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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Vuosi 2019 ja samalla jälleen yksi vuosi-
kymmen on lopuillaan. Siirrymme 
20-luvulle!

Niin minulle, kuin meille useimmille 
puhuminen 20-luvusta tuo vääjäämättä 
mieleen  vanhempien ihmisten puheet 
kultaisesta 1920-luvusta. Siis ajasta 100 
vuotta sitten.

Millaista elämä 20-luvulla oli ja 
miten se on jäänyt ihmisten 
mieleen hyvänä aikana?

Tietosanakirjojen mukaan 1920-luku oli
modernismin aikaa. Niin läntisessä 
maailmassa kuin myös Suomessa tuona
vuosikymmenenä alkoi yhteiskunnan
muuttuminen, kaupunkilaistuminen. 
Ihmiset kokivat elävänsä välitilassa van-
hasta uuteen. Siirryttiin rahan ja  kulu-
tuksen aikakauteen. Tuona aikakautena 
tekniikka murtautui elämään, autojen
myynti kymmenkertaistui, oppivelvolli-
suuslaki vahvistettiin, naiset alkoivat 
käydä töissä. Musiikkiin tuli uusia virta-
uksia – jazz ja charleston. Kirjallisuus, 
musiikki ja elokuvat tulivat tavallisen 
kansan ulottuville. Tieto, tekniikka, kult-
tuuri yms. muuttivat agraariyhteis-
kuntaa. 

Historiatietojen mukaan 1920–luku oli
kaikin puolin tavalliselle kansalaiselle 
elämän laadun kehittymisen vuosi-
kymmen.  Siis voidaan oikeutetusti 
puhua kultaisesta vuosikymmenestä!

Kaksikymmenluvulle – tehtävää riittää
Mitä voimme odottaa tulevalta 
20-luvulta?

Odotamme toisenlaista kehitystä kuin 
mitä tapahtui sata vuotta sitten. 
Tuolloin  tapahtunut kehitys oli sen 
ajan ihmisille ”lottovoitto”, monet 
saivat elämälleen uuden suunnan, 
uuden mahdollisuuden, ainakin 
uuden sisällön ja jopa avaimia 
onnellisuuteen.

Nyt odotamme ihmisten uudenlaista 
vastuullisuutta. Kohtuullisuutta kulutta-
miseen, kohtuullisuutta maapallon 
varojen käyttöön, kohtuullisuutta 
ilmaston päästöihin. 

Yhteisöllisyyttä oman edun tavoittelun 
sijaan. Sisäistä paloa siihen, että me 
jokainen kohdaltamme voimme jättää 
elämisen mahdollisuudet myös tuleville 
sukupolville.

Itse odotan onnellisuuden kehityksen 
vuosikymmentä, mutta erilaisilla opeilla 
kuin sata vuotta sitten.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - 
SMYL ry ei toiminut vielä kultaisella 
20-luvulla, mutta olemme jo toimineet 
yli kaksikymmentä vuotta. Olemme 
vakiinnuttaneet asemamme valtakun-
nallisena liittona. Jäsenmäärällä mitat-
tuna emme ole samoissa luvuissa kuin 
aloittaessamme pari vuosikymmentä 
sitten. 

Väestö ikääntyy ja osa jää pois aktiivi-
toiminnasta.  Eri aikoina ihmisten 
arvomaailmat ja mielenkiinnon kohteet 
muuttuvat. 

Olemme joutuneet ja joudumme 
hoitamaan asioitamme pienenevillä 
resursseilla – kuitenkin muistaen, että 
meillä on tehtävämme merkonomien 
ja muiden kaupallisen koulutuksen 
saaneiden yhteisverkoston luojana ja 
arvostuksen nostajana. 

Tervetuloa mukaan aktiiviseen yhdistys-
toimintaan eri yhdistyksissä ja liitto-
maailmassa!

Hyvää Joulua, 
Onnellista Uutta Vuotta 2020 

ja Menestystä 20-luvulle!

 

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



Merkonomi News 4 / 2019 | 3  

JULKAISIJA
Suomen Merkonomiyhdistysten 
Liitto – SMYL ry
PL 110, 00181 Helsinki
Puhelin 0400 996 346
 info@smyl.fi
 www.smyl.fi

PÄÄTOIMITTAJA 
 Anna-Maija Kunnas
 Puhelin 0400 996 346
 anna-maija.kunnas@smyl.fi

TOIMITUSSIHTEERI
 Merja Äimänen

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
 Markku Mikkola

TOIMITTAJA
 Tiina Laurila

KUVAAJA 
 Heikki Kunnas

MATERIAALI JA YHTEYDENOTOT
 merkonominews@smyl.fi

 Toimitus vastaanottaa 
 sitoumuksetta kuvia ja 
 kirjoituksia.

TAITTO Anna-Maija Kunnas

PAINO Painotalo Plus Digital Oy

TEKNISET TIEDOT Mediakortti

Aikakauslehtien Liiton 
jäsenlehti

ISSN 2242-0053 4041 0089

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

Edullisella jäsenmaksulla saat rahan-
arvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeus-
  turvavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa etuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  ●	 koti-, auto-, henkivakuutus ym. 
  ●	 yksilöllinen matkustajavakuutus,   
   joka on voimassa jopa 90-vuoti-  
   aaksi asti
●	 Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet 
  neljä kertaa vuodessa
●	 Yhdistyksen ja liiton tarjoamat 
  palvelut ja tapahtumat

SMYL-liiton jäsenedut

Liity jäseneksi www.smyl.fi
Jäseneksi liittyminen käy helposti kotisivuillamme  www.smyl.fi 
olevalla liittymislomakkeella.

Voit halutessasi samalla liittyä/siirtyä nykyisestä työttömyys-
kassastasi kaikkien palkansaajien työttömyyskassa YTK:n 
jäseneksi.

Työssäkäyvän kannattaa olla sekä SMYL-
liiton että Työttömyyskassa YTK:n jäsen! 
SMYL-liiton ja YTK:n jäsenmaksut ovat yhteensä noin 15 euroa 
kuukaudessa kalenterivuonna 2020. Molemmat jäsenmaksut 
ovat verovähennyskelpoisia.

Yleinen Työttömyyskassa YTK 
Yleinen työttömyyskassa YTK on
sitoutumaton ja itsenäinen työttömyyskassa.

Avoin kaikille palkansaajille. 

YTK:n tehtävä on järjestää ansioturva 
jäsenille. 

YTK turvaa siis toimeentulosi työttömyyden, 
lomautuksen, osa-aikatyön, sivutoimisen yri-
tystoiminnan sekä vuorotteluvapaan aikana.

YTK:lla on yli 400.000 jäsentä, mikä on noin 
19 % suomalaisista palkansaajista.

Liity jäseneksi SMYL ry:n kotisivuilla 
www.smyl.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

SMYL-liiton jäseneksi voit liittyä elämäntilanteestasi riippuen silloin, 
kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. 

●	 SMYL-liiton opiskelijajäsenyys on päätoimiselle opiskelijalle
 maksuton.
●	 Seniorijäsenet (yli 65-vuotiaat) saavat jäsenyyden edullisemmalla 
 hinnalla.  

Huom! Eläkkeelle siirtyessä liiton- ja yhdistyksen jäsenyys jatkuu 
ennallaan. Eroaminen tapahtuu pelkästään työttömyyskassan 
jäsenyydestä.

Seniori! Innosta ystäväsikin liittymään seniorijäseneksi, vaikka hän ei oli-
si aiemmin jäsenemme ollutkaan. Lähtekää mukaan yhdistysten ja liiton 
järjestämiin tapahtumiin ja matkoille. 

Opiskelijajäsenyys ja seniorijäsenyys (>65v)

●	 ●		●		●			●		●	

●	 ●		●		●			●		●	
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Kansanedustaja Sari Essayah 
kutsuu SMYL-liiton jäsenet 
vierailulle eduskuntaan ja 
opastetulle talokierrokselle

torstaina 5. maaliskuuta, klo 15.30 alkaen

Vierailun ohjelma (alustava):
klo 15.30  Sisäänpääsy Eduskuntataloon (turvatarkastus)
klo 16.00  Siirrymme lehtereille kuuntelemaan kyselytuntia
 Kyselytunnin jälkeen kansanedustaja Sari Essayah
 vie ryhmämme opastetulle talokierrokselle (45 min.) 
 ja kahvitilaisuuteen.
Huom! Vierailun tarkempi ohjelma sekä eduskuntataloon saapu-
misohjeet toimitetaan ilmoittautuneille lähempänä vierailuajan-
kohtaa. 

   

Keväinen vierailu eduskuntaan

Osallistumismaksu (liiton järjestelykulut): 10 euroa/osallistuja

Ilmoittautuminen: 15.2. mennessä eduskunta@smyl.fi
Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot:
- jäsennumero, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- osallistumismaksutiedot lähetämme sähköpostitse
- vierailulle voit ottaa mukaan myös ei-jäseniä

Sari Essayah, 
ekonomi, kauppatieteiden maisteri
Kristillisdemokraattinen eduskunta-
ryhmä, Savo-Karjalan vaalipiiri 
22.04.2015–

Kansanedustajana:
- 19.03.2003–20.03.2007, 22.04.2015–
Toimielinjäsenyydet ja tehtävät:
- Suuri valiokunta (jäsen) 05.05.2015–
- Suuren valiokunnan työjaosto (jäsen)  
 10.05.2019–
- Ulkopoliittisen instituutin neuvottelu-
 kunta (jäsen) 04.06.2015–31.05.2023
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YHTEISÖPEDAGOGI (AMK), 
210 OP, TYÖYHTEISÖN 
KEHITTÄJÄ (TYKE) 

Henkilöstöhallinto ja johtaminen

Työsuhdeasiat ja yhteistoiminta

www.humak.fi

Työhyvinvointi

Työlainsäädäntö

Liiketaloudellisesta osaamisesta on hyötyä 
muissakin koulutuksissamme. Ks. opintopolku.fi:
Kulttuurituottaja (AMK), Tulkki (AMK) ja Yhteisöpedagogi (AMK) 
sekä Humakin avoin ammattikorkeakoulu.

Nappikoulutus merkonomille!

HELSINGIN
AIKUISOPISTO
OPPIMISEN JA HYVINVOINNIN KESKUS

ota
aikaa
itsellesi

liikunta, tanssi ja hyvinvointi

ihminen, luonto ja yhteiskunta
taiteet, musiikki ja ilmaisu

finnish coursesdigitaidot ja työelämä
avoimen yliopiston opinnot

 kielet

1000+ 
kurssia
helao.fi
Töölöntullinkatu 8

Kauneushoitola Snow White
Pietarinkatu 13, Helsinki

www.snow-white.fi  ●   040 6580600

Ilahduta  läheisiäsi 
hemmottelupaketilla!

 
Lahjakortit ja kasvohoidot -20 %

Etu voimassa SMYL-jäsenille 
30.4.2020 asti!
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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 ohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai hänen asianajajansa  
 tekee oikeusturvahakemuksen. Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan jäljen-
 nökset 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 voidaan lähettää luvallasi lausunnolle liittoon. 
●	 Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset asianajo- 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 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 laimin-
lyönnillä 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	tarvitsijaa	asianajajan	valitsemisessa.	Vahinkoilmoitus	toimitetaan	liitosta	edelleen	Ifiin.	
●	 Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava, If maksaa korvauksen puolestasi
 vahingon kärsineelle. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi. 

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

if.fi/smyl

JÄSENEDUT 
if.fi/smyl
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Saat helpoiten kattavan 
matkustajavakuutusturvan 
itsellesi	ja	perheellesi	osoitteesta	if.fi	tai	
puhelimitse 010 19 19 19 
(ma-pe klo 8-20 ja la-su klo 10-16). 

If Matkavakuutus auttaa sinua matka-
tapaturmien ja -sairauksien hoidossa. 

Se korvaa myös tilanteessa, jossa matkasi 
peruuntuu tai keskeytyy yllättäen esimerkiksi 
sairastumisen tai matkakohteessa sattuneen 
kriisitilanteen vuoksi.

Matkavakuutuksen piiriin kuuluvat kanssasi 
matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja 
lapsenlapset.

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ SINULLA ON VOIMASSA 
OLEVA MATKUSTAJAVAKUUTUS

SMYL-liiton jäsenilleen ottama matkustajavakuutus 
päättyi 31.12.2015.

If Etuohjelma on helppo ja selkeä: 

Edut kasvavat asiakkuutesi mukana – saat etuja jo yhdellä vakuutuksella. 
Voit saada alennusta vakuutuksista 11–16 %. 

Etuohjelma kerryttää myös Omavastuurahaa vahingottomilta vuosilta. 
Jos sinulle sattuu vahinko, voit Omavastuurahalla pienentää omavastuutasi.

SUOMEN EDULLISIN* HENKIVAKUUTUS

Saat Primus-henki- ja -tapaturmavakuutukset sekä Lapsen Primus 
-tapaturmavakuutuksen edulliseen jäsenhintaan. 

SMYL:n jäsenenä saat veloituksetta 2 000 euron 
Selviytymisturvan ostaessasi Primus-vakuutuksen. 

Laske	jäsenhintasi	kätevästi	osoitteessa	henkivakuutuskuntoon.fi.

MUUT RAHANARVOISET JÄSENEDUT

* Suomen edullisimman henkivakuutuksen (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n tekemä 
viimeisin hintavertailu 9/2016) järjestöjäsenille 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
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Webinaari eli verkkoseminaari on internetissä 
järjestetty virtuaalinen tapahtuma, johon sekä 
osallistujat että kouluttajat  liittyvät omalta tieto-
koneeltaan sijainnista riippumatta. 

Webinaarin voi hyvin toteuttaa tavanomaisella 
tietokoneella ja internet-yhteydellä. Osallistujat 
liittyvät webinaariin omalta tietokoneeltaan 
internet-yhteyden kautta ja näkevät webinaarin 
esitykset eräänlaisessa selainikkunassa. 
Webinaarin äänen voi kuulla tietokoneen 
kaiuttimien tai kuulokkeiden kautta. 

Kouluttajana toimii:
Kati Saario, KTM

Happy Customer Company

Miksi LinkedIn on niin tärkeä työnhaussa?
SMYL-liitto järjestää tammi-helmikuussa kaksi webinaaria aiheena LinkedIn 
työnhaun apuna. Osallistu molempiin tai ainoastaan yhteen webinaariin.

Tiistai 21. tammikuuta, 2020
Webinaari alkaa klo 18, kesto 1,5 tuntia

Linkedin peruskäyttö aloittelijalle
-  Esitellään LinkedIn-yhteisöpalvelu
-  Koulutuksessa käydään läpi oman profiilin
 luominen, henkilöprofiilin tärkeimmät kohdat: 
  - kuinka sitä muokataan ja mihin muotoon   
   asetuksia kannattaa säätää. 
- Koulutuksen jälkeen olet valmis viimeiste-
 lemään itsenäisesti oman profiilisi ja 
 hyödyntämään sitä asiantuntijatyössä tai    
 työnhaussa.

Webinaariin ovat tervetulleita 
kaikki aiheesta kiinnostuneet!
Yhden webinaarin hinta:
30 euroa / jäsen, 50 euroa / ei-jäsen

Molemmat webinaarit yhteishintaan:
50 euroa / jäsen, 80 euroa / ei-jäsen

Tiistai 4. helmikuuta, 2020
Webinaari alkaa klo 18, kesto 1,5 tuntia 

LinkedIn jatkokurssi ja työnhaku LinkedInissä
- Koulutus on tarkoitettu edistyneemmälle 
 LinkedIn-käyttäjälle, joilla on oma profiili 
 aktiivisessa käytössä. 
- Koulutuksessa saat tietoa, miksi LinkedIn on
 tärkeä kanava asiantuntijatyössä tai työnhaussa. 
- Koulutuksessa käydään läpi mistä asiantuntijuus 
 muodostuu, asiantuntijuuden vaikuttamiskeinoja
 ja LinkedInia työnhakukanavana. 
- Koulutuksen jälkeen osaat postata ja luoda
 henkilökohtaista vaikuttavuutta, käyttää 
 LinkedInia työnhaussa tai asiantuntijuuden
 vahvistamisessa. 

Ilmoittaudu: webinaari@smyl.fi 
heti tai 7.1.2020 mennessä
Ilmoittautumiseen seuraavat tiedot:
- jäsennumero, nimi, osoite, 
  sähköpostiosoite, puhelinnumero
- Lähetämme laskut sähköpostitse
- Kerro kumpaan webinaariin osallistut 
  tai osallistutko molempiin.
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Hyvien palvelujen myötä YTK:n jäsenmäärä 
kasvaa kovaa vauhtia. Olemmekin arvioineet, 
että YTK:n jäsenmäärä nousee ensi vuoden 
loppuun mennessä yli 460 000:teen ja sii-
tä nopeasti jo puoleen miljoonaan. Olemme 
kiitollisia vahvasta jäsenkasvusta, koska sen 
myötä voimme jatkaa investointeja toimin-
nan kehittämiseksi, rekrytoida lisää osaajia 
vaativiin erityistehtäviin ja palvella asiakkai-
tamme entistä paremmin.

-Tilanteemme on erinomainen. Esimerkiksi 
käsittelyaikamme ovat pysyneet nopeina, 
vaikka tämän vuoden aikana on tullut laki-
muutoksia, jotka ovat lisänneet monimut-
kaisuutta. YTK:n talous on vahvalla pohjalla 
ja ensi vuoden aikana saamme taas uusia 
keinoja tuottaa erinomaista palvelua jäsenil-
lemme. Nyt kannattaa liittyä, kertoo YTK:n 
toimitusjohtaja Sanna Alamäki. 

YTK 
SUOMEN SUURIN 

TYÖTTÖMYYSKASSA

• YTK:ssa on yli 430 000 jäsentä

• YTK on avoin kaikille palkansaajille.  
YTK:ssa vakuutat ansiotulosi työttömyyden varalle  

92 euron vuosimaksulla (2020)        

• YTK:n jäsen voi liittyä YTK-Yhdistykseen ja saada tukea 
myös muihin työelämän haasteisiin esim. laittoman irtisa-

nomisen sattuessa tai uutta työtä etsiessä.  
YTK-Yhdistyksen jäsenyys 18 €,  

eli täysjäsenyys yhteensä 110 € (2020)

• Katso, kuinka paljon saisit ansiosidonnaista  
päivärahaa, tutustu jäsenyyteen ja liity

YTK.FI

Jäsenyys Yleinen työttömyyskassa  
YTK:ssa on vakuutus työttömyyden va-
ralle. Jäsenmaksu on 92 euroa vuo-
dessa. Jäsenyydestä maksat vain sen, 
minkä olet vakuutettuna, joten loppuvuo-
deksi 2019 jäsenmaksu on enää kympin 
verran.

Suuren talon edut
YTK on Suomen suurin työttömyyskassa, jo-
ten liittymällä saat suuren talon edut. Saat 
meiltä kattavaa neuvontaa työttömyystur-
vaan ajasta ja paikasta rippumatta. Työt-
tömyyden sattuessa saat päätökset ja kor-
vaukset nopeasti ja joustavasti. Kehitämme 
jatkuvasti sähköisiä palveluitamme. Näin 
sinä voit työelämän käännekohdissa keskit-
tyä urasuunnitelmiin ja työnhakuun. Lisäksi 
YTK on kaikille palkansaajille avoin työttö-
myyskassa. Alaa vaihtaessa sinun ei siis tar-
vitse vaihtaa kassaa, mikä on kätevää.

YTK:n jäsenenä voit työttömyyden, lomau-
tuksen tai osa-aikatyön alkaessa hakea 
ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahan määrä 
riippuu työttömyyttä edeltävistä tuloista. Kes-
kimäärin ansiopäivärahan suuruus on noin 
70 € päivässä. Ilman kassajäsenyyttä päi-
väraha maksetaan peruspäivärahana, jonka 
suuruus on kaikille sama 32,40 € päivässä. 
Kassajäsenyys maksaa siis itsensä nopeasti 
takaisin.

YTK:n tilanne on erinomainen
Jäsenemme pitävät meistä ja he suosit-
televat meitä eteenpäin ystävilleen ja su-
kulaisilleen. Me saamme palautetta myös 
suoraan. Kritiikin otamme aina vakavasti ja 
heti kehitykseen. Me esimerkiksi päivitämme 
säännöllisesti verkkopalvelumme sisältöä 
asiakkailta tulleiden ehdotusten ja toiveiden 
mukaisesti. Myönteisen palautteen jaamme 
aina koko talolle, koska meillä kaikki osal-
listuvat hyvän asiakaskokemuksen tuottami-
seen.

Hoida työttömyysturvasi ytk:LLA

jäsenmaksu ensi vuonna 92 €
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Oi,  joutuos kirkkahin jouluyö,
oi, syntyös sydämihin.
       (Eino Leino)

Lämmintä Joulumieltä ja
Onnea uudelle vuodelle!

Helsingin Merkonomit ry

 Rauhallista Joulun aikaa ja
 Onnellista uutta vuotta 2020!
  
   Tervehtii jo meitä
   joulu ihanin.
   Tuli kylmän teitä,
   armas kuitenkin.
     (Zachris Topelius)

                                 Turun Merkonomit ry

Mökit nukkuu lumiset
nukkuu hankitanteret,
tuikkii taivaan tähtivyö – 
pyhä, nyt on jouluyö.
                    (Eino Leino)

Savo-Karjalan Merkonomit ry

   Ja hyvä, lämmin, 
   hellä on mieli jokaisen:
   oi, jospa ihmisellä
   ois joulu ainainen.
    (J. H. Erkko)  

   Rauhallista Joulun aikaa ja 
   Onnea alkavalle vuodelle!

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porin Seudun Merkonomit ry

Rauhallista Joulua  ja
Menestystä Vuodelle 2020!

Rauhallista Joulua ja Onnellista uutta vuotta!
Saapuu joulu lämpöinen
ja muistuu aika lapsuuden.
Kynttilöiden valoa, 
piparin tuoksua, 
hetkiä yhdessä läheisten.
Unohdetaan kiireet ja juoksut,
nautitaan joulun tunnelma
 ja tuoksut!

Jäsenetu on voimassa vuoden 2020 loppuun 
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti. 
Varaukset ja tiedustelut: booking@metropol.ee, 
varuskoodilla SMYL

Metropol-hotellit Tallinnassa:
• Metropol Hotel  -  Roseni 13, 10111 Tallinna
• Metropol Spa Hotel - Roseni 9,  10111 Tallinna

Majoitushinnat Metropol-hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Pizzanaut-ravintolassa
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• erikoishintaan 10 euroa / 3 tuntia Metropol Spa -hotellin
   kylpylän käyttö (hotellit on yhdistetty käytävillä)

Majoitushinnat Metropol Spa -hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Nomad-ravintolassa
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• kuntosalin käyttö
• kylpylän käyttö 
   (4 saunaa, uima-allas, 4 poreallasta, spa-baari)

Metropol-hotellit sijaitsevat Tallinnan ydinkeskustassa 
Rotermanni-korttelissa, jossa on runsaasti kauppoja, 
monipuolisia ruokapaikkoja ja paljon muuta.

Uusi jäsenetu 
Metropol-hotellit Tallinnassa!
20 %:n alennus päivän parhaasta majoitus-
hinnasta Metropol Hotels -hotelleissa
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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

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. 2020
●  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

Työttömyyskassa YTK  - 
vuoden 2020 jäsenmaksu on 92 euroa
www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n 
jäseneksi

Työttömyyskassa FINKA - 
vuoden 2020 jäsenmaksu on 159 euroa
www.finka.fi     

www.smyl.fi

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

Toivotamme kaikille jäsenillemme 
Rauhallista Joulua ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
Helsingin Merkonomit ry
Kouvolan Seudun Merkonomit ry
Kymenlaakson Liiketalous ry
Porin Seudun Merkonomit ry
Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry
Savo-Karjalan Merkonomit ry
Tampereen Merkonomit ry
Turun Merkonomit ry



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!
 ●	 85-109 euroa yhdistyksestä riippuen 
     koko kalenterivuosi 2020
 ●	 Seniorijäsenyys (yli 65 v) 42-58 euroa
 ●	 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Kaikki jäsenmaksuluokat ovat 
 verotuksessa vähennyskelpoisia!

Yleinen työttömyyskassa YTK jäsenmaksu

Voit halutessasi liittyä samalla kaikkien palkan-
saajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi. 

www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n 
jäseneksi.

●	 YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on 
 92 euroa vuosi 2020.

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, as-
sistentti, 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 uuden jäsenen ja suosittelijan.

Tervetuloa jäseneksi!

Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v) -
kaikille löytyy rahanarvoisia jäsenetuja!

Liity heti! www.smyl.fi
Etu on voimassa vuoden 2020 loppuun 
kulloinkin voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti. 
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan valitsemastasi 
laivayhtiöstä.

Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten jäsenetujen 
lisäksi uusi jäsen ja suosittelija saa liittymisetuna 

20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitus-
hinnasta Metropol Hotels -hotelleissa

Metropol-hotellit Tallinnassa:
• Metropol Hotel  -  Roseni 13, 10111 Tallinna
• Metropol Spa Hotel - Roseni 9,  10111 Tallinna

Majoitushinnat Metropol-hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Pizzanaut-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• erikoishintaan 10 euroa / 3 tuntia Metropol Spa -hotellin
   kylpylän käyttö (hotellit on yhdistetty käytävillä)

Majoitushinnat Metropol Spa -hotellissa sisältävät:
• aamiaisen Nomad-ravintolassa
• Tervetuloa-lahja huoneessa, kuohuviinipullo
• ilmaisen wifi:n koko hotellissa
• kuntosalin käyttö
• kylpylän käyttö 
   (4 saunaa, uima-allas, 4 poreallasta, spa-baari)

Metropol-hotellit sijaitsevat Tallinnan ydinkeskustassa 
Rotermanni-korttelissa, jossa on runsaasti kauppoja, 
monipuolisia ruokapaikkoja ja paljon muuta.


