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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Kesä oli historiallisen aurinkoinen ja 
helteinen. Muistan, kun Tennispalatsia 
saneerattiin 1990-luvulla elokuvapyhä-
töksi ja yhtiö mainosti hauskasti: 
Tennispalatsissa on enemmän elokuva-
teattereita kuin Suomen kesässä helle-
päiviä. No, maailma on muuttunut eikä
mainoshokema enää pidä paikkaansa. 
En usko, että Suomesta löytyy raken-
nusta, johon tulisi enemmän elokuva-
teattereita kuin mitä oli tänä vuonna 
hellepäiviä.

Ihan kivaltahan hellekausi tuntui. Koko 
kesän vietimme kuin etelänlomalla. 
Vedet loppuivat kaupoista – olut ja 
muut virvokkeet tekivät kauppaansa.

Iloa kuitenkin himmensi takaraivossa 
tykyttävä pelko – jos tämä onkin esi-
makua tulevasta? Kuumaa, kuivuutta,
elintarviketuotannon ahdinkoa, rank-
kasateita ja vanhusten ahdinkoa kuu-
massa ilmanalassa. 

Merkillepantavaa tämän kesän keskus-
teluissa on ollut ihmisten huoli ilmas-
tonmuutoksesta. On herätty ymmärtä-
mään, että meidän jokaisen on syytä 
tarkastella elämisemme mallia, jotta 
jälkipolvillemme jää vielä elämisen 
mahdollisuus. Jokaisella on vastuu 
omista valinnoistaan ja niiden vaiku-
tuksista ilmastonmuutoksen hillitse-
miseksi. 

Muutoksia lähellä ja kaukana
Etsin vuoden ajan uutta autoa, tavoit-
teeni oli hankkia vastuullisesti sähkö-
auto. Autoliikkeissä todettiin, että aja-
tus on hyvä ja autojakin löytyy, mutta 
logistiikka ei vielä toimi. Latauspisteitä 
ei ole kattavasti ja autojen toimintasä-
de Suomen pitkiin välimatkoihin on 
ongelmallinen. Latausaika on vielä pit-
kä.  Sähköauto jäi vielä hankkimatta.     

Myös käytännön toiminta muuttuu. 
Kun jollain tavalla olemme päässeet 
käsitykseen uudesta tietosuojalaista,  
niin nyt alkaa uuden tulorekisterin 
opiskelu. Kirjoitin aiemmin Suomi.fi-
portaalin (korvautunut Suomi.fi-verk-
kopalvelulla 7/2017) merkityksen ko-
rostumisesta. Suomi.fi-verkkopalvelu
tarjoaa julkishallinnon asiakkaille pää-
syn palveluihin, omiin tietoihin ja säh-
köisiin viesteihin yhdestä paikasta. 

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen
tietokanta ansio-, eläke- ja etuustie-
doille. Tulorekisteri otetaan käyttöön
vaiheittain. Ansiotietojen ilmoittajat, 
kuten työnantajat ja tilitoimistot sekä
kotitalouden kaltaiset, tilapäiset työn-
antajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista 
vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin.
Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulo-
rekisteriin vuodesta 2020 lähtien. 

Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät 
saavat tulorekisteristä vain sen tiedon,

johon niillä on oikeus ja jota ne tarvit-
sevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei 
luo mitään uusia oikeuksia saada tieto-
ja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulore-
kisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus 
saada tiedot sen toimintaan sovelletta-
van lainsäädännön perusteella.

Tulorekisterin ylläpidosta vastaa 
Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. 
www.tulorekisteri.fi  

Syksy on toiminnan aikaa. Toivon, että 
osallistuminen yhdistysten ja liiton 
tapahtumiin ja toimintaan kuuluu myös 
Sinun aktiviteetteihisi.

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. Jäse-
nyydestä eroaminen tapahtuu aina
kirjallisesti: jasenrekisteri@smyl.fi tai
SMYL ry, PL 110, 00181 Helsinki

Toivotan värikästä, kaunista syksyä!
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4041 0089

Kotisivuillamme www.smyl.fi voit nyt etsiä sopivan 
työpaikan Monster-hakukoneella.

www.smyl.fi/Jäsenyys/Päivitä tietosi
Päivitä osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi! 

Kalenterivuoden 2019 jäsenmaksulaskut postitetaan marraskuussa, 
eräpäivä 8.2.2019



Taidemuseo Amos Rex avautui 
yleisölle elokuun lopulla
Amos Rex avasi ovensa yleisölle kaksi ja puoli vuotta kestä-
neen ja 50 miljoonaa euroa maksaneen rakennustyön jälkeen 
torstaina 30.8. Amos Rexin avajaisnäyttelystä vastaa tokio-
lainen taiteiljakollektiivi teamLab, joka täyttää museon näyt-
telytilat digitaalisella taiteellaan. 

Amos Rex koostuu arkkitehtitoimisto JKMM:n suunnittelemis-
ta uusista maanalaisista näyttelytiloista, vanhaan loistoonsa 
entisöidystä Lasipalatsista elokuvateattereineen sekä näytte-
lytilojen kattona kumpuilevasta Lasipalatsin tapahtuma-
aukiosta.

Amos Rexin näyttelyohjelma koostuu uusimmasta, usein tek-
nisesti kokeilevasta nykytaiteesta, 1900-luvun modernismista 
ja muinaisia kulttuureja esittelevistä näyttelyistä. Amos Rex on 
paikka, jossa menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus tuottavat 
ainutkertaisia elämyksiä ja yllättäviä kohtaamisia.

Konstsamfundet
●  Amos Anderson perusti Föreningen Konstsam-
 fundetin vuonna 1940 ja määräsi testamentis-
 saan yhdistyksen ainoaksi perillisekseen.
●  Konstsamfundet ylläpitää sääntöjensä mukaisesti 
 taidemuseota Helsingissä ja Kemiönsaaren 
 Söderlångvikissa. 
●  Taidemuseo Helsingissä on nyt Amos Rex. 
●  Amos Andersonin residenssi Yrjönkatu 27:n 5. krs
 avataan kotimuseona parin vuoden kuluttua.
●  Perustajansa toiveen mukaisesti Konstsamfundet
 myöntää yllä mainittujen museoiden lisäksi apu-
 rahoja sekä avustuksia kuvataiteille, julkaisuille, 
 musiikille sekä teatteritaiteelle.  
●  Konstsamfundet tukee myös ammattikoulutusta
 sekä ruotsinkielisiä sanoma- ja aikakauslehtiä.

Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio:
- Amos Rexin avautuminen on yksi vuosikymmenen suurim-
mista tapahtumista Suomen kulttuurielämässä ja vahvistaa 
osaltaan Helsingin keskustan vahvaa museo- ja kulttuuri-
keskittymää. Uusi Amos Rex tarjoaa poikkeuksellisen hienot
ja muuntautumiskykyiset tilat taiteelle. Nykytaide löytää jat-
kuvasti uusia muotoja ja toteutustapoja, ja tämä ilmenee 
ensimmäisen näyttelymme toteuttajan teoksissa ja työsken-
telyssä. teamLabin immersiivinen ja osallistava taide on hieno 
tapa hyödyntää uusien tilojemme mahdollisuuksia.

KUVA:  Tuomas Uusiheimo

KUVA:  Tuomas Uusiheimo

Saat myös tiedon sähköpostiisi, jos et tällä kertaa mahdu
mukaan. Syksyn aikana opastetut käynnit ovat kysyttyjä ja 
aikoja on vaikea saada. Järjestämme tarpeen mukaan lisää 
käyntejä ja saat niistä tiedon, kun päivämäärät varmistuvat, 
jos et mahtunut kumpaankaan käyntiin mukaan.

Ilmoittaudu heti sähköpostitse amos@smyl.fi 
Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoita nimi, jäsennumero, ei-jäsenen 
nimi ja kerro kumpaan vierailukäyntiin haluat osallistua. 
Ilmoittautuminen on sitova, ei rahan palautusta. 
Lähetämme sähköpostitse laskun, jonka maksettuasi 
osallistumisesi varmistuu tai saat tiedon, jos paikat jo 
menneet.

SMYL on varannut kaksi vierailu-
käyntiä Amos Rex -taidemuseon
1. vierailukäynti – Pe 19.10. klo 16.15
Amos Rex -opastettu kierros (kesto 45 minuuttia)
Ryhmähinta: 24 eur / jäsen, 30 eur / ei-jäsen

2. vierailukäynti – La 10.11. klo 12 
Omatoimikierros (ilman opastusta)
Ryhmähinta: 14 eur / jäsen, 20 eur / ei-jäsen

Molemmat ryhmämme välttyvät sisäänpääsyn jonottamiselta,
koska maksamme liput etukäteen! Tarkemmat tiedot ja ohjeet 
saat osallistumisvahvistuksessa.

Huom! Museo varoittaa, että näyttelyn liikkuvat kuvat, valo-
tehosteet ja äänet voivat aiheuttaa ongelmia erityisherkille, 
epileptikoille ja migreenistä kärsiville.
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ESITYSLISTA
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.  Päätetään liittohallituksen jäsenten lukumäärästä (6-9) ja valitaan tarvittavat 
 liittohallituksen jäsenet 
7.  Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2019
8.  Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus 
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2019
10.  Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien 
 tai toiminnantarkastajien palkkioista, matkakustannusten ja päivärahojen suorittamisesta
11.  Valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtainen 
 varamies tai yhteisö
12. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat 
13. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset 
14. Hyväksytään jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten säännöt ja toimialueet
15. Ilmoitusasiat 
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY
Hallitus

Lauantai 10. marraskuuta, 2018 klo 15.00
Kokouslounas klo 14.00

Ravintola Lasipalatsi, Palmuhuone
Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 14.45

LIITTOKOKOUSKUTSU

Suomen Merkonomiyhdistys - SMYL ry 
Sääntömääräinen syyskokous

Ilmoittautumiset:
Kokoukseen ja lounaalle (49 eur)
ilmoittautumiset 16.10. mennessä 
omaan paikallisyhdistykseen.



Suomen Beach Volley Oy:n hallituksen puheenjohtaja 
Ilkka Lassila kertoo, että Biitsin perustaneet kaverukset 
ovat toimineet lajiaktiiveina 90-luvun alusta lähtien 
kukin omissa kasvattajaseuroissaan. Heitä on yhdistänyt 
into siirtyä lentopallosta nimenomaan beachvolleyn 
pariin. 

Vuonna 2005 he löysivät sopivan tilan ja talousyhtälön, 
jolla Suomen ensimmäinen ja ainoa beachvolley -halli 
näki päivänvalon Vantaan Kivistössä. Siitä lähtien on yri-
tys jatkanut kasvuaan.

- Olemme järjestäneet yritysasiakkaille satoja tapahtu-
mia ulkona ja tuhansia sisällä, tehneet yli 200 suoraa 
beach volley tv-lähetystä ja tukeneet kymmeniä pelaa-
jia ja valmentajia heidän matkallaan ammattilaisuuteen, 
Ilkka Lassila toteaa.

Nykyään Suomessa on noin kymmenen beach volley
-ammattilaista urheilupuolella, karkeasti ottaen kahdek-
san pelaajaa ja kaksi valmentajaa. Sekä naisten - että 
miesten joukkueemme ovat vakiinnuttaneet paikkansa 
maailmankiertueella ja elävät beach volley -sidonnaisil-
la ansioillaan. 

Lämpöä +26 astetta
läpi vuoden ja toimintaa 
joka lähtöön 

Teksti: Anna-Maija Kunnas
Kuvat: biitsi.fiSuomen Beach Volley Oy eli Biitsi on syntynyt

kahdeksan kaveruksen yhteisestä harrastuksesta. 

Biitsi.fi soveltuu pelaamisen lisäksi erilaisten tilaisuuk-
sien tapahtumapaikaksi. Oli kyseessä tuotejulkistus, 
kokouspäivä, pikkujoulut, kick-off tai virkistyspäivä, 
Biitsillä teet sen hiekkaa varpaiden välissä!

Biitsillä järjestät beach partyt jopa 500 hengelle ja 
istuvan kokouksen 300 hengelle. Äänentoisto, kokous-
tekniikka, somisteet, catering ja ohjelmapalvelut  – 
kaikki järjestyy! 

Käytössäsi myös Salmisaaren liikuntakeskuksen muita 
aktiviteetteja sekä kokous- ja saunatiloja tilaisuuksien 
rakentamisessa. 

- Yhtiömme on laajentanut toimintaansa Tallinnaan, 
joulukuussa 2017 avatun Teras Beachin muodossa ja 
laajentuminen jatkuu syksyllä 2019 aukeavan Pasilan 
Surffibiitsin muodossa. Konsernin liikevaihto 2018 on 
reilut 2 milj. euroa ja se työllistää noin 50 henkeä,
Ilkka Lassila kertoo.

Helsingissä, metromatkan päässä  – 
Biitsi ja koko Salmisaaren liikuntakeskus 
käytössäsi
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Teras Beachia operoi oma konserni-
yhtiö Nordic Beach Oü, joka kunnos-
ti vanhan Terästehtaan Tallinnassa. 

Teras Beach on 1 500 m² kokoinen 
maailman kaunein sisäranta, jossa 
kymmenen työntekijää. 

Teras Beach:in johdossa toimii mm. 
maailman kuulu virolainen beach 
volley -pelaaja Rivo Vesik ja myynti-
johtajana Mikko Järveläinen (aikai-
semmin Fressi-ketjun myyntijohtaja 
Suomesta). Hän muutti loppukesällä 
perheineen Helsingistä Tallinnaan.

Teras Beach, Tallinna  – 
20 minuuttia satamasta

Ota yhteyttä

Juha Tähjänjoki
040 571 4948
juha.tahjanjoki@biitsi.fi

Veijo Sievilä
050 544 7046
veijo.sievila@biitsi.fi

Soita Juhalle tai Veijolle,
niin keskustellaan, kuinka 
järjestämme juuri sinulle 
sopivan tapahtuman. 

Tervetuloa!

Olet myös tervetullut tutustu-
maan tiloihimme Salmisaaressa 
ja Tallinnassa. 

Biitsi.fi
Salmisaaren liikuntakeskus
Energiakatu 3, 2 krs.
00180 Helsinki 

Teras Beach
Lõuka 6, 13516 Tallinn
Estonia

Varaa pelivuoro:  

https://biitsi.fi/varaa
Facebook-tunnuksilla, sähköpostilla
tai puhelimitse 045 652 5590
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Technopolis avaa UMA coworking 
-tilan Helsingin Kalasatamaan 

Markkinoilla on yhä enemmän kysyntää työtiloille, jotka tar-
joavat joustavuutta, tehokkuutta ja monipuolisia palveluita. 
Laadukkaat UMA-tilat kaupunkien keskeisillä sijainneilla vas-
taavat kysyntään parhaalla mahdollisella tavalla. Palveluvali-
koimaan sisältyy muun muassa huippuluokkaiset digitaaliset 
palvelut, modernit kokoustilat, laadukkaat erikoiskahvit 
sekä erilaiset verkostoitumistapahtumat. Asiakkaat voivat 
hyödyntää UMA-verkoston kaikkia tiloja ja palveluita yhdellä 
jäsensopimuksella. 

Technopolis avaa uuden UMA coworking-tilan Helsingin tren-
dikkääseen ja urbaaniin Kalasatamaan joulukuussa 2018. 
Yritys on tehnyt vuokrasopimuksen 1 700 neliön tilasta, 
johon rakennetaan yhteisöllinen UMA Workspace -työtila. 
Tilaan tulee 38 pientoimistoa, noin 60 yhteiskäytössä olevaa 
työpistettä ja neljä kokoushuonetta. Se sijaitsee Trooli-
korttelissa värikkäällä Teurastamon alueella, jonka mukaan se 
myös nimetään UMA Teurastamoksi.

- Monen maailman suurkaupungin tavoin coworking-tilojen
suosio on kasvussa myös Helsingissä. Kun liiketoimintaympä-
ristö on entistä nopeammassa muutoksessa, yritykset tarvit-
sevat yhä joustavampia ja tehokkaampia tilaratkaisuja. Myös 

epävarmoina aikoina yritysten täytyy pystyä houkuttelemaan 
alojensa parhaat osaajat, jolloin työtilojen merkitys korostuu. 
Motivoivan työympäristön ja hyvän sijainnin lisäksi tarjolla 
tulee olla monipuolisia palveluita. UMA-konseptimme vastaa
kasvavaan kysyntään ja on ollut menestys, sanoo Techno-
poliksen toimitusjohtaja Keith Silverang.

- Esimerkiksi UMA Esplanadi Helsingin ydinkeskustassa on 
suosittu sekä isojen että pienten yritysten keskuudessa. Tällä 
hetkellä kaikki pientoimistomme ovat täynnä, suurin osa 
yhteiskäytössä olevista työpisteistä on jatkuvassa käytössä 
ja hiljattain mitattu asiakastyytyväisyys oli 4,4 asteikolla 1–5 
(Q2, 2018), Silverang jatkaa.

UMA-verkoston laajentaminen on keskeinen osa Techno-
poliksen strategiaa. Yritys avaa 20 UMA-työtilaa kampus-
verkostonsa ulkopuolella vuoden 2020 loppuun mennessä. 
Kohdealueena ovat Pohjoismaiden ja Itämeren alueen suu-
rimmat kaupungit. UMA Teurastamo on Technopoliksen 
neljäs itsenäinen coworking-tila. Ensimmäinen avattiin 
Helsinkiin vuonna 2016, toinen Tukholman ydinkeskustaan 
huhtikuussa 2018 ja kolmas avataan Kööpenhaminan keskus-
taan syyskuussa 2018.

UMA Workspace
●  UMA Workspace on Technopoliksen  
 coworking-tilojen verkosto. 
●  UMA tarjoaa coworking-tiloja ja
 niihin liittyviä palveluita niin pienten  
 kuin suurtenkin yritysten tarpeisiin  
 liikekeskustoissa Pohjoismaissa ja  
 Itämeren alueella. 
●  Asiakkaat voivat työskennellä   
 tehokkaasti ja joustavasti joko
 omissa pientoimistoissaan tai osana  
 avointa työyhteisöä. 
●  Technopoliksella on yhteensä 13  
 UMA-tilaa. 
●  Helsingin ja Tukholman ydinkeskus-
 tojen lisäksi muut UMAt sijaitsevat  
 Technopoliksen kampuksilla   
 Suomessa, Norjassa, Virossa,   
 Venäjällä ja Liettuassa. 
●  Asiakkaat voivat hyödyntää yhdellä
 jäsensopimuksella kaikkia verkoston  
 tiloja. 
 
 www.umaworkspace.com

Technopolis
●  Technopolis on työympäristöjen   
 asiantuntija. 
●  Tarjoaa joustavia ja tehokkaita   
 toimitiloja, coworking-tiloja ja   
 niihin liittyviä palveluita. 
●  Technopolis hoitaa kaiken työtilo-  
 jen suunnittelusta sekä aula- ja   
 kokouspalveluista ravintoloihin ja   
 siivoukseen. 
●   ovat sitoutuneet asiakastyytyväi-  
 syyteen ja omistaja-arvon kasvat-
 tamiseen. 
●  17 kampusta, joissa toimii 1 600 
 asiakasyritystä ja niiden 50 000
 työntekijää kuudessa maassa,   
 Pohjoismaissa ja Itämeren  
 alueella. 
●  Technopolis Oyj (TPS1V) on
 listattu Nasdaq Helsingin pörssiin.

 www.technopolis.fi 

Teksti: Anna-Maija Kunnas
Kuva:  www.technopolis.fi 



Merkonomi News 3 / 2018 | 9  

Opiskelusta on kertynyt eläketurvaa 
vuodesta 2005 alkaen. Tutkinnosta 
saatavalla eläkekertymällä on haluttu 
kannustaa viemään opiskelut päätök-
seen ja osoittaa, että koulutukseen 
panostaminen kuuluu suomalaiseen 
hyvinvointiin.
975 000 suomalaista oli suorittanut elä-
kettä kerryttävän tutkinnon 2017 lop-
puun mennessä. Kun tähän lisätään ke-
väällä valmistuneet, luku nousee yli mil-
joonaan henkilöön. Hieman yli puolet 
etuuden saaneista on suorittanut jon-
kinasteisen korkeakoulututkinnon. 
Vuonna 2017 kaksi kolmesta (68 %) 
valmistuneesta oli alle 30-vuotiaita, ja 
hieman yli puolet naisia.

– Vuosittain eläkkeeseen oikeuttavan 
tutkinnon suorittaa noin satatuhatta 
opiskelijaa. Vain suoritetusta tutkin-
nosta kertyy eläkettä, joten tässäkin
mielessä opinnot kannattaa saattaa 

Jo miljoonalle suomalaiselle 
kertynyt eläkettä opiskelusta 

päätökseen, sanoo kehityspäällikkö Jari 
Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Eläkettä kertyy ammatti-, ammatti-
korkeakoulu- ja yliopistotasoisesta 
perustutkinnosta. 

Myös ulkomaisesta tutkinnosta kertyy
eläkettä, jos opiskelu on Kelan opinto-
tuen piirissä.

Korkeakoulututkinnosta yli 50 euron 
kuukausieläke

Työeläkettä kertyy ikään kuin opiskelija 
olisi töissä 728 euron kuukausipalkalla 
(2018). Eläkettä kertyy enimmillään 
viiden vuoden ajalta, vaikka suorittaisi 
useamman tutkinnon.

Esimerkiksi ylempi korkeakoulututkinto 
kasvattaa kuukausieläkettä 55 eurolla, 
saman verran kuin vuosi keskipalkkai-
sessa työssä. Eläke maksetaan työ-

Keväällä valmistuneiden myötä yli miljoonasta tutkinnosta on kertynyt eläketurvaa. Eläkettä alkoi kertyä 
tutkinnoista vuonna 2005. Eläkettä kertyy ikään kuin opiskelija olisi töissä 728 euron kuukausipalkalla. 
Suurin hyöty eläkkeen kasvattamisen näkökulmasta tulee kuitenkin työelämästä.

Lähde: Eläketurvakeskus, www.etk.fi,
 tyoelake.fi

eläkkeen myöntämisestä alkaen joka 
kuukausi loppuelämän ajan. Opiskelusta 
kertyneet eläkkeet maksaa valtio.
– On hyvä muistaa, että suurin hyöty 
opiskelusta tulee kuitenkin vuosien 
mittaan työelämässä. Tutkinto parantaa 
työmarkkina-asemaa ja palkkaa, josta 
eläke kertyy, kertoo Kannisto.

Eläkettä kertyy myös vanhempain-
vapailla

Eläkettä kertyy myös monilta sosiaali-
etuusjaksoilta, kuten vanhempain-
vapailta, kotihoidon tuelta ja ansio-
sidonnaisilta työttömyysjaksoilta.
Vuonna 2017 palkattomien aikojen 
eläke-etuuksia rekisteröitiin lähes 
miljoonalle henkilölle. Eniten etuuksia 
rekisteröitiin työttömyyden ja lapsen
hoidon perusteella. Naisille rekisteröi-
tiin etuuksia hieman enemmän kuin 
miehille.

SMYL:n jäsenille 10% ALENNUS Asianajotoimisto 
Viilo, Vainio & Schön Oy:n oikeudellisesta neuvonnasta.

Tutustu hinnastoomme osoitteessa 
www.viilovainio.fi

Liittosi kautta sinun työelämääsi 
koskeva oikeudellinen neuvonta 
on jo hoidossa yhteistyössä 
meidän kanssamme. 
Se sisältyy jäsenmaksuun.

Ota yhteyttä suoraan liittoosi info@smyl.fi tai 
puh. 0400 996 346 niin jäsenyytesi varmistetaan 

alennuksen saamiseksi.

010 8411 000    info@viilovainio.fi    Topeliuksenkatu 7 A, Helsinki

Työsuhderiidat

Kauppakirjat

Avioehdot

Testamentit

Avioerot

Perunkirjoitukset

Huoltajuusasiat jne.

JÄSENETU
Joka kymmenes työtön aktivoitui, 
kun aktiivimalli leikkasi etuutta
   Alennetun työttömyysetuuden saajia on vähiten Pohjanmaalla, eni-
ten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Aktiivimallin vuoksi alennettua 
työttömyysetuutta sai huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä. Heis-
tä 97 000 sai Kelan maksamaa työttömyysetuutta ja 54 000 ansiopäi-
värahaa. Tiedot selviävät Kelan ja Finanssivalvonnan keräämistä 
tilastoista.
   Huhti-kesäkuussa ansiopäivärahaa saaneista joka kolmas sai etuu-
den alennettuna. Kelan työttömyysetuuksien saajista 38 % sai etuuden 
alennettuna. Ansiopäivärahan pienempää osuutta selittää se, että an-
siopäivärahan saajissa on enemmän lyhyen aikaa työttömänä olleita.
Ensimmäisen 3 kuukauden ajalta aktiivimalli ei vielä alenna työttö-
myysetuutta.
   Aktiivimalli on alentanut erityisesti iäkkäiden työttömien etuutta. 
Alennetun ansiopäivärahan saajista joka kolmas oli täyttänyt 60 vuot-
ta. Myös Kelan etuuksien saajissa alennetun etuuden saaminen oli sitä 
yleisempää, mitä vanhemmasta ikäluokasta oli kyse.
   Vähiten työttömyysetuuksia maksettiin alennettuna Pohjanmaan 
maakunnissa, eniten Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä. Monissa suu-
rissa kaupungeissa alennetun etuuden saajia oli suhteellisesti enem-
män kuin muualla maassa. Arviolta hieman yli 10 % ensimmäisen tar-
kastelujakson jälkeen alennettua etuutta saaneista täytti aktiivimallin 
aktiivisuusehdot toisen tarkastelujakson aikana. Heistä, joilla Kelan 
maksamaa työttömyysetuutta alennettiin, 12 % sai soviteltua etuutta 
tai etuutta työllistymistä edistävän palvelun ajalta.  Alennetun 
ansiopäivärahan saajissa vastaava osuus oli 11 %.

Lähde: kela.fi
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Oletko kokeillut 
kevytyrittäjyyttä?

Kevytyrittäjänä työllistät itsesi omalla työllä ja käytät laskutuspalvelu-
yritystä laskuttamiseen ja lakisääteisten maksujen hoitamiseen. Tämä 
on helppo ja joustava tapa, koska sinun ei tarvitse perustaa yritystä, 
eikä hoitaa myöskään siihen liittyviä velvoitteita. Riittää, että sovit 
asiakkaan kanssa työstä ja sen hinnasta ja sen jälkeen voit keskittyä 
itse työhön. Toinen kevytyrittäjyyden muoto on sellainen, jossa perus-
tat yrityksen ulkoisen palvelun avulla ja annat palvelun hoitaa kaiken 
byrokratian.

Kevytyrittäjyys on sellainen työnteon muoto, että laki ei suoraan 
tunnista sitä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinut määritellään 
palkansaajaksi tai yrittäjäksi riippuen siitä, mitä lakia kulloinkin sovel-
letaan. Esimerkiksi työttömyysturvassa kevytyrittäjä on tyypillisesti yrit-
täjä, vaikka verottaja kohtelee kevytyrittäjänä ansaittua tuloa palkkana. 
Eläkejärjestelmässä laskutuspalveluyrityksen kautta työskentelevät 
kevytyrittäjät olivat ennen työntekijöitä, mutta nykyään yrittäjiä.

Työttömyysturvalain tulkinta lähtee siitä, että laskutuspalvelun kautta 
työskentelevä kevytyrittäjä ei ole työsuhteessa. Henkilö, joka tekee 
ansiotyötä olematta työsuhteessa, on yrittäjä.

Kun olet yrittäjä, on sillä vaikutuksia työttömyysturvassa. Koska asia 
on uusi ja monimutkainen, on kokonaisuuden ymmärtämisessä paljon 
haasteita. Samalla tarpeellista tietoa ei ole ollut helposti saatavilla. 
Siksi me YTK:ssa teimme oppaan kevytyrittäjän työttömyysturvaan. 

Koko oppaan saat ladattua SMYL ry:n verkkosivuilta 
www.smyl.fi

Tässä keskeiset asiat kevytyrittäjän työttömyysturvasta:

Kun työskentelet erilaisten kevytyrittäjäpalveluiden kautta, olet työt-
tömyysturvassa yrittäjä. Vuokratyö ei ole yrittämistä eikä välttämättä 
myöskään työosuuskunnan jäsenenä työskentely.

Jäsenyys työttömyyskassassa on ehto ansiosidonnaiselle työttömyys-
päivärahalle. Kun olet yrittäjä, et voi liittyä palkansaajien työttömyys- 
kassaan. Yrittäjänä voit liittyä yrittäjien työttömyyskassaan, jos laki-
sääteisen eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL, TyEL) vahvistettu työtulo on 
vähintään 12 576 euroa vuodessa (2018).

Kevytyrittäjyys on usein sen verran pienimuotoista, että se ei ole 
este jäsenyyden jatkumiselle, jos olet jo jäsen palkansaajien työttö-
myyskassassa. Kun työskentelet yrittäjänä, et kuitenkaan voi kerätä 
työssäoloehtoa palkansaajien työttömyyskassassa. Työssäoloehto on 
edellytys sille, että työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa.

Jos kuitenkin olet jo aiemmin kerännyt riittävän työssäoloehdon, ei 
kevytyrittäjyys ole este työttömyyspäivärahalle. Kun työskentelet kevyt- 
yrittäjänä, voit hakea soviteltua päivärahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
sinulle voidaan maksaa päivärahaa. Päivärahan määrässä huomioi-
daan ansaitut tulot, eli päiväraha maksetaan vähän pienempänä kuin 
kokonaan työttömälle. Tämä edellyttää sitä, että TE-toimisto katsoo, 
että työllistyt vain sivutoimisesti. Koska kevytyrittäjänä toimeksiannot 
ovat tyypillisesti lyhyitä, ei TE-toimiston välttämättä tarvitse kuitenkaan 
arvioida asiaa. TE-toimistoon täytyy aina kuitenkin muistaa ilmoittaa, 
jos työttömänä työllistyy kevytyrittäjänä.

Kevytyrittäjänä ansaitut tulot voidaan huomioida aktiivimallissa. Se on 
siis myös yksi vaihtoehto täyttää aktiivisuuden edellytykset.

Lue lisää
kevytyrittäjän 

työttömyysturva-
oppaasta

ytk.fi/oppaat

Yleinen työttömyyskassa YTK on sitoutumaton ja itsenäinen työttömyyskassa.        Olemme avoin kaikille palkansaajille.
Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme. Turvaamme siis toimeentulosi työttömyyden, lomautuksen, osa-aikatyön, sivutoimisen yritystoiminnan sekä vuorotteluvapaan aikana.

Kun olet Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsen, voit liittyä myös YTK-Yhdistykseen. 
       YTK-Yhdistys tarjoaa työelämään liittyviä lisäpalveluita, kuten oikeudellista työsuhdeneuvontaa, vakuutuksia, jäsenetuja sekä tukea työnhakuun.

Meiltä saat turvaa ja tukea yksilölliselle työurallesi alasta riippumatta!

Kun olet työtön tai työskentelet osa-aikaisesti,  
voit hakea työttömyysetuutta toimeentulosi tueksi.
 
Etuuden maksamisen edellytykset ja rajoitukset 
riippuvat siitä, oletko palkansaaja vai yrittäjä. 

Kun työskentelet kevytyrittäjänä, voit olla kumpi vain!



Merkonomi News 3 / 2018 | 11  

Sofia Future Farm on uuden työn ja hyvän elämän kaupun-
kikeskus. Sofian tiloissa tehdään työtä, käydään neuvottelui-
ta, vieraillaan konserteissa, osallistutaan keskustelutapahtu-
miin, nautitaan hyvästä ruuasta ja juomasta, joogataan tai 
mennään päiväunille. Tilat ja palvelut on suunnattu kaupun-
kilaisille, luovan työn tekijöille ja matkailijoille - toiminta tu-
kee Helsingin merellisen ydinkeskustan kehittämistä.

Sofia Future Farmin 3.000 neliön kokonaisuudesta löytyy 
coworking-tiloja, ravintola, viinibaari, teehuone, viikoittaisia 
konsertteja, puheohjelmaa ja wellness-studio. Tavoitteena 
on luoda 300-400 jäsenen aktiivinen luovan työn tekijöiden 
yhteisö. Sofia on osa kaupunkikeskuksia kehittävää Töölö 
Urban -konsernia ja toiminta tukee Torikortteleiden ta-
voittetta elävöittää Kauppatorin ja Senaatintorin ympäris-
töä avaamalla sitä kaupunkilaisten käyttöön. Sofian avajais-
ten kutsuvierastilaisuuden 23.8. avasi Helsingin pormesta-
ri Jan Vapaavuori ja Töölö Urbanin toimitusjohtaja Raoul 
Grünstein.

Sofian toimitusjohtajana on aloittanut Jari Niemelä, joka toi-
mi aiemmin muotoilutoimisto Workspacen toimitusjohtaja-
na suunnitellen tulevaisuuden työympäristöjä. Kehitystyössä 
on apuna Sofian Advisory Board. Siihen on kutsuttu eri alo-
jen asiantuntijoita, kuten tulevaisuuden työn, hyvinvoinnin, 
yhteisöllisyyden ja kaupunkikulttuurin erityisosaajia. Muka-
na ovat Jaakko Blomberg, Frank Martela, Ronja Salmi,
Veera Ojola, Hussein Al-Taee, Arto Sivonen, Maria Ritola 
ja Ami Hasan.  

Sofian näkökulma työn tulevaisuuteen on kokonaisvaltainen. 
Työ on osa elämää, oppiminen, elämykset ja hyvinvointi 
kuuluvat siihen yhtäläisesti. 

Sofiassa voi nauttia 15.9. alkaen viikoittaisista konserteista 
ja puheohjelmasta. Wellness-studio Offline:ssa läppärityö-
läiset voivat ottaa taukoa ajatuksistaan mm. Feetup-joogas-
sa tai ohjatuilla päiväunilla. 

Sofian palveluja ja tapahtumia suunnitellaan myös yhteis-
työkumppaneiden, kuten Taideyliopiston, Futuricen ja Ping 
Helsingin kanssa.

Sofiaan avautuu kolme ravintolaa: Sofia Bistro, Sofia Wine 
ja Teesalonki. Ravintolatoimintaa luotsaa ravintolapäällik-
kö Simon Scheffer sekä keittiöpäällikkö Pauli Novitsky. 
Sofia Bistron pääpaino on lokaalisti ja biodynaamisesti 
tuotetuilla kasviksilla, Kaupunkilaisten Oma Pelto -osuus-
kunnasta. Sofia Wine tarjoilee tarkkaan valittuja viinejä ym-
päri maailmaa. Yhteistyökumppanina on Hartwall. Loppu-
syksystä avataan à la carte ravintola Sofia Gastro. 

Sofia syntyy kulttuurihistoriallisesti merkittävään, arkkiteh-
ti Lars Sonckin suunnittelemaan rakennukseen vuodelta 
1913, sekä viereiseen Kiseleffin taloon, jonka nykyinen ul-
koasu on Carl Ludwig Engelin käsialaa vuodelta 1818.
Vastapainoa juuri entisöityyn empiremiljööseen tuo arkki-
tehtitoimisto Futudesignin suunnittelema moderni ja olo-
huonemainen sisustus. 

Sofia on uusin tulokas Töölö Urbanin laajentuvassa kaupun-
kikeskusten verkostossa. Konserniin kuuluvat Kauppatorin 
Allas Sea Pool, Töölössa sijaitseva Kulttuuritehdas Korjaa-
mo, Rautatientorin Jääpuisto sekä elokuussa avautunut Bio 
Rex elokuvakeskus. Sofia laajentaa verkoston tarjontaa kau-
punkikulttuurin ja hyvinvoinnin lisäksi uuteen työhön liitty-
villä palveluilla.

Luovan työn kaupunkikeskus 
Sofia Future Farm avautui 
Helsingin keskustaan

Lähde: STT
sofiafuture.fi
toolourban.fi
torikorttelit.fi



Työsuhdejuristin palsta

Uusi liikesalaisuuslaki 
voimaan

Työsopimuslain työntekijän salassapitovelvol-
lisuutta koskeva 3 luvun 4 § pysyy lähes en-
tisellään. Uudessa säännöksessä lähinnä sel-
keytetään lain sanamuotoa ja yhdenmukais-
tetaan eri laeissa käytettyä terminologiaa. Ai-
kaisemmin käytetyn ilmaisun ”ammatti- ja 
liikesalaisuus” sijasta uudessa säännöksessä 
käytetään termiä ”liikesalaisuus”. Myös työso-
pimuslain kilpailukieltosopimusta koskevan 3 
luvun 5 §:n säännöksen sanamuotoa on muu-
tettu vastaavalla tavalla.

Uudessa säännöksessä korostetaan, että kiel-
lettyä on nimenomaan työnantajan liikesa-
laisuuksien oikeudeton käyttäminen ja ilmai-
seminen työsuhteen aikana. Työntekijällä on 
luonnollisesti oikeus ilmaista liikesalaisuus, 
kun se on välttämätöntä työtehtävien hoita-
miseksi. Oikeudettomasti hankitun eli esimer-
kiksi asiakirjoista, materiaaleista tai sähköisistä 

tiedostoista luvattomasti kopioidun tai jäljen-
netyn liikesalaisuuden salassapitovelvollisuus 
jatkuu kuitenkin myös työsuhteen päätyttyä.

Edellä mainituilla muutoksilla ei ole tavoitel-
tu asiallista muutosta vallitsevaan oikeusti-
laan. Niiden tarkoituksena on yhdenmukais-
taa säännösten sisältö uuden liikesalaisuus-
lain kanssa. Tästä syystä työnantaja ja työnte-
kijä voivat edelleen mm. solmia työsuhteen 
päättymisen jälkeiseen aikaan ulottuvan sa-
lassapitosopimuksen ja tehdä kilpailukiel-
tosopimuksen samoin edellytyksin kuin en-
nenkin. Myös salassapitovelvoitteen laimin-
lyöntiin liittyvä vahingonkorvausvastuu pysyy 
entisellään ja mahdolliset riidat käsitellään 
edelleen ensiasteena käräjäoikeudessa.

Siviilioikeudellisessa lainsäädännössämme ei 
ole aikaisemmin ollut liikesalaisuuden määri-

Uusi liikesalaisuuslaki tuli voimaan 15.8.2018. Sillä saatetaan kansallisesti voimaan 
Euroopan unionin direktiivi liikesalaisuuksien suojasta. Uudistuksesta seuraa tietty-
jä muutoksia myös työsuhteen osapuolten asemaan.

Yhteydenotot juristeihin SMYL-liiton
kautta.Tarkastamme jäsenyyden 
voimassaolon.
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telmää. Nyt liikesalaisuus määritellään liike-
salaisuuslain 2 §:ssä. Tälläkään muutoksella 
ei ole tarkoitus muuttaa vallitsevaa oikeusti-
laa, vaan selkeyttää sääntelyä. Liikesalaisuu-
della tarkoitetaan sellaista taloudellista ar-
voa elinkeinotoiminnassa omaavaa tietoa, 
joka ei ole helposti saatavissa, eikä tietoa ta-
vanomaisesti käsitteleville yleisesti tunnet-
tua, ja joka on pyritty kohtuullisin toimenpi-
tein suojaamaan. Määritelmä on yhdenmu-
kainen liikesalaisuusdirektiivin kanssa.

Käytännössä liikesalaisuudet voivat olla hy-
vin monentyyppisiä teknisiä tai taloudel-
lisia tietoja. Liikesalaisuuksia voivat olla 
mm. valmistustiedot, testitulokset, liikeide-
at, hinnoittelutiedot, taitotieto, markkina-
selvitykset, talousennusteet, kilpailija-ana-
lyysit, asiakasrekisterit ja yritysten hallinnol-
lis-organisatoriset tiedot samoin kuin tie-
tokoneohjelman lähdekoodi tai sen muu 
salassa pidettävä osa, kuten ohjelman ra-
kenne, määrittely tai siihen sisältyvät algo-
ritmit tai tietokannat. Myös ns. negatiivi-
nen tieto eli esimerkiksi tieto yhtiön heikos-
ta taloudellisesta tilanteesta tai siitä, että 
tietty valmistusmenetelmä ei toimi, voi olla 
liikesalaisuus.

Liikesalaisuuden ulkopuolelle jäävät puoles-
taan esimerkiksi alan yleiseen koulutukseen 
sisältyvä tieto sekä työntekijän tavanomai-
sen työskentelynsä osana hankkima yleinen 
kokemus ja taito eli työntekijän ammattitai-
to. Arvioitaessa sitä, onko kysymys liikesalai-
suudesta vai ammattitaidosta, otetaan huo-
mioon mm. tiedon yksityiskohtaisuus ja yri-
tyskohtaisuus sekä se, onko kysymys muis-
tinvaraisesta vai tallenteena tai kirjallisessa 
muodossa olevasta tiedosta. Jos tieto ei ole 
muistinvaraista, se on yksityiskohtaista ja se 
on vain yhden tai harvan yrityksen tiedossa, 
on kysymys todennäköisemmin liikesalaisuu-
desta kuin ammattitaidosta, ja päinvastoin.

Uutena säännöksenä lakiin otettiin myös val-
litsevaa tilannetta selkeyttävä säännös työn-
tekijän oikeudesta ilmaista liikesalaisuus 
työntekijöiden edustajalle, kuten luottamus-

miehelle tai luottamusvaltuutetulle. Liikesa-
laisuuslain 6 §:n mukaan liikesalaisuuden il-
maiseminen ei ole oikeudetonta, jos se on 
välttämätöntä edustajan lain tai työehtoso-
pimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi. 
Tällainen tilanne voi olla käsillä esimerkiksi 
työnantajan irtisanottua työntekijän sellaisel-
la perusteella, jolla on liittymäkohtia työnte-
kijän epäiltyyn liikesalaisuuden oikeudetto-
maan käyttämiseen, tai edustajan toimies-
sa työntekijän asiamiehenä työsuhdekeksin-
töön liittyvässä palkkariidassa. Henkilöstön 
edustajalla on työsuhteensa aikana luonnol-
lisesti vastaavanlainen, saamaansa liikesalai-
suutta koskeva, salassapitovelvoite kuin sen 
hänelle ilmaisseella työntekijällä.

Työsuhteiden näkökulmasta merkittävimmät 
muutokset liittyvät liikesalaisuuslain kieltoa 
ja korjaavia toimenpiteitä sekä väliaikaista 
kieltoa koskeviin 8 ja 9 §:iin. Niiden mukai-
set toimenpiteet voidaan aiemmasta poike-
ten kohdistaa elinkeinonharjoittajien lisäk-
si myös mm. näiden palveluksessa oleviin 
työntekijöihin. Tuomioistuin voi näin ollen 
jatkossa esimerkiksi kieltää liikesalaisuuden 
oikeudettomasti ilmaissutta tai käyttänyttä 
työntekijää jatkamasta tai toistamasta me-
nettelyään tai työnantajan liikesalaisuudes-
ta oikeudettomasti tiedon hankkinutta työn-
tekijää ryhtymästä vastaisuudessa liikesalai-
suutta loukkaavaan tekoon.

Jäikö sinulle kysymyksiä? Autamme sinua 
mielellämme työsuhteeseesi liittyvissä kysy-
myksissä. Ota ensin yhteyttä liittoosi sähkö-
postitse tai soittamalla.

AA Esa Schön ja OTM Krista Turunen

puhelin 010 8411 000   
info@viilovainio.fi     www.viilovainio.fi

Topeliuksenkatu 7 A, Helsinki



Maa kallis isien  
100 laulua -kirja on lahja Suomen ja Viron 
100-vuotisjuhliin. Voimme laulaa yhdessä, omilla 
äidinkielillämme, tuttuihin säveliin tehtyjä lauluja.

Vanhimmat laulut ovat vuosisatojen takaa, uu-
simmat sanoitukset ovat viime vuosilta. Mukana 
on lastenlauluja, virsiä, merimiesten lauluja ja 
euroviisuja. Jotkut lauluista voivat kuulostaa vie-
railta, mutta ovat toisessa maassa kaikkien tun-
temia. Monet laulut ovat samoja lähes sanasta 
sanaan, toisissa yhteistä on vain sävel.

Kirja valmistui matkailulehti The Baltic Guiden 
ja Suomen Tallinnan suurlähetystön yhteistyönä.

Mu kallis isamaa
100 laulu raamat on kingitus Soome ja Eesti 
100. sünnipäevaks. Võime üheskoos laulda tun-
tud viisidele tehtud laule oma emakeeles. 

Vanimad laulud on pärit aastasadade ta-
gant, uuemad lähiaegadest. Raamatust leiab 
nii laste-, kiriku- ja meremeeste laule kui Euro-
visiooni lugusid. Mõned laulud võivad olla ehk 
veidi võõramad, kuid on teisel pool lahte väga 
tuntud. Mõnikord kattuvad laulutekstid peaaegu 
sõna-sõnalt, teistel on ühine ainult meloodia.

Raamat valmis ajalehe The Baltic Guide ja 
Tallinna Soome suursaatkonna koostööna.

ISBN 978-9949-88-546-6

9 7 8 9 9 4 9 8 8 5 4 6 6

100 lau
lu

a / 100 lau
lu

LAULAMME YHDESSÄ 
LAULAME KOOS

LAULUA 
LAULU10

0 

 dnoktaasruus emooS
 nnillaT

The baltic GUIDE

NOIN 240 SIVUA. 100 X 210 MM. 
ISBN 978-9949-88-546-6, 
OVH. 24,90 €

100 laulua/100 laulu -kirjassa on 100 tunnettua 
laulua suomeksi ja viroksi. Vanhimmat laulut 
ovat vuosisatojen takaa, uusimmat sanoitukset 
ovat viime vuosilta. Mukana on lastenlauluja, 
virsiä, merimiesten lauluja ja euroviisuja.

Suurin osa lauluista on tunnettuja niin 
Suomessa kuin Virossakin. Jotkut lauluista 
voivat kuulostaa hieman vierailta, mutta ovat 
toisessa maassa kaikkien tuntemia. Monet 
laulut ovat samoja lähes sanasta sanaan, 
toisissa yhteistä on vain sävel.

Esimerkiksi Kallavesj/Võõrsil (Üksinda, 
üksinda), Balladi Rosvo-Roopesta/Rudoff 
Must, Taitaa tulla kesä/Suvi, Anitan parempi 
polkka/Kõige parem polka ja Saarenmaan 
valssi/Saaremaa valss -laulut tunnetaan hyvin 
Suomenlahden molemmilla rannoilla.

Kaikkiin kirjan lauluihin on saatu sanoitusten 
tekijänoikeuksien haltioilta julkaisulupa.

100 LAULUA/
100 LAULU 
LAULAMME YHDESSÄ/
LAULAME KOOS

Mikko Savikko (s. 1953) muutti 
Tallinnaan vuonna 1994. Hotelli 
Virun ravintolatoiminnan johtamisen 
jälkeen hän aloitti vuonna 2005 
The Baltic Guide -matkailulehden 
päätoimittajana ja siirtyi eläkkeelle 
2016.

Idea 100 laulua/100 laulu -laulu-
kirjaan syntyi vuonna 2016, kun 
Suomen Tallinnan-suurlähetystö ja 
Suomen Viron-instituutti haastoivat 
ihmisiä tekemään maiden 100-vuotis-
juhliin liittyviä projekteja.

Koonnut Mikko Savikko

Mikko Savikko on kirjoittanut vuonna 
2011 Porsaanpaisti ja perunasalaattia 
– Seapraad ja kartulisalat -kirjan 
virolaisesta ruuasta ja on yksi Baari-
miehen Tallinna sekä Baarimies 
Tallinnassa -kirjojen kirjoittajista.

Laulujen keräämisen apuna on ollut 
Savikon laaja virolaisten laulukirjojen 
kokoelma. Virolainen musiikki laidasta 
laitaan on ollut hänen harrastuksenaan 
jo vuosien ajan.

verkkopuoti.svyl.fi
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Suomen luontokeskus Haltia on lasten ja aikuisten 
elämyksellinen vierailukohde, jonka näyttelyissä 
koko Suomen monipuolinen luonto esittäytyy. Haltias-
sa kohtaat suomalaisen luonnon eläimiä ja maisemia 
etelän saaristoista Lapin tuntureille ja näet yhden vie-
railun aikana kaikki Suomen vuodenajat. 
Vaikuttavan visuaalisen päänäyttelysalin lisäksi pääset 
tutustumaan pääkaupunkiseudun luontoon, kuuntele-
maan aitoja luonnonääniä Kirsi Ihalaisen Luontoäidin 
Kutsu -ääni-installaatiossa ja istuskelemaan autiotu-
paan. Jos uskallat, voit ryömiä ketunkoloon tai silittää 
talviuniaan nukkuvaa karhua!

Haltian laajaan ohjelmatarjontaan kuuluu lisäksi 
lukuisia tapahtumia, mielenkiintoisia opastuksia ja 
luontokoulutoimintaa ympäri vuoden. Haltiasta voit 
myös varata moderneja ja kauniita tiloja omiin juh-
liisi: niin lasten synttärikutsut kuin isommatkin juhlat 
onnistuvat! 

Useat yritysryhmät ovat löytäneet Haltian luonnon-
läheiset kokoustilat ja ympäristön virkistysmahdolli-
suudet.Haltia tarjoaa koskettavia luontoelämyksiä,    
innostaa lähtemään retkelle Suomen luontoon ja 
tukee luontosuhteen syventymistä.

Lähde: haltia.com

Haltian rakennus on arkkitehti 
Rainer Mahlamäen suunnittelema 
ja kalevalaisen taruston inspiroima. 

Jo rakennus itsessään on nähtävyys.
 
Haltia aloitti puurakentamisessa 
uuden aikakauden, sillä se oli 
ensimmäinen kokonaan massiivi-
puuelementeistä rakennettu julkinen 
rakennus Suomessa. 

Ympäristö on otettu huomioon niin 
Haltian tiloissa kuin toiminnassakin 
taitavalla suunnittelulla ja huippu-
moderneilla ekologisilla ratkaisuilla.

Suomen luontokeskus Haltia 
Nuuksiontie 84, 02820 Espoo 

Suomen luontokeskus Haltia on uudenlainen näyttely- ja 
tapahtumakeskus, jossa koet Suomen luonnon helmet saman 
katon alla. Haltian näyttelyissä pääset kansallispuistojemme 
mahtaviin maisemiin ja pääkaupunkiseudun luontokohteisiin. 
Haltia tarjoaa myös elämykselliset puitteet erilaisille tilaisuuksille 
ja tapahtumille.

Kuvaaja: Mika Huisman

Kuvaaja: Jukka-Pekka Ronkainen

Tervetuloa Haltiaan, anna luonnon koskettaa!



Tapahtumat

16  |  Merkonomi News 3 / 2018

Turun Merkonomit ry

Ti 30.10. klo 18
Turun Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
syyskokous 
Ravintola Julinia
Linnankatu 18, 20100 Turku

Kokouksessä käsitellään sääntöjen syyskokoukselle 
määräämät asiat.

Tervetuloa mukaan päättämään ja suunnittelemaan
yhdistyksen toimintaa.

Tarjolla ruokailu buffetpöydästä.

Hallitus.

La 10.11. 
SMYL-liittokokous ja vierailu Amos Rex -museo
Lasipalatsi, Helsinki

Oletko kiinnostunut osallistumaan SMYL-liittokokoukseen 
(klo 14) ja/tai ennen kokousta vierailukäyntiin Amos Rex 
-museossa (klo 12)? Tarkempaa tietoa lehden sivuilla 4-5.

Ole yhteydessä Marja Saarelaan, puhelin 045 850 5060 
sähköposti  saarelamarja@gmail.com

Tampereen Merkonomit ry

Ke 17.10. klo 19
Juurihoito
Tampereen teatteri, Frenckell-näyttämö

Miika Nousiaisen komedia vie kadonneen isän jäljille.

Pekan isä häipyi jo varhain hänen elämästään. Vuosikausia 
myöhemmin hammaslääkärin tuolissa istuessaan Pekalle 
paljastuu, että hänellä on paitsi huono purukalusto myös 
saman isättömyyden kokenut hammaslääkäriveli Esko.
Toisensa löytäneet veljekset lähtevät yhdessä selvittämään 
isänsä kohtaloa. Seikkailu vie monen mutkan kautta aina 
maapallon toiselle laidalle.

Rooleissa:  Esa Latva-Äijö, Antti Tiensuu, Mari Turunen, 
Ritva Jalonen, Mari Posti, Veera Tapanainen

Varaa lippusi Heli Viitala, puh. 050 583 3960 

Ti 13.11. klo 18
Yhdistyksen syysvuosikokous

Yhdistyksen toimitiloissa Itsenäisyydenkatu 23 C 64,
Tampere. Tarkemmat tiedot yhdistyksen jäsentiedotteessa 
3/2018.

Ke 22.11. klo 19
Sademies

Tampereen teatteri, Päänäyttämö

Ensimmäistä kertaa Suomessa näyttämösovituksena 
nähdään tämä neljä Oskari-palkintoa voittanut elokuva.
Sademies on koskettava ja hauska tarina itsensä 
löytämisestä, erilaisuudesta ja erityisyydestä.

Charlien elämä pyörii rahan, autojen ja menestyksen ympä-
rillä. Isän kuoltua hän uskoo pääsevänsä miljoonaperin-
töön käsiksi. Yllätys onkin melkoinen, kun isä on testamen-
tannut omaisuutensa Charlien autistiselle, laitoksessa
asuvalle veljelle, jonka olemassaolosta hänellä ei ole 
tietoakaan.

Veljesten tutustumisesta syntyy yllättävä kasvutarina, jossa 
punnitaan mitä on ystävyys, luottamus ja rakkaus.

Rooleissa: Lari Halme, Risto Korhonen, Marri Hakulinen, 
Arttu Ratinen, Anna Ackerman, Petra Heinänen

Ohjaus: Georg Malvius

Varaa lippusi Heli Viitala, puh. 050 583396 

Porin Seudun Merkonomit ry

Su 28.10. klo 12-17
Yhdistyksen 60-vuotisjuhla
Porin Teatteri
Hallituskatu 14, Pori

Porin Seudun Merkonomit ry on perustettu 26.10.1958. 
Juhlistamme 60-vuotisen toimintamme merkkipäivää 
iltapäivätilaisuudella Porin Teatterin ravintolassa. Tarkem-
mat tiedot ohjelmasta, osallistumismaksuista ja ilmoittau-
tumisohjeista julkaisemme omassa jäsentiedotteessamme, 
joka ilmestyy syys-lokakuun vaihteessa. 

Lisäksi merkonomiyhdistysten puheenjohtajille on lähe-
tetty erilliset tiedotteet juhlapäivästämme. Eri puolilla 
Suomea asuvat ystävämme, olkaa halutessanne yhteydes-
sä yhdistyksenne puheenjohtajaan, niin saatte lisätietoa 
juhlapäivästämme.

Tervetuloa mukaan muistelemaan menneitä 
vuosikymmeniä! 

Porin Seudun Merkonomit ry:n syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään 
marraskuun alkupuolella. Kutsu kokoukseen julkaistaan 
jäsentiedotteessa. 
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Vainion elämästä. Musiikkinäytelmä pyrkii kuvaamaan 
Kotkan pojan matkaa tuntemattomuudesta koko Suomen 
rakastamaksi lauluntekijäksi, sillä huumorilla, josta Vainio 
itse oli tunnettu.

Vainion omalaatuinen elämänasenne oli hänen vahvuuten-
sa. Traagisiakin piirteitä saanut elämä ei peitonnut miehen 
optimismia. Rakkaus kotipaikkakuntaa ja saaristoa kohtaan 
sekä kaipaus vanhoihin hyviin aikoihin pitivät miestä pinnal-
la vaikeinakin aikoina.

Suomi ja maailma muuttuivat, mutta Junnun asenne ei. 
Lopulta jäljellä oli vain musiikki.

Näytelmässä kuultava musiikki on valikoitu ja sovitettu 
Vainion laajasta tuotannosta.

Hinta 8 euroa jäseneltä ja 34 euroa seuralaiselta. 
Maksuviite: 1452
Maksu tilille OP Kotka FI71 5172 0220 1886 69

Hintaan sisältyy esitys sekä kahvi ja leivos väliajalla. 
Vain yksi seuralainen jäsentä kohti. 

Sitovat ilmoittautumiset 12.11. mennessä 
Marja Johanssonille puh. 050 340 1344.

La 15.12.2018
Porvoon taidetehtaan joulumarkkinat

Joulumarkkinat Taidetehtaalla ja käynti Brunbergin 
tehtaanmyymälässä. Matkanjärjestäjänä Ja-Pi-Matkat.

Aikataulu:  Lähtö Hamina klo 09.00 
                              Karhula klo 09.20
                              Kotka    klo 09.35 
                              Sutela   klo 09.45 
Paluu: Lähtö klo 16.00

Hinta: jäseneltä 5 eur, seuralaiselta 20 eur
Maksuviite: 1481

Hintaan sisältyy kuljetus ja ilmainen sisäänpääsy 
joulumarkkinoille.

Sitovat ilmoittautumiset 27.11.2018 mennessä Marja 
Johanssonille puh. 050 340 1344.

Maksu tilille OP Kotka FI71 5172 0220 1886 69.

Lakeuden Merkonomit ry

Lakeuden Merkonomit ry puretaan 31.12.2018.

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

Värikästä syksyä kaikille!

Pe-la 7.-8.12.2018
Tallinnan matka joulutorille

Matkan toteutus Matkapoikien kiintiöstä.

Lähtö bussilla Porista klo 11.55 Tikkulan ABC tai klo 12.10 
Matkakeskus.

Laiva Silja Europa Helsinki – Tallinna 18.30 - 08.00.
Maihin pääsee aamulla klo 8 alkaen, laivalla pitää olla 
takaisin viimeistään klo 12.10.

Paluu Tallinna – Helsinki 12.30 – 16.00.
Bussikuljetus satamasta 16.30, Poriin saavutaan noin 20.30.

Matkan hintaan sisältyy kuljetus ja yöpyminen 
laivan yläkannen 2 hh B-hyteissä, illallinen buffetissa ja 
aamiainen Satamassa Kochi Aidad.

Matkan hinta 80 euroa jäsen, 100 euroa avec.

Tallinnan joulutori Raatihuoneen aukiolla. Viehättävät, 
tunnelmalliset joulumarkkinat. Valikoimassa on paljon 
käsintehtyjä ja virolaisia jouluherkkuja. Tapahtumalavalla 
on myös jouluista ohjelmaa. Raatihuoneen aukiolle pysty-
tettiin Tallinnan virallinen joulukuusi jo keskiajalla, vuonna 
1441. Tule kokemaan joulutunnelma.

Ilmoittautumiset yhdistyksen sähköpostiin 
porinmerkonomit@gmail.com lokakuun loppuun 
mennessä.

● ● ● ●

Kaikista tapahtumistamme lisätietoja yhdistyksen 
omissa jäsentiedotteissa ja nettisivuillamme 
www.porinseudunmerkonomit.fi  

Hyvää syksyä kaikille!

Kymenlaakson Liiketalous ry

La 10.11. 
SMYL-liittokokous ja vierailu Amos Rex -museo
Lasipalatsi, Helsinki

Oletko kiinnostunut osallistumaan SMYL-liittokokoukseen 
(klo 14) ja ennen kokousta vierailukäyntiin Amos Rex -mu-
seossa (klo 12)? Tarkempaa tietoa lehden sivuilla 4-5.

Ole yhteydessä Heljä Haapalaan, puhelin 0500 559 536
sähköposti hla2@luukku.com

Pe 7.12. klo 19
Junnu - Sydämeni tänne jää
Kotkan kaupunginteatteri, päänäyttämö
Keskuskatu 15, 48100 Kotka

Ari-Pekka Lahden kirjoittama uusi musiikkinäytelmä Junnu 
– Sydämeni tänne jää on lämminhenkinen tarina Juha Watt 
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Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porvoon Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keskiviikkona 30.10.2018 klo 18
Ravintola Gabriel 1763, Jokikatu 20, Porvoo.

Borgå Merkonomer rf:s stadgeenliga 
höstmöte  hålls onsdagen 30.10.2018 kl 18
på Restaurant Gabriel, Ågatan 20, Borgå.

Tervetuloa – Välkommen!
Hallitus - Styrelsen

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous
pidetään marraskuussa.
Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan Kouvolan
Sanomien seuratoimintapalstalla.
Tervetuloa mukaan!

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Nyt kaikki savo-karjalaiset tutustumaan elokuun lopussa 
Helsingin Lasipalatsiin avattuun Amos Rex -museoon!

Ajankohdat ja ilmoittautumisohjeet lehden sivulla 4.

PS. Hotel Arthurissa saat majoituksen edulliseen hintaan.

Helsingin Merkonomit ry

Ti 9.10. klo 17.00-18.30
Helmeri-retki:

Elisan puhelinmuseo
Runeberginkatu 43, Helsinki

Pohjoismaiden ensimmäinen automaattinen puhelinkeskus 
saatiin Töölöön 1922 ja se on edelleen toimintakuntoinen.

Museon kokoelmista löytyy teletekniikan kirjo aina sen alkuajoista 
Helsingin Puhelinosakeyhtiönä nykyiseen Elisa Oyj:hin saakka. 

Vierailu on opastettu ja mukaan mahtuu 25 henkilöä. 
Kesto n. 1,5 tuntia.

Hinta: 9,00 euroa, sisältää pääsymaksun ja opastuksen.
Maksuviite: 41250     
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan sähkö- 
postitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi Myös Helmeri-jäsenen ystävä 
tai perheenjäsen on tervetullut mukaan.

Sijainti: Museo sijaitsee arkkitehti Lars Sonckin suunnittelemassa, 
vuonna 1915 valmistuneessa keskusrakennuksessa, osoitteessa 
Runeberginkatu 43.
  
Museoterveisin  
Helmeri-vetäjä Liisa Kotimäki, liisa.kotimaki@helmeri.fi

To 11.10. klo 19
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti

Kevätuhri
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13 A, Helsinki

Susanna Mälkki, kapellimestari, István Várdai, sello
Helsingin kaupunginorkesteri
Sergei Prokofjev: Sinfonia Concertante, sellolle ja orkesterille
Igor Stravinsky: Kevätuhri (1947)

Hinta: 23,00, (paikat permannolla, P-katsomossa)
Maksuviite: 41276
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.     

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.musiikkitalo.fi

Pe 12.10. klo 10 (Huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Islanti ja Viro 100 vuotta
Musiikkitalo
 
Radion sinfoniaorkesteri
Anna-Maria Helsing, kapellimestari
Arto Noras, sello
 
Sergei Prokofjev: Rêves, op. 6
Anna Þorvaldsdóttir: Dreaming 
Jüri Reinvere: Såsom i en lins 
Antonín Dvořák: Sellokonsertto h-molli op. 104

Islanti ja Viro täyttävät sata vuotta ja soivat tässä konsertissa 
unelmina ja kuvitelmina. 
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Sitovat ilmoittautumiset 1.10. mennessä. 
Tilaisuus on maksuton.
Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40.

Käytössä on maksuton ja valvottu narikka. Musiikkitalon kahvilan 
palvelut ovat avoinna. Kaikki paikat ovat etupermannolla.
Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin.
 
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki, liisa.kotimaki@helmeri.fi

To 18.10. klo 19
Ciacomo Puccini:

Tosca-ooppera
Suomen Kansallisooppera

MUSIIKINJOHTO Patrick Fournillier (päävierailija). 
OHJAUS Christof Loy.
TOSCA Aušrine Stundyte (Kölnin oopperasta). CAVARADOSSI 
Andrea Caré. SCARPIA Tuomas Pursio.

Kokonaiskesto 3 t 10 min (sis. 2 väliaikaa). Esitetään italiaksi. 
Tekstitys: suomi, ruotsi, englanti.
 
Hinta: 92,50 euroa (peruslippu 105,00), opiskelijalippu 63,00 ja 
nuorisolippu (alle 20 v.) 52,50 euroa. Maksuviite: 41218.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Hyvät B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 7-10.

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään klo 18.30-18.50 ennen esi-
tystä Oopperan aulassa, sisään Mannerheimintien puolelta, oves-
ta heti vasemmalla.

Pe 19.10. klo 19
Kekkonen ja Kremlin tanssikoulu
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
 
Kari Heiskasen kirjoittama ja ohjaama uutuusnäytelmä - 
pääosassa Eero Aho

Teksti ja ohjaus: Kari Heiskanen
Rooleissa: Eero Aho, Rauno Aaltonen, Pekka Huotari, Risto 
Kaskilahti, Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Tiina Peltonen,  
Leena Rapola, Matti Rasila, Ursula Salo, Pertti Sveholm, Timo 
Torikka, Mikko Virtanen.

Hinta: 36,00 euroa (norm. peruslippu 39,00). Maksuviite: 41124.
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 24.10. klo 19
Agapetus

Syntipukki
Studio Pasila
 
Yhteistuotanto Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa

Ohjaus: Pentti Kotkaniemi
 
Hinta: 25,00 euroa (norm. 28,00)
Maksuviite: 41137
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La 3.11. klo 17
Gigli-2018 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Helsinki
 
Suomen Beniamino Gigli -seuran Gaalakonsertissa rakastettuja 
oopperan helmiä tulkitsevat suomalaiset ja italialaiset taiteilijat.

Hinta: 38,00 euroa (peruslippu 45,00).
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Maksuviite: 41205
 
Maikki Laivaara jakaa liput viimeistään ala-aulassa ulko-ovien 
oikealla puolella klo 16.30 alkaen.

Ke 7.11. klo 19
Papin perhe
Teatteri Avoimet Ovet
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki
 
Papin perhe on Minna Canthin tunnetuin ja esitetyin näytelmä.

Rooleissa: Mirjami Heikkinen, Seppo Merviä, Tatu Mönttinen, 
Jukka Pitkänen, Ella Pyhältö ja Outi Vuoriranta.
Ohjaus: Heini Tola
 
Hinta 27,00 euroa (peruslippu 29,00)
Maksuviite: 41234
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
 
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput viimeistään klo 
18.30 alkaen teatterin aulassa.

To 8.11. klo 18
Helsingin Merkonomit ry:n syysvuosikokous
Töölön kirjaston Kerhotila
Topeliuksenkatu 6, 00250 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

La 10.11. klo 13
Mörköooppera
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Marjatta Pokelan rakastettu Mörköooppera uutena, raikkaana 
sovituksena.

Sopii kaikille 4 vuotta täyttäneille 
 
Ohjaus: Kimmo Virtanen   Mörkönä seikkailee Sanna Majuri  
Muut roolit: Sari Haapamäki, Sofia Hilli, Tiina Peltonen, 
Leena Rapola, Heikki Sankari, Marjut Toivanen 
 
Hinta: aikuiset 38,00 euroa, lapset (0-16v) 18,00 euroa
Maksuviite: 41140
Ilmoittautumiset ja maksut 6.10. mennessä.

Ilmoita lisätiedoissa varaamasi aikuisten ja lasten lippujen määrät.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen 
 



Tapahtumat

20  |  Merkonomi News 3 / 2018

To 22.11. klo 19
Pullo cavaa ja aurinkoa 
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 

Lämmin oivaltava komedia naisten ystävyydestä ja unelmien 
boheemista vanhainkodista, jossa he saivat olla ja tehdä mitä 
haluavat.

Kuinka sopuisan nelikon pelisääntöjen, säästöjen ja perhesuhtei-
den käy, kun portugalilaisesta keramiikkakylästä löytyy täydelli-
nen talo, jossa he voisivat viettää yksilöllisen ja yhteisöllisen van-
huuden.

Ensi-ilta 12.9.2018.

Teksti: Helena Anttonen
Ohjaus: Milko Lehto
Rooleissa: Heidi Herala, Sanna-June Hyde , Jaana Saarinen, 
Aino Seppo, Sauli Suonpää, Eija Vilpas.
 
Hinta: 40,00 euroa (norm. 43,00 e)
Maksuviite: 41153
Ilmoittautumiset ja maksut 18.10. mennessä.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Pe-su 23.-25.11.
Helmerien pikkujoulumatka
WIENIN JA BRATISLAVAN ADVENTTITUNNELMAA

Lähde tutustumaan kahden ihastuttavan keskieurooppalaisen 
pääkaupungin joulumarkkinoihin. 
 
Wien on houkutteleva ja mielenkiintoinen aina, ympäri vuoden. 
Jo adventin aikaan kaupunki on pukeutunut jouluun: vanhaa 
kaupunkia ja Pyhän Tapanin kirkon seutua valaisevat lukematto-
mat jouluvalot, joulutoreilta leijailee jouluglögin ja hehkuviinin 
tuoksu, ja tunnelmallinen joulumusiikki soi.

Matkallamme nähdään Wienin parhaita paloja! 
Samalla vieraillaan myös naapurimaan Slovakian puolella ja 
koetaan jouluun valmistautuva pääkaupunki Bratislava 
viehättävine joulutoreineen.

Matkaohjelma: Helmeri 3 2018 -lehdessä ja www.helmeri.fi

Matkan hinta: 695,00 euroa   Maksuviite: 41182
Ilmoittaudu 17.9. mennessä. Varausmaksu 250,00 euroa / hlö 
kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu 12.10. 
mennessä. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 125,00 euroa.  
Yksin matkustavan on varattava yhden hengen huone. 
Kysy mahdollista yksinmatkustavaa Helmeri-kaveria.

Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Wien-Helsinki ve-
roineen * lentokenttäkuljetukset Wienissä * hotellimajoitus jae-
tussa kahden hengen huoneessa Wienin keskustassa * aamiaiset, 
kaksi lounasta * matkaohjelman mukaiset retket: Wienin kaupun-
kikiertoajelu, kävelyretki vanhaan kaupunkiin ja joulutorille, Bratis-
lavan kaupunkikierros ja joulutori * kirkkokonsertti Wienin Kaar-
len kirkossa * suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja ret-
killä.

HUOM lisätiedot! Anna ilmoittautumisen yhteydessä osallistujan/
osallistujien nimi/nimet niin kuin nimi on passissa (ensimmäinen 
etunimi). Ilmoita lisätiedoissa myös mahdolliset ruokarajoitteet ja 
muut erikoistoiveesi. Matkalle tarvitaan passi/EU-henkilökortti.

Lentoaikataulu:
Helsinki – Wien AY 1471 klo 08.30-10.00
Wien – Helsinki AY 1476 klo 19.15-22.40

Hotelli:
Art Hotel ANA Enzian
Rennweg 51, 1030 Wien
www.enziana.at
Hotelli sijaitsee keskusta-alueella Belvedere-linnan läheisyydessä. 
Helmerivetäjä Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä:  
Suomen Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja (Yleisiä Matka-
pakettiehtoja) ja Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.
 

Ti 27.11. klo 19
Anton Tšehov: Kolme sisarta
Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
 
Kolme sisarta - moderni klassikko
Rooleissa: Elena Leeve, Samuli Niittymäki, Terhi Panula, Emmi Par-
viainen, Eero Ritala, Esko Salminen, Marja Salo, Tuomas Tulikorpi, 
Anna-Maija Tuokko, Olavi Uusivirta ja Jussi Vatanen
Ohjaus ja sovitus: Paavo Westerberg.

Hinta 37,00 euroa (peruslippu 47,00).
Maksuviite: 41221
Ilmoittautumiset ja maksut 8.10. mennessä. TÄYNNÄ. 

Elisa Leivonen, SOK:n Eläke-Eevat, jakaa liput teatterin aulassa 
heti ulko-ovista oikealla klo 18.30-18.50.
 
Tutustu: https://kansallisteatteri.fi

La 15.12. klo 9.15
MUSIKAALIMATKA LAHTEEN

The Sound of Music
Lahden kaupunginteatteri

Lähde kanssamme jouluiseen Lahteen katsomaan odotettua The 
Sound of Music -musikaalia. Myös perheen jäsenesi ja ystäväsi 
ovat tervetulleita mukaan.  

Matkan aikataulu:
klo 09.15  Lähtö bussilla Helsingistä (Kiasman edestä) 
 Lounas Lahdessa  
klo 13.00  The Sound of Music -musikaali, 
 Lahden kaupunginteatteri
  n. 16.00  Lähtö kotimatkalle Helsinkiin
 
Matkan hinta: 105,00 euroa/hlö
Maksuviite: 41108
Ilmoittautumiset ja maksut 5.11. mennessä.

Hintaan sisältyy: bussikuljetukset Helsinki-Lahti-Helsinki, lounas ja 
musikaalilippu.
Hyvät permantopaikat.

Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen

19.-20.2.2019 (ti-ke)
Konserttimatka Tallinnaan 

Maailmantähti  
Plácido Domingon konsertti
Saku Suurhall, Tallinna
 
Domingon konserttimatka on ollut suosittu; matkalle on 
ilmoittautunut 26 Helmeri-ryhmäläistä. 
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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

Tällä matkalla on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla Plácido Domin-
goa, yhtä maailman valovoimaisimmista oopperatähdistä, Viron 
kansallisen sinfoniaorkesterin säestyksellä – ensimmäistä kertaa 
Virossa!

Matkan hintaan sisältyy: laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Vi-
king XPRS:llä kansipaikalla * Helmeri-ryhmälle matkatavarahytti 
laivalla (B4-hytti, menopaluu) * The Buffet -ravintolan brunssi ruo-
kajuomineen menomatkalla * bussikuljetukset satama-hotelli-sa-
tama sekä menopaluu kuljetukset Saku Suurhalliin * majoitus jae-
tussa kahden hengen standard-luokan huoneessa Viru-hotellissa * 
suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla * konserttilippu, Sa-
ku Suurhall Arena (tasanne 2).

Matkan hinta: 240,00 euroa
Maksuviite: 41179
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Varausmaksu 100,00 euroa/hlö kahden viikon sisällä ilmoittautu-
misesta, loppumaksu (myös varaamasi paluumatkan ateria) 
4.1.2019 mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 45,00 euroa. Yksin matkus-
tavan/parittoman pitää varata yhden hengen huone. Kysy mah-
dollista Helmeri-kaveria.
Jos haluat varata paluumatkalla laivan buffetpäivällisen ruokajuo-
mineen, lisämaksu 26,00 euroa. 
HUOM! Ilmoita lisätiedoissa syntymäaikasi sekä mahdollisen mat-
kakumppanisi nimi ja syntymäaika. Ilmoita myös lisämaksulliset 
toiveesi: yhden hengen huone, paluumatkan ruokailu.

Hotelli: Original Sokos Hotel Viru
Laiva: Viking XPRS
meno klo 10.30. – 13.00, paluu klo 17.00 – 19.30
https://www.vikingline.fi/
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit, 
www.matka-agentit.fi
Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarkista vakuutusturvasi – 
suosittelemme matkavakuutusta!
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja (Yleisiä Matka-
pakettiehtoja) ja Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.

19.-22.4.2019 (pe-ma)
Helmerien pääsiäismatka:

Hansakaupunki Gdansk ja Malborkin linna 

Itämeren rannalla sijaitseva Gdansk on Puolan rannikon suurin ja 
merkittävin kaupunki. Gdanskilla on pitkä, vaiheikas ja värikäs, 
myöskin sotaisa historia takanaan.  Se tunnetaan vanhana, mer-
kittävänä hansakaupunkina ja vapaakaupunkina, jota Napoleonkin 
aikanaan kutsui ”avaimeksi kaikkeen”.  

Hinta: 585,00 euroa     Maksuviite:41263
Ilmoittautumiset: 15.11. mennessä. 
Varausmaksu 150 euroa/hlö kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 8.3.2019 mennessä.  

Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 165 euroa.  
Yksin matkustavan pitää varata yhden hengen huone.
Kysy mahdollista Helmeri-kaveria. 

Lisämaksusta retki Kolmoiskaupunkeihin sisältäen lounaan 
100 e/hlö. Retki varattava ja maksettava Suomessa etukäteen ja 
sen toteutuminen edellyttää min 15 hengen osanottajamäärää.
(Ilmoita ennakkovarauksesi lisätiedoissa).

Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Gdansk-Helsinki 
veroineen turistiluokassa * lentokenttä- ja muut ohjelman mukai-
set kuljetukset * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa * 
hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ateriat eli 2 lou-
nasta * retkiohjelma: kaupunkikierros/kävelykierros vanhassa kau-

pungissa tulokuljetuksen yhteydessä ja retki Malborkin linnaan * 
suomenkielisen oppaan palvelut retkillä 

Lentoaikataulu:
pe 19.4. Helsinki-Gdansk AY 1171 klo 08.05-09.05
ma 22.4. Gdansk-Helsinki AY 1174 klo 09.40-12.45
Matkaohjelma: 

Pitkäperjantai 19.4.    
Finnairin aamulento Helsingistä Gdanskiin klo 08.05- 09.05. Suo-
raan kentältä bussikuljetus suomenkielisen oppaan johdolla kau-
punkiin, ja tutustuminen kävellen viehättävään vanhaan kaupun-
kiin. Kierroksella nähdään vanhaa keskustaa, merkittävimpiä näh-
tävyyksiä ja kuullaan kaupungin värikkäästä historiasta. Kierrok-
sen jälkeen suunnataan hotelliin, jonka ravintolassa yhteinen lou-
nas. Majoittuminen hotelliin. 
Pääsiäislauantai 20.4.  
Hotelliaamiainen, vapaata aikaa Gdanskissa tai lähtö lisämaksulli-
selle Kolmoiskaupungin retkelle.  Näitä Puolan rannikon kaupun-
keja, Gdanskia, Sopotia ja Gdyniaa kutsutaan yhteisellä nimellä 
”Kolmoiskaupunki”. Gdynia on Kolmoiskaupungin liikekeskus ja 
merkittävä satamakaupunki, ja Sopot puolestaan Puolan tunne-
tuimpia lomanviettopaikkoja. Siellä tutustutaan viehättävään ran-
ta-alueeseen, ja kävellään Euroopan pisintä puulaituria pitkin ihai-
lemaan näköaloja merellisestä perspektiivistä. Retkellä lounas, ja 
sen jälkeen vielä vapaata aikaa nauttia merikaupungista ja tunnel-
masta. Lisämaksullisen retken hinta (sis. lounas) 100 €/hlö, se va-
rataan ja maksetaan Suomessa. Retken toteutuminen edellyttää 
15 hengen osanottajamäärää.
Pääsiäissunnuntai 21.4. 
Hotelliaamiainen. Retki Malborkin kaupunkiin, n. 65 kilometrin 
päähän Gdanskista. Tässä ”pikkukaupungissa” on noin 35 000 
asukasta. Kaupungin tärkein nähtävyys on Nogat-joen varrella ko-
hoava Malborkin linna.  Tämä jo vuonna 1274 perustettu linna on 
ollut vuodesta 1997 Unescon suojelukohde. Malbork on yksi suu-
rimpia, tiilestä tehtyjä rakennuskokonaisuuksia. 
Linnan perustivat saksalaisen ritarikunnan ritarit. Linnakierroksen 
aikana kuullaan linnan kiehtovasta historiasta, kierretään tämän 
mahtavan goottilaisen linnan saleissa ja nähdään erilaiset kokoel-
mat. Kierroksella kuullaan, miten linnassa on asuttu ja eletty vuo-
sisatojen aikana, ja miten linna on selvinnyt sodista. Päivän aikana 
lounas. 
Toinen pääsiäispäivä 22.4. 
Hotelliaamiainen, ja kuljetus lentoasemalle.  Finnairin lento 
klo 09.40-12.45 Helsinkiin. 

Hotellitiedot:  Hotelli Wolne Miasto ***
Mukava hotelli Gdanskin keskustassa, vanhassa kaupungissa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy. 
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä Suomen 
Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.

Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. 



Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja 
työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä 
hallintomenettelynä 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
 oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen ohja-
 taan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen
 asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hake-
 mukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljennökset ratkai-
 sun tekemiseksi tarvittavista asiakirjoista. 
● Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys tarkis-
 tetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen sovelta-
 misesta. Sen jälkeen liitto lähettää hakemuksen edelleen
 Ifiin, joka tekee  päätöksen oikeusturvasta. Oikeusturva-
 hakemus voidaan tehdä myös suoraan Ifiin, mutta tällöin-
 kin hakemus lähetetään lausunnolle liittoon. 
● Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asian-
 ajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita jutun 
 käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä läheisyydestä.
 Asiamiehen valinnasta 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 vahinkotapahtu-
 man 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 työn-
antajallesi, 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
 tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilmoitus toimi-
 tetaan liitosta edelleen Ifiin. 
● Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If
 maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain 
 omavastuun 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 rikkoontu-
misten ja varkauksien varalle. Lisäksi matkatavaravakuutuk-
sella 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 alen-
nusta 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 elin-
 tason, jos toinen jää yksin pitämään huolta kaikesta.
● Lisäksi voit vakuuttaa koko perheesi edullisilla tapaturma-
 vakuutuksilla. Saat esimerkiksi Lapsen Primus -tapaturma-
 vakuutuksen 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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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 Julku, 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

www.smyl.fi

JÄSENYYTEESI KUULUU 
AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

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.

 TILAA VALMISTUJAISLAKKI 
 MEILTÄ ITSELLESI TAI LAHJAKSI!

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

LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut



Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturva-
  vakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
  ● itse ottamaasi yksilölliseen matkustaja-
     vakuutukseen, joka on voimassa jopa  
     90-vuotiaaksi asti 
  ● koti-, auto-, henkivakuutus ym. 
● 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! 

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

kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!

Liity heti! www.smyl.fi

Arvokuponki on voimassa ajalla 1.9.-30.11.2018 
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  
ajalla 1.9.-30.11.2018

Standard-luokan 1hh Standard-luokan 2hh
yhdelle henkilölle kahdelle henkilölle 

su-to  68 euroa su-to  73 euroa
pe-la  80 euroa pe-la  85 euroa

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


