja 
 arvot työnhaussa, oma osaaminen,  
 haastattelu.

Ilmoittautuminen ryhmiin:
www.te-palvelut.fi

TEKSTI: ANNA-MAIJA KUNNAS
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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  
puhelin 0400 996 346  info@smyl.fi
Toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas
PL 110, 00181 Helsinki   
anna-maija.kunnas@smyl.fi

SMYL HALLITUS v. 2018
●		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 Eronen 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 81-103 euroa
 koko kalenterivuosi 2018
 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. 

www.smyl.fi/Liity jäseneksi.

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 
100 euroa vuosi 2018.

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! Tai suosittele jäsenyyttä! 

Palkitsemme molemmat! 

Liity heti!
www.smyl.fi

Arvokuponki on voimassa 31.5.2018 saakka 
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:
1.1.-31.3.2018 1.4.-31.5.2018
su-to  68 euroa su-to  73 euroa
pe-la  74 euroa pe-la  74 euroa

Majoitushinnat sisältävät:
• aamiaisen ravintola Merineitsissä
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• sisäänpääsyn Cafe Amigo -yökerhoon
   (paitsi erikoistapahtumat, ikäraja 21 v)

Tervetuloa jäseneksi!
Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) -

kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!


