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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Poikkeuksellinen talvi – millainen kesä odotettavissa

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2020 (euroa)
    Varsinainen Opiskelija- Seniori-
    jäsen  jäsen jäsen yli 65 v *)

Helsingin Merkonomit ry 109,00 0,00 56,00

Kouvolan Seudun Merkonomit ry 94,00 0,00 54,00

Kymenlaakson Liiketalous ry 87,00 0,00 47,00

Porin Seudun Merkonomit ry 98,00 0,00 47,00

Porvoon Merkonomit ry 94,00 0,00 47,00

Savo-Karjalan Merkonomit ry 98,00 0,00 58,00

Tampereen Merkonomit ry 106,00 0,00 48,00

Turun Merkonomit ry 97,00 0,00 57,00
	 	 	 	 *)	seniorijäseneksi	siirtyminen	täyttä-	
	 	 	 	 misvuotta	seuraavan	vuoden	alussa

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on 
92 euroa / vuosi 2020.

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

Tämän alkuvuoden puhutuimpia 
asioita ovat olleet koronavirus ja 
lumeton talvi. 

Lähes kaikissa kohtaamisissa 
puhe kääntyy säähän ja sen poik-
keamiin. Siitä puhutaan mistä on 
puute. Nyt on puute lumesta! 
Mistä johtuu ja mitä se kertoo, 
kun elämme jo maaliskuuta eikä 
Etelä-Suomessa ole tietoakaan 
lumesta? Lunta ei ole nähty juuri 
nimeksikään!

Säätiedotus kertoo, että Helsin-
gissä on ajoittain lämpimämpää 
kuin Ateenassa. Marraskuussa 
alkanut pimeys ja märkyys ovat 
kestäneet koko talviajan. 
 
Olemmeko siirtymässä kolmen 
vuodenajan vuosirytmiin; kevät, 
kesä ja pitkä syksy? Tuntuu aika 
pelottavalta, jos talvi jäisi histori-
aan ja valoisaa lunta ja pakkasta 
ei enää olisikaan. 

Pitkittyvä pimeä ja kostea jakso 
vaikuttaa ihmisten mielialaan. 
Hiihtämään, luistelemaan, lasket-
telemaan ei pääse kuin Pohjois-
Suomessa. Lasten perinteiset 
talven riemut jäävät kokematta. 
Lastenlasten joulupukilta toivo-

mat ja saamat rattikelkat, luisti-
met, sukset ja monot lojuvat 
unohdettuina varaston nurkassa.
        
Miten tällainen sää vaikuttaa yri-
tystoimintaan? Etelän laskettelu-
keskukset seisovat lumettomina 
ja alakuloisina, sukset ja muut 
talviurheiluvälineet jäävät kaup-
pojen hyllyille, lumityökoneet 
ruostuvat pihoille. Monen yrittä-
jän ja työntekijän leipä on kaven-
tunut!

Toivottavasti tämä ei ole esima-
kua tulevasta vaan normaalia 
sään poikkeamaa. Muistan, kun 
1971-72 opiskelin Kouvolan 
kauppaoppilaitoksessa, niin pel-
lot vihersivät ja järvet lainehtivat 
vielä tammikuun puolivälissä. 
Silloin tuli kuitenkin vielä hyvä 
talvi ja lähes neljäkymmentä 
hyvää talvea senkin jälkeen! 

Suomen Merkonomiyhdistysten 
Liitto - SMYL ry:n vuosi 2020 
on alkanut vilkkaissa työn mer-
keissä. Hieno kevään piristys, 
pimeän talven jälkeen, oli jäsen-
kuntamme tutustumiskäynti 
Eduskuntataloon Sari Essayah`n 
kutsumana.  Sarin kutsu kuultiin 
ja sai hyvän vastaanoton. Meitä 

merkonomeja oli hyvä joukko 
koolla seuraamassa parlamentin 
työskentelyä. Tämä tapaaminen 
ja sen saama suosio ilahduttaa 
minua kovasti! 

Toivomme yhdistystoiminnan 
suosion lisääntyvän, parasta 
lääkettä toiminnan piristämiseen 
on yhdessä tekeminen, verkos-
toituminen. Kun itse osallistut ja 
toimit – kaverinkin kynnys tulla 
mukaan madaltuu. Hyvä kello 
kuuluu kauemmaksi!

Toivotan valoisaa kevättä kaikille!  
Uskotaan, ettei lämmin talvi kos-
taudu kylmänä kesänä.
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Pärnu – Viron kesäpääkaupunki
Pitkät valkoiset hiekkarannat ja vihreät puistot .
Pärnun hienolla hiekkarannalla voi kuvitella ottavansa 
aurinkoa ja uivansa jossakin etelän luksuslomakohteessa. 
Kesäkuukausina tämän kesäpääkaupungin sydän on 
keskustan kävelykatualue, jonka puutalot ja kukka-
asetelmat ovat upea kulissi terasseilla istuskelulle ja 
putiikeissa kiertelylle.

SMYL-liitto kutsuu kaikki jäsenet, yksin, kaksin
tai perheineen, lapsineen, isovanhempineen, 
lastenlapsineen 
Kesämatkalle Pärnun 
valkoisille hiekkarannoille 
6.–9. elokuuta (to-su)

Matkaohjelma (alustava)

Torstai 6.8.
klo 9.30 Helsinki Länsiterminaali   
 Matkalippujen jako
klo 10.30 Megastar Tallinnaan
klo 12.30  Laiva saapuu Tallinnaan
 Linja-autolla Pärnuun
 Majoittuminen Strand
 Spa & Conference -hotelliin.
Retkitarjonnasta tarkemmin, kun 
saamme tarvittavan määrän matkalle 
lähtijöitä. Kaikki retket ja järjestetyt 
aktiviteetit lisämaksusta.

Sunnuntai 9.8. 
klo 12.00 Huoneiden luovutus
 Linja-autolla Tallinnaan. 
Ostosaikaa ennen laivaan siirtymistä.
klo 15.30 Kokoontuminen Tallinnan  
 satamassa
klo 16.30 Star lähtee Tallinnasta
klo 18.30  Laiva saapuu Helsinkiin.

Pärnu on erinomainen paikka perhelomalle. Pärnussa teitä odottavat useat vesikeskukset, leikkikentät, seikkailu-
puistot, minieläintarha, kartingkeskus ja paljon muuta, upeita golfkenttiä unohtamatta. Pärnun suurin leikkialue 
on merenranta. Matalavetinen ja nopeasti lämpenevä hiekkaranta soveltuu erittäin hyvin lapsiperheille, koska 
ranta syvenee hitaasti ja lasten on matalassa ja lämpimässä vedessä hyvä leikkiä. 

Vielä on kesää jäljellä...

Vietä rentouttava loma Pärnussa
torstai – sunnuntai
6.-9. elokuuta, 2020

Matkan hinta:

•  319 euroa/henk., kun kaksi aikuista  
 majoittuu standard-luokan huoneessa
•  489 euroa/henk., kun yksi aikuinen  
 majoittuu standard-luokan huoneessa
•  259 euroa/lapsi 12-17v.  lisävuoteella  
 aikuisen/aikuisten kanssa samassa  
 huoneessa
•  185 euroa/lapsi 4-11v. lisävuoteella  
 aikuisen/aikuisten kanssa samassa  
 huoneessa
•  40 euroa/lapsi 0-4v. lisävuoteella
 aikuisen/aikuisten kanssa samassa  
 huoneessa

Matkan hintaan sisältyy
•  laivamatkat star-luokassa
•  bussikuljetukset Tallinna – Pärnu
 ja Pärnu - Tallinna
•  majoitus Pärnussa Strand Spa
 & Conference -hotellin standard-  
 huoneessa aamiaisineen (3 yötä)

Lisämaksusta etukäteen varattuna ja 
maksettuna ateriat laivalla:

Menomatkan meriaamiainen 
• Aikuinen 18 euroa
• 12-17-vuotias 11 euroa
• 6-11-vuotias 8 euroa

Paluumatkan buffet 
• Aikuinen 26 euroa
• 12-17-vuotias 14 euroa
• 6-11-vuotias 9 euroa

Lisämaksusta valitsemanne retket,
retkistä lisää tietoa myöhemmin.
Matkan toteutuminen edellyttää 
vähintään 30 osallistujaa.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Matkapojat Oy, kotipaikka Tampere, 
Y-tunnus: 1842916-3

Ilmoittautuminen: 
• sähköpostitse parnu@smyl.fi
• osallistujien nimet, syntymäajat 
• varaajan sähköpostiosoite ja
 jäsennumero

Paikkoja rajoitetusti ilmoittaudu 
heti tai viimeistään 30.4. 
Lähetämme vahvistuksen heti, kun 
saamme ilmoittautumisesi.

Ennakkomaksut 7.5. mennessä: 
• Aikuiset 100 euroa
• Lapset 50 euroa
Loppumaksut 15.6. mennessä. 

Strand Spa & Conference***+
Rakennettu vuonna 1985 Venäjän Tietotoimisto APN kylpyläksi -  

tuolloin salamyhkäinen ja kansalta suljettu paikka. Hotellia ja sen 

huoneita on uusittu säännöllisesti, viimeksi vuonna 2011, 2016 ja 

2018. Hotellissa Á la carte -ravintola, aulabaari, allasosasto, jossa 

16 m uima-allas, poreallas, hierova allas, höyrysauna, löylysauna 

sekä lämpimiä laavakivituoleja. Aurinkotuoleja span terassilla.

Lasten leikkikulma. Maksulliset lisäpalvelut: kauneussalonki, 

hieronnat, suolakammari. Minigolf hotellin alakerrassa.
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Helmikuun lopulla, perjantain vastaisena yönä heräsin. En saanut 
unta. Huomasin, että ajatukseni pyörivät Jyrki Kankaan ympärillä. 
Pohdin mietteissäni vuosikymmenien aikaista ystävyyttämme. Kir-
jasin muistokirjoitusta Jyrkistä. Tapanani on ollut kirjoittaa näihin 
kirjeisiini muistokirjoituksia menehtyneistä ystävistäni. Viimeksi 
Lasse Mårtensonista ja Jukka Virtasesta. Olen ollut tiiviisti yhtey-
dessä Jyrkiin ja siten olen ollut ajan tasalla hänen voinnistaan. Mut-
ta hämmästyin ennakoivani tapahtumia tällä tavoin.
 
Kun aamulla heräsin ja luin postejani, ensimmäisenä oli Jyrkin vai-
molta Paulalta saapunut lyhyt viesti: ”Veljesi lähti perustamaan fes-
tivaalia pilven taa.”
 
Olin yhteydessä orkesterini jäseneen, Purtsiin. Pohdimme sitä, 
mikä ero on sukulaisen ja ystävän poismenolla. Totesimme, että 
useimmiten sen ratkaisee ystävyys.
 
Jyrki oli noin puoli vuotta nuorempi kuin minä. Emme olleet siis 
veljeksiä. Emme mitään sukua.  Saimme jatkuvasti tiedusteluja, 
mitä sukua olemme toisillemme. Jyrkillä oli tapana kertoa kysy-
jälle, että minä olin hänen isoisänsä. Ratkaisevasti vanhempi kun 
olin. Minä taas kiusoittelin, että Jyrki on minun isoisäni. Sukulai-
suutta tärkeämpi oli 54 vuotta kestänyt ystävyytemme. Se alkoi 
vuonna 1966 jolloin asuin Raumalla ja Jyrki Porissa. Jyrki perus-
ti Porin jazzin ja minä 7-seinähullua orkesterini. Meitä yhdisti ko-
ko elämämme kestävä puberteetti. Innostuimme hauskoista ja mu-
kavista asioista. Veimme ne läpi harmaan kiven. Punaisena lanka-
na oli rakkaus musiikkiin. Kuljimme maailmalla ja etsimme per-
soonallista, toisenlaista musiikkia. Kartoimme ryppyotsaisuutta. 
Halusimme tarjota ihmisille musiikin avulla hyvää mieltä ja oloa. 
EI pelkkää taidenautintoa. Mukaan tarttui esimerkiksi tosijazzin, 
Dixieland- ja swingmusiikin taitajia Moskovasta, Pietarista, Inti-
an Jaipurista, New Orleansista, Siperiasta, Turkista. New Yorkis-
ta, Espanjasta ja Skånesta. Yhdistimme ja teimme vaihtureita Po-
rin Jazzin sekä Höyrylaiva Ukkopekan, Herrankukkaron ja Vaaka-
huoneen kanssa.
 
Vaikkei Jyrki ollut isoisäni, hän oli oppi-isäni. Ihailin ja seurasin 
mestaria.  Nautin hänen pikkupoikamaisuudestaan ja peräänanta-
mattomuudestaan. Kun joku sanoi, ettei näin voi tehdä, aiheutti se 
hänessä välittömästi päätöksen tehdä juuri se. Ei se aina onnistu-
nut, mutta useasti kyllä. Humaanisuus oli myös Jyrkin kantava voi-
ma. Hän koulutti, kannusti ja opasti nuoria muusikoita. Voimiaan 
säästämättä. Vuosia sitten hän perusti Suomen Jazzakatemian, jos-
sa toimi jazzmusiikin legendoja. Yhdessä järjestimme Herrankuk-
karossa jazzleirin nuorille aloitteleville jazzmuusikoille.  Se oli op-
pia mestarilta ja kisällille.
 
Kun maailman viimeinen tosijazzin legenda Ted Cursonista tu-
li Porin Jazzien lempiesiintyjä vuosikymmenten ajaksi, hän tu-
tustutti meidät toisiinsa. Jyrki ideoi Herrankukkaroon ”Smoke 
and Swing” savusaunatapahtumat. Musta mies soitti smokissaan 

swinglegendoja savusaunan lauteilla oleville 126 saunojalle. Sa-
tojen vuosien vanhaan kontrabassojen Stradivariusta soitti Porin 
Kaupunginorkesterin emeritus basisti, Jyrki Kangas.
 
Paulalla ja Jyrkillä on kesämökki Luvialla. Musiikin lisäksi Jyrki ra-
kasti merta. Kun suuri teollisuuslaitos ilmoitti perustavansa Poriin 
laitoksen, jonka jätteet ohjataan Itämereen, Jyrki käynnisti ”Puh-
taan meren puolesta” yhdistyksen. Alkoi taistelu tuulimyllyjä vas-
taan. Vielä pari viikkoa ennen Jyrkin kuolemaa sain talvitukikoh-
dastamme Sri Lankasta Jyrkiin puhelinyhteyden. Kuulin puheli-
messa, että väsymys oli jo voimakasta. Mutta vielä hän jaksoi us-
koa siihen, että Vesiylioikeuteen lähetetyt valitukset menevät läpi. 
Se oli yksi hänen viimeisistä toiveistaan. Toivottavasti yhdistyk-
sen muut jäsenet jaksavat jatkaa Jyrkin aloittamaa, hänelle ja meille 
kaikille merta rakastaville tärkeää työtä.
 
Musiikin saralla Mr. Jazz saavutti jo legendaarisen aseman. Eikä ai-
noastaan Suomessa. Hän oli hyvin verkostoituneena mm kansain-
välisten jazzfestivaalien järjestäjien yhdistyksen pitkäaikainen vetä-
jä, vaikuttaja ja auktoriteetti. Nykyjohdolla on Porin Jazzilla haas-
teensa säilyttää Jyrkin luomaa elämäntyötä. Hänen ansiostaan Pori 
Jazzista tuli kansainvälisestikin yksin arvostetuimmista alan festi-
vaaleista. Jyrki Kangas tarjosi elämäntyöllään uskomattoman mää-
rän musiikkinautintoa sitä haluaville. Hän oli legenda jo eläessään. 
Hänen elämäntyönsä elää kauan.
 
Paula-vaimo tunsi miehensä. Hänen viestinsä minulle on uskotta-
va. Hän ei lopettanut festivaalien järjestämistä. Hän vain siirtyi väl-
jemmille nurmikoille Kirjurinluodolta.
 
Itse asiassa olisin ylpeä mies, jos olisin ollut Jyrkin isoisä. Tai Jyrki 
minun isoisäni. Mutta oli upeaa, että tunsimme molemmat olevam-
me toistemme ystäviä. Siitä olen kiitollinen Jyrkille ja elämälleni. 
Siksi olen onnellinen mies. Ja siksi tämän muistokirjoitukseni 
sanoma on positiivinen.  Tarina kahden Kankaan ystävyydestä.

Vuoden 2009 SMYL-kunniamerkonomi, taiteellinen johtaja, Mr Pori Jazz, Jyrki Kangas siirtyi keskuudestamme taivaalliseen  orkesteriin 
pitkällisen sairauden jälkeen. Jyrki Kangas valmistui merkonomiksi vuonna 1965. Merkonomi News sai julkaisuluvan Jyrkin Paula-puolisolta 
ja Pentti-Oskari Kankaalta muistokirjoitukseen,  joka julkaistiin perjantaina 6.3.2020 Herrankukkaron Elämäni makuja -palstalla.

Jyrki Kangas in Memoriam
Tarina kahden Kankaan ystävyydestä

Pentti-Oskari Kangas

Kirjoitan jälleen positiivisen tarinan. Taustana on kiitollisuus ystävyydestä.



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.
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Vuoden 2020 kunniamerkonomin julkistaminen 
1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 
  kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan  
  tarkastajaa
3.  Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja  
  muut osanottajat
4.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätös-
  valtaisuus
5.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6.  Käsitellään vuoden 2019 toimintakertomus  
  ja päätetään niistä toimenpiteistä, joihin  
  kertomus antaa aihetta
7.  Käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja
  toiminnantarkastajien lausunto, päätetään  
  tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuu-
  vapaudesta
8.  Päätetään yli-/alijäämän aiheuttamista  
  toimenpiteistä
9.  Valitaan liiton tarvitsemat edustajat
10.  Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset 
11.  Käsitellään jäsenhakemukset ja hyväksytään
  jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten säännöt  
  ja toiminta-alueet
12.  Ilmoitusasiat
13.  Kokouksen päättäminen

Tervetuloa! 

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN 
LIITTO – SMYL RY
Hallitus

Lauantai 16. toukokuuta, 2020 klo 14.00

Atelier-neuvotteluhuone, Box by Posti, Keskuskatu 3, 00100 Helsinki

●	 Nautimme ennen kokousta buffet-lounaan klo 13. Catering by Patisserie Teuvo Aura.
●	 Kokouspaketin hinta sisältäen lounaan 49 euroa/henkilö
                 

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.45

LIITTOKOKOUSKUTSU

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Ilmoittautumiset:
Kokoukseen ja lounaalle (49 euroa) 
ilmoittautumiset 26.4. mennessä omaan 
paikallisyhdistykseen.

Sääntömääräinen kevätkokous

www.patisserietm.fi
https://fi-fi.facebook.com/PatisserieTM
http://instagram.com/patisserietm
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Organisaation prosessit ja toimintamallit 
– kuka niitä tarvitsee?

Pienissä yrityksissä päätösten, muutosten ja vaikutus-
ten kommunikointi sekä jalkauttaminen onnistuu 
helpommin. Voidaan vaikkapa jakaa tietoa yhteisen 
kahvipöydän ääressä ja vaihtaa ajatuksia. 

Mitä suuremmaksi yritys kasvaa tai on useita toimi-
paikkoja, eivätkä ihmiset ole fyysisesti saman katon 
alla, tilanne vaikeutuu. Yrityksen sisällä voi syntyä 
toisistaan poikkeavia toimintamalleja, kukin tekee 
asiat tyylillään. Tästä seuraa monenlaisia haasteita 
koko henkilöstölle, johto mukaan lukien.

Erilaiset käytännöt aiheuttavat epätasa-arvoa ja 
turhaa harmitusta. Yksi esimies vaatii tiimiltään 
tiukasti prosessien noudattamista, kun toinen menee 
vihellellen virran mukana ja päättää asioiden hoidosta 
lennossa. Edellä mainittu tilanne on kurja, mutta ihan 
mahdollinen monessakin organisaatiossa. 

Epätasa-arvoiset käytännöt laskevat työtyytyväisyyttä, 
monesti sairauspoissaolot lisääntyvät ja työntekijöiden 
vaihtuvuus kasvaa. Pidemmälle ajateltuna vaikutukset 
voivat ulottua yritysmielikuvaan ja tuleviin rekrytoin-
teihin saakka.

Yrityksen HR:n, esimiesten ja johdon tuleekin 
tunnistaa, milloin toimintamalleja tarvitaan. Monesti 
tilanne saatetaan huomata vasta, kun mopo on jo 
karannut. On siis tärkeää selvittää ajoissa, millaiset 
asiat vaativat yhtenäisiä käytäntöjä. Ainakin tehtävät, 
joihin sisältyy lainsäädäntöön liittyviä asioita tai paljon 
manuaalisia työvaiheita ovat sellaisia.

Prosessien ei ole tarkoitus hankaloittaa arkea tai 
lisätä byrokratiaa, eikä niitä kannata tehdä tekemisen 
ilosta. Pitää selvittää, mitä niillä halutaan saavuttaa 
ja pitää tavoitteet mielessä prosesseja luodessa. 
Muutosta tulee johtaa järjestelmällisesti, kaikki eivät
ota sitä vastaan helposti tai ilolla. Siksi onkin tärkeää
kommunikoida, mitä muutoksella on tarkoitus saavut-
taa, millaisia hyötyjä siitä saadaan organisaatiolle ja 
mitä se tarkoittaa yksilötasolla.
 
Toimintamallit kannattaa ottaa aktiivisesti heti käyt-
töön arjessa ja huolehtia, että ne pysyvät elossa. 
Digitalisaatio ja erilaiset järjestelmät saattavat olla 
hyvänä apuna muistuttamassa marssijärjestyksestä, 
aikataulusta ja on pitämässä tiedot järjestyksessä ja 
saatavilla.

Työpaikoilla tehdään päätöksiä koko ajan ja ehkä jopa edelleen kiihtyvällä tahdilla. 
Päätökset tarkoittavat todennäköisesti muutoksia työntekijöiden arkeen. 

HR-palsta

TEKSTI: Tuuli Paavola



Tunnettua ja tutkittua on, että taiteen ja kulttuurin 
harrastaminen lisää ikääntyvän ihmisen henkistä 
hyvinvointia ja sitä kautta fyysistä terveyttä. Keravalla 
on jo kahtena vuonna järjestetty ikääntymistä esiin 
nostava ja tekemiseen innostava kulttuurifestivaali.

– Tämän vuoden festivaalin suunnittelu on käynnisty-
mässä ja mukaan toivotetaan uusia jäseniä niin yhdis-
tyksen hallitukseen ja tapahtumajärjestäjiksi kuin 
esiintyjäryhmiin, Kulttuuriyhdistys Keravan Armas ry:n 
puheenjohtaja Marjasinikka Väänänen kutsuu.

Ikääntyminen alkaa Armas-laskennan mukaan kun 
täyttää 60 vuotta. Silloin moni on vielä vahvasti kiinni 
työelämässä. Kun siirtyy eläkkeelle, niin alkaa usein 
pitkä omaehtoisen toimeliaisuuden kausi ennen var-
sinaista vanhuutta. Kulttuuriset harrastukset ja yhdis-
tystoiminta tuovat elämään sisältöä, uusia tuttavuuk-
sia ja mielenkiintoista tekemistä, Väänänen jatkaa.

Festivaalin ohjelmistossa on ollut musiikkiesityksiä, 
lausuntaa, laulua, kuvataidetta ja tanssia. Tavoitteena 
on ollut tuoda esille paikallista osaamista. Festivaalis-
sa tärkeää on ihmisten ja eri sukupolvien kohtaami-
nen, elämysten ja kokemusten välittäminen sekä 
yhdessä tekeminen.

Keskeistä toiminnassa on ollut myös se, että kulttuu-
ripitoista ohjelmaa on viety palvelutaloihin ja hoiva-
koteihin sellaisten ihmisten ulottuville, jotka eivät 
pääse liikkumaan muualle.

Luovat ajatukset teoiksi

Festivaalin järjestäminen tarjoaa monenlaista teke-
mistä, niin luovaa suunnittelua kuin käytännön tehtä-
viä. Monia naruja on pidettävä käsissä, Marjasinikka 
Väänänen naurahtaa.

Syksyn festivaalissa on ollut jopa kymmenen eri 
tapahtumaa. Niille on varattava tilat, organisoitava 
tilanteen mukaan pöydät, tuolit, mikrofonit tai taulu-
ripustukset. On hoidettava markkinointia, some-
kanavia, lipunmyyntiä ja kutsuja. Tapahtumien lähes-
tyessä on harjoituksia, mietitään puvustuksia ja 
asusteita, harjoitellaan tanssiaskelia ja mitä milloinkin.

ARMAS-kulttuurifestivaali 
kutsuu tekijöitä mukaan Keravalle
ARMAS on ainutlaatuinen, valtakunnallinen tapahtumaketju, joka kutsuu 
ikääntyviä sekä tekijöiksi että kokijoiksi omaan festivaaliin. Keravan ARMAS-
yhdistys hakee joukkoonsa uusia jäseniä koostamaan tulevaa syksyn festivaalia.
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Toimintaa ja tekemistä  ikäihmisille

TEKSTI: Leena Valkonen
KUVAT:  ARMAS ry kuva-arkisto

Festivaalin järjestelyissä on tehtävää myös talous-
osaajille ja yhdistystoiminnan käytännön pyörittäjille. 
ARMAS-toiminta tuo esille ikääntyneiden luovuutta 
ja näkemyksiä taiteellisen kulttuurin keinoin. 

Jos kiinnostuit ja etsit itsellesi iloista ja elävää 
harrastusta, tule toimimaan Keravalle.

Lisätietoa:
Marjasinikka Väänänen
Keravan ARMAS ry:n 
puheenjohtaja 

puhelin: 044 5900179 
sähköposti: 
ms.vaananen@storyway.fi 
www.keravanarmas.fi
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MEILLÄ 
ON KYKY 
AJATELLA 
ISOMMIN.

Kansanedustaja Sari Essayah kutsui SMYL-liiton jäsenet vierailulle 
eduskuntaan maaliskuun alussa. Tilaisuudessa oli runsaat 
50 osallistujaa. Kiitämme kaikkia emäntiä ja isäntiä hienosta 
mahdollisuudesta tutustua eduskuntaan, sen toimintaan ja itse 
rakennukseen.

Aloitimme vierailukäynnin harvinaisen mielenkiintoisella 
kyselytunnilla, jota eduskunnan lehtereiltä oli helppo seurata. 
Kyselytunnin tärkeitä aiheita olivat: Kreikan rajavalvonta, Turkin 
pakolaiskriisi, koronavirus ja lääkkeiden toimitusongelmat. Lähes 
kaikki kansanedustajat ja ministerit olivat läsnä.

Oppositio tivasi sisäministeri Maria Ohisalolta (vihr.) monta kertaa, 
tukeeko Suomi Kreikan päätöstä sulkea Kreikan raja kuukaudeksi. 
Ohisalo luki vastaukseksi kolme kertaa Rajavartiolaitoksen esitettä, 
mikä aiheutti runsasta kommentointia. Myös mediassa todettiin, 
että kyselytunnilla käyty keskustelu oli harvinaisen värikästä.

Suomen tunnetuin paternoster-
hissi eli "herrahissi" on Edus-
kuntatalossa henkilökunnan 
käytössä. 

Kyselytunnin päätyttyä emän-
tämme Sari Essayah, ryhmä-
avustaja Elsi Ranta ja kansan-
edustaja Sari Tanus sekä isän-
tämme kansanedustajat Peter
Östman ja Antero Laukkanen 
tutustuttivat meidät Eduskunta-
taloon ja sen toimintaan.

SMYL-jäsenet eduskunnassa

TEKSTI: Anna-Maija Kunnas
KUVAT:  Heikki Kunnas
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Turvallisuuden tunnetta järkyttävät myös muu-
tokset yksilön taloudellisessa tilanteessa. Tyy-
tyväinen jäsenemme on onnellinen saadessaan 
selkeän turvan kassasta maksamalla kerran 
vuodessa laskunsa. Turvaa hänelle tuo myös 
se, että ympärillä olevista työkavereista joka vii-
des kuuluu samaan kassaan. Myös vapaus luo 
turvaa – työpaikkaa tai jopa koko alaa voi vaih-
taa, jos turvallisuudentunteen edellytykset eivät 
muutoin täyty. YTK ei edellytä tiettyä ammattia, 
joten kuka tahansa on tervetullut mukaan tai 
vapaa vaihtamaan alaa kesken jäsenyyden.
                             
Miksi YTK on kasvanut perustamisestaan 
asti joka vuosi? 

Yleinen työttömyyskassa YTK on Suomen suurin 
työttömyyskassa, jonka jäsenmäärä on kasva-
nut joka vuosi viimeiset jo lähes 30 vuotta. Jo yli 
440 000 suomalaista palkansaajaa on vakuut-
tanut ansioturvansa YTK:n kautta. 

Yksi asiakaslupauksemme on, että ”kukaan ei 
halua maksaa liikaa tehottomasta toiminnasta”. 
Kassan jäsenmaksun suuruus riippuu ensisi-
jaisesti siitä, paljonko kassan jäseniä on työt-
töminä ja toisekseen siitä, kuinka hyvin kassa 
hoitaa hommansa. YTK:n jäsenmaksu on tänä 
vuonna vain 92 € ja kassan työttömyys on sa-
massa linjassa kokonaistyöttömyyden kanssa. 
Jäsenmaksu on kuukausiperusteinen, eli mak-
sat liittyessäsi vain jäljellä olevan vuosimaksun 
verran. 

Tehokkuudessa YTK on tilastojen mukaan omaa 
luokkaansa. Mikään muu työttömyyskassa 
Suomessa ei pysty hoitamaan hallintoaan niin 
kustannustehokkaasti kuin YTK. YTK:n jäsenenä 
et siis maksa mistään turhasta, vaan vain siitä, 
että asiasi tulevat hyvin hoidetuiksi ja saat an-
sioturvan silloin kun sitä tarvitset. 

Toinen lupauksemme on, että asioiden pitäisi 
sujua jäsenelle mahdollisimman helposti, no-
peasti ja välittävästi. YTK on panostanut paljon 
asioinnin sujuvuuteen, digitaalisuuteen ja asia-
kaspalvelun laatuun. Suurin osa jäsenistäm-
me on ottanut omakseen verkkopalvelumme  

OmaYTK:n, jonka kautta on helppo ja kätevä lä-
hettää hakemukset ja niiden liitteet. Pystymme 
käsittelemään sähköisen hakemuksen niin, että 
rahat ovat tilillä parhaimmillaan parissa päiväs-
sä.

Asiakaspalvelu on YTK:ssa todella sydämen 
asia. Meillä jokaiselle työttömyysasioissa apua 
tarvitsevalle löytyy aikaa ja välittävää apua. Eipä 
siis ihme, että kun kysymme jäseniltämme vuo-
sittain suositteluhalukkuutta, jopa 90 % haluaa 
suositella meitä myös ystävilleen ja läheisilleen. 

YTK on edullinen vakuuttaja työttömyyden varalle

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että työelämän – kuten muunkin elämän – tulisi olla turvallista. Työelämän turvallisuus koostuu monis-
ta asioista; konkreettisesta työturvallisuudesta psykologiseen turvallisuuden tunteeseen. Jälkimmäisen alle kuuluvat esimerkiksi työyh-
teisössä muilta työntekijöiltä saatu tuki, työnantajan ja työntekijän välinen vuorovaikutus ja tehdyt työhyvinvointitoimenpiteet. Onneksi 
yhä useammalla työpaikalla ymmärretään turvallisuudentunteen kautta tulevan menestyksen olevan yhteispeliä.

YTK 
SUOMEN SUURIN 

TYÖTTÖMYYSKASSA

• YTK:ssa on yli 440 000 jäsentä

• YTK on avoin kaikille palkansaajille. Se tarjoaa eri alojen työn-
tekijöille työttömyysturvalaissa määritellyn ansiosidonnaisen 

työttömyysturvan 92 euron vuosimaksulla (2020)

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

sattuessa tai uutta työtä etsiessä.  
Täysjäsenyys 110 € (2020)

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

YTK.FI

Ansioturva on yksilön vapautta
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YTK on edullinen vakuuttaja työttömyyden varalle

Tule meille 
ansioturvaan



Työsuhdejuristin palsta

Huom! Yhteydenotot juristeihin SMYL-liiton kautta. 
Tarkastamme jäsenyyden voimassaolon.

Kertyykö lomautetulle lomaa? ja 
muuta usein kysyttyä lomautuksesta

”Voidaanko minut lomauttaa?”

Lähtökohtaisesti lomautus koskee vain vakituisia 
koko- tai osa-aikaisia työntekijöitä. Määräaikainen 
työntekijä voidaan lomauttaa vain, jos hän on sel-
laisen henkilön sijaisena, joka voitaisiin lomauttaa.

Työntekijä voidaan lomauttaa ensinnäkin silloin, 
kun olisi taloudellinen ja tuotannollinen peruste 
irtisanomiseen eikä tarjolla ole muuta työtä tai 
koulutusta. Tällöin työnantaja voi lomauttaa työn-
tekijän toistaiseksi. Toiseksi työntekijän voi lomaut-
taa myös silloin, kun työ on vähentynyt tilapäisesti, 
arviolta enintään 90 päiväksi. Tällöin työntekijä voi-
daan lomauttaa täksi määräajaksi.

Työntekijää ei saa lomauttaa esimerkiksi tämän ter-
veydentilan vuoksi. Jos työntekijä on lomautettu 
perusteettomasti, hänellä on oikeus vahingon-
korvaukseen.

Miten käytännössä lomautus voidaan toteut-
taa ja jos saisin valita, onko joku vaihtoehto 
minulle edullisin?

Työntekijä voidaan lomauttaa tarpeen mukaan jo-
ko kokonaan tai osittain työnantajan vähennystar-
vetta (esim. 40 tai 60 %) vastaavasti. 

Lomautus on työnantajan käytössä oleva irtisanomista lievempi toimenpide, jolla 
työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti työsuhteen pysyessä voimas-
sa. Lomauttamisesta on säädetty työsopimuslaissa ja työehtosopimuksissa. Koko-
simme vastauksia työntekijöiden usein kysymiin lomautusta koskeviin kysymyksiin.

Osalomautus voidaan toteuttaa monin tavoin: 
- lyhentämällä päivittäistä työaikaa (esim. työtä 5  
 päivänä viikossa 4,5 tuntia), 
- lyhentämällä työviikkoa (esim. työtä vain ma-ke), 
- näitä vaihtoehtoja yhdistelemällä (esim. töissä  
 ma-ti ja lyhennetty työpäivä to-pe) tai 
-  vuoroviikkolomautuksena (esim. puolet työnteki- 
 jöistä viikon lomautettuna ja puolet työntekijöistä
  töissä, seuraavalla viikolla toisin päin).

Käytännössä voi olla työntekijälle parempi, jos hä-
net lomautetaan lyhennetyn työviikon mallin mu-
kaisesti verrattuna lyhennetyn päivän malliin, vaik-
ka työaika viikossa olisi sama: esimerkiksi muun 
työn löytäminen voi olla helpompaa ja työmatka-
kustannukset alhaisemmat, kun viikolla erottuvat 
selkeästi toisistaan lomautus- ja työpäivät.

”Saanko ansiosidonnaista?”

Lomautustavasta riippumatta tulee heti ensimmäi-
senä lomautuspäivänä ilmoittautua kokoaikatyön 
hakijaksi TE-toimistoon, joka antaa etuuden mak-
sajalle työvoimapoliittisen lausunnon oikeudes-
ta päivärahaan. Päivärahaa voidaan maksaa oma-
vastuuajan täytyttyä eli sen jälkeen, kun työnteki-
jä on ollut työttömänä työnhakijana lomautettuna 
yhteensä viisi täyttä työpäivää vastaavan ajan enin-
tään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Asianajotoimisto Aika Toimistossamme teitä palvelevat:
●	asianajaja, varatuomari Esa Schön
●	 lakimies, oikeustieteen maisteri Tuomas Tuokko
●	 lakimies, oikeustieteen maisteri Maiju Eronen 
 (perhevapaalla kesään 2020 asti)
●	avustava lakimies, oikeustieteen maisteri Heli Koivukallio 
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Jos työnantajan lomautustarve on siis hyvin vähäi-
nen, omavastuuaika ei välttämättä ehdi täyttyä. 
Vaikka omavastuu täyttyy, osalomautetulla lyhen-
nettyä päivää tai viikkoa tekevällä ei ole oikeutta 
päivärahaan niinä viikkoina, joina hän on töissä yli 
80 % täydestä työajasta. 

Lomautetulle maksetaan joko täyttä päivärahaa 
kokonaisilta lomautuspäiviltä tai soviteltua päivära-
haa kaikilta työpäiviltä viikossa riippuen siitä, millä 
tavalla lomautus on toteutettu lomautusilmoituk-
sen mukaan. Perussääntönä on, että lyhennettyä 
työpäivää tekevälle maksetaan soviteltua päivära-
haa kaikilta 5 päivältä viikossa, kokonaan lomau-
tetulle tai lyhennettyä työviikkoa tekevälle täyttä 
päivärahaa lomautuspäiviltä. Osalomautuksen to-
teutustavalla voi siis olla vaikutusta työttömyyspäi-
värahan lopulliseen määrään, koska laskentatavat 
poikkeavat toisistaan. 

Lisätietoa työttömyyspäivärahasta saa työttömyys-
kassasta.

”Kertyykö lomautuksen aikana vuosilomaa 
ja voinko pitää kesäloman lomautuksen 
aikana?"

Kokonaan lomautettu ansaitsee lomaa entiseen 
tapaan käytännössä 6 viikon ajalta, osalomautettu 
6 kuukauden ajalta. Jos lomautus väliaikaisesti 
keskeytyy ja työtä on tarjolla kokoaikaisesti lomau-
tetulle päiväksikin tai osittain lomautetulle koko 
viikoksi, lomankertymisaika alkaa alusta lomautuk-
sen jatkuessa työn jälkeen, mikä on työntekijälle 
eduksi. Osittain lomautetun 6 kk:n jakso nollautuu
myös lomanmääräytymisvuoden vaihtuessa eli 
maalis-huhtikuun vaihteessa. Jos osittainen lomau-
tus on alkanut siis helmikuun alussa ja loppuu lo-
kakuun lopussa, lomaa kertyy kaikilta muilta kuu-
kausilta paitsi lokakuulta. 

Kesäloman voi pitää normaalisti lomautuksen ai-
kana. Loma-ajan palkka määräytyy lähtökohtaisesti 
lomautusta edeltäneen palkan mukaan.

”Karttuuko eläke?”

Eläkettä kertyy lomautuksen aikana ansiosidonnai-
sesta työttömyyspäivärahasta. Tarkempia tietoja 
saa omalta työeläkevakuutusyhtiöltä.

Lomautetun oikeudet ja velvollisuudet 
tiivistetysti 

●	 ei työtä, ei palkkaa
●	 salassapitovelvoite voimassa
●	 ei saa perustaa kilpailevaa yritystä 
 eikä mennä kilpailijalle, jos vahinko 
 työnantajalle ilmeinen
●	 saa tehdä muuta työtä ja lopettaa 
 tämän muun työn 5 päivän irtisanomis-
 ajalla
●	 asuntoetu pysyy lain mukaan voimassa
●	 muut luontoisedut (puhelin, autoetu ym.) 
 voimassa vain sovittaessa
●	 oikeus irtisanoutua ilman irtisanomis-
 aikaa, yli 200 päivän jälkeen irtisanomis- 
 ajan palkkaa vastaava korvaus 
●	 työnantajan irtisanoessa aina 
 irtisanomisajan palkka
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Turun Merkonomit ry

To 26.3. klo 17
Turun Merkonomit ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous
Ravintola Julinia, Linnankatu 18, 20100 Turku

Käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat.

Tarjolla suolainen iltapala.

Tervetuloa!
Hallitus

Tampereen Merkonomit ry

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

Ti 16.6.
Kesäkauden avaus
Tampereen Merkonomit Viikinsaareen

Omakustanteinen retki, jolla tutustumme kesän uuteen 
menuun.

To 2.7.
Me tulemme taas
Nokian kesäteatteri

Reino Helismaan käsikirjoittama tukkilaiskomedia

Tilaa liput Heli Viitalalta, puhelin 050 583 3960

Ke 12.8.
Laukon kartanon puistokonsertti

Suomalaisia sävelmiä suvessa 
mm. Sibelius, Kuula, Merikanto ja Malmsten.

Oopperalegenda Jaakko Ryhänen ja pianisti Jukka 
Nykänen esittävät Laukon kartanopuistossa suomalaisten 
säveltäjien kauneimpia kappaleita. Lähde kesäpäivän 
viettoon upeiden musiikkielämysten äärelle Pyhäjärven 
rannalle!

Tarkempaa tietoa ja aikataulu seuraavassa yhdistyksen 
tiedotteessa.

Syksyllä Tampereen teatteriin
Pe 25.9. Peter Pan menee pieleen
Ma 26.10. Ihan Seelana, Frenckellin näyttämö

Porin Seudun Merkonomit ry

Ke 25.3. klo 17
Yhdistyksen kevätkokous
Eurajoen Säästöpankki, Puuvilla, Pori

Yhdistyksemme kevätkokouksessa ovat esillä sääntömää-
räiset asiat. Lisäksi kuulemme pankin puheenvuoron ajan-
kohtaisista kiinnostavista asioista. Kahvitarjoilu.

Tervetuloa!
Porin Seudun Merkonomit ry  Hallitus

Su 5.4. klo 17
Teatteriin Ulvilaan
Teatteri Ulpu, Koulukuja 2, Ulvila

Varasimme 30 lippua Teatteri Ulpuun, jossa esitetään Arto 
Paasilinnan teoksen pohjalta dramatisoitu näytelmä Ukko-
senjumalan poika. Tule sinäkin mukaan!

Osallistumismaksu 10 euroa / henkilö 

Hinta sisältää lipun sekä väliajalla kahvin tai teen ja näytel-
män teemaan kuuluvan ”kuppikakun”. Omat kyydit Ulvi-
laan, kysy ilmoittautuessasi tarvittaessa kimppakyytiä.

Ilmoittautumiset 23.3. mennessä.

Ma 20.4. klo 17
Tutustuminen palomuseoon
Waluvaara, Satakunnankatu 3, Pori

Yhdistyksemme jäsenillä ystävineen on nyt mahdollista 
tutustua Satakunnan palomuseoon Waluvaaraan, joka on 
avoinna vain ryhmille sopimuksen mukaan.

Illan ohjelma klo 17 alkaen:
-Museo Waluvaara
-Satakunnan pelastuslaitoksen yleisesittely luentosalissa
-Kalustoesittely kalustohallissa.

Tilaisuus on osallistujille maksuton, yhdistys kustantaa 
kahvitarjoilun.

Ilmoittautumiset viimeistään 13.4. mennessä.

●	●	●	●	●	●	●

Kaikkiin Porin Seudun Merkonomit ry:n tapahtumiin 
ilmoittautumiset joko sähköpostilla porinmerkonomit@
gmail.com tai puhelimitse Leila Kantoselle 040 748 2450 
(puhelimessa on vastaajapalvelu, jätä tarvittaessa ääni-
viesti vastaajaan). 

Paljon muitakin tapahtumia on suunnitteilla. Kaikista tapah-
tumista tiedotamme lisää yhdistyksen jäsentiedotteissa  ja 
nettisivuillamme www.porinseudunmerkonomit.fi 

Hyvää kevättä kaikille!
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Helsingin Merkonomit ry

To 26.3. klo 19 
Stalinin suloinen ruoska
HKT, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
 
Kari Heiskasen kirjoittaman hirtehisen komedian päähen-
kilönä nähdään valvontakomission johtaja Andrei Zdanov, 
joka saapuu hotelli Torniin syksyllä 1944. 

Hinta: 36,00 euroa, Maksuviite: 4941

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia 
peruutuspaikkoja.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 26.3. klo 19 
HS esittää: Musta laatikko 15
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
 
Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena 
elävänä esityksenä.  
 
Hinta: 34,00 euroa, opiskelijat 24,00 euroa
Maksuviite: 4967

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia 
peruutuspaikkoja.

Vetäjä: Irene Uimonen

Ti 31.3. klo 19
W.A. Mozart Don Giovanni -ooppera 
Suomen Kansallisooppera 
Helsinginkatu 58, Helsinki

Liput: 105 euroa, eläkeläinen 95 euroa, 
opiskelija 63 euroa, nuoriso (alle 20-v) 53 euroa.
Maksuviite: 4679 

Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia 
peruutuspaikkoja.

Vetäjä: Irene Uimonen

Ti 7.4.klo 17.30
Helsingin Merkonomit ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous
Keskustakirjasto Oodin Ryhmätila 7, 2. krs
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat.

Tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry:n hallitus

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Porvoon Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään tiistaina 31.3. klo 18, Rafael's Steakhouse, Piispan-
katu 28, 06100 Porvoo.
 
Borgå Merkonomers stadgeenliga vårmöte hålls tisdagen 
31.3. kl 18 på Rafael's Steakhouse, Piispankatu 28, 06100 
Borgå.
 
Tervetuloa – Välkommen
Hallitus - Styrelsen

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
Tarkempi ajankohta ja paikka ilmoitetaan Kouvolan
Sanomien seuratoimintapalstalla.

Tervetuloa mukaan!

Kymenlaakson Liiketalous ry

To 9.4. klo 17.30
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Kotkan Kaupungin pääkirjasto, Hildan huone 
Kirkkokatu 24, Kotka

Käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset asiat.  
Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa!

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Ke 8.4.2020 klo 18
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Hotelli Joronjälki, Motellikuja 1, Joroinen

Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.  

Ilmoittautumiset etukäteen info@skmry.fi 

Tervetuloa!
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Ke 1.4. ja 8.4. klo 16.00 – 18.30
Hyvänolon iltapäivät
Prakticum ammattioppilaitos
Jan-Magnus Janssonin aukio 5, Helsinki
 
Jalkahoitoja oppilastyönä

Kahtena keskiviikkoiltapäivänä, 1.4. ja 8.4., Helmereille on 
tarjolla edullinen jalkojen hoito kauneudenalan oppilaitok-
sessa Prakticumissa. Valitse itsellesi sopivin. Molempiin 
tilaisuuksiin mahtuu 8 hoidettavaa. 

Hoito sisältää jalkakylvyn, kovettumien poistot ja raspauk-
sen, kynsien leikkauksen, viilauksen, kynsinauhojen hoidon, 
lyhyen hieronnan hoitovoiteella ja halutessasi lakkauksen.
Jalkojen itsehoitoon saat mukaan hyvät kotihoito-ohjeet ja 
hoitolassa on myynnissä laadukkaita jalkojenhoitotuotteita.
 
Hinta: 38,00 euroa
Maksuviitteet: 4970 (1.4.), 4983 (8.4.)

Sitovat ilmoittautumiset ja maksut 
perjantaihin 20.3. (1.4.) ja 27.3. (8.4.) mennessä.
Muutama paikka vielä vapaana.
 
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan 
sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi

Perille pääset busseilla esim; 71, 75 raitiovaunuilla 6T ja 8. 
Pysäkki: Kumpulan kampus. Katso tarkemmin reittiopas.fi.
Omalla autolla tulevat löytävät Prakticumin parkkipaikan 
hoitolan ulkopuolelta. Parkkilupalappu noudetaan hoitolas-
ta. www.prakticum.fi

Tervetuloa!
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Pe-ma 10. – 13.4.
Pääsiäismatka Pietariin
TAIDEAARTEIDEN PIETARI
 
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tarkemmat matka- ja ohjelmatiedot: 
www.helmeri.fi

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

To 16.4. klo 19.00
Timo Kahilainen - Heikki Vihinen:
Le Coq – taistelu ravintolasta
HKT, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Kolmen tähden kauhukeittiö

Uutuuskomedia Le Coq – taistelu ravintolasta ammentaa 
huumoria huippukokeista, ei ihan niin huippukokeista, 
Michelin-tähdistä, ravintolakriitikosta ja rakkaudesta rans-
kalaiseen keittiöön.

Käsikirjoitus, apulaisohjaus ja lavastus: Timo Kahilainen

Rooleissa: Riitta Havukainen, Heikki Hela, Kaisa Hela, 
Jouko Klemettilä, Pertti Koivula, Jarkko Niemi.
Hinta 41,00 euroa  Maksuviite: 4860

Ilmoittautuminen on päättynyt. 
Kysy mahdollisia paikkoja.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 21.4. klo 19.00
Saikkua, kiitos! Osa 3
HKT, Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki
 
Uusi Saikkua, kiitos! - entistä hauskempi

Sama tuttu hulvaton työryhmä jatkaa kaikille suomalaisille 
samaistuttavien aiheiden käsittelyä hervottoman sketsi-
huumorin keinoin. Otto Kanervan ohjaamaa esitystä täy-
dentää oivallisesti itsensä Ismo Leikolan kirjoittamat laulut, 
joita loistavat näyttelijät Mikko Kivinen, Ville Keskilä ja Kalle 
Pylvänäinen tulkitsevat antaumuksella. Ensi-ilta 27.2.2020.

Tekijät: Ohjaus yhdessä työryhmän kanssa: Otto Kanerva, 
Laulut: Ismo Leikola, Lavalla: Mikko Kivinen, Ville Keskilä 
ja  Kalle Pylvänäinen.
 
Hinta: 31,00 euroa 
Maksuviite: 4925

Ilmoittautuminen on päättynyt. 
Kysy mahdollisia paikkoja.
 
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen



Tapahtumat

Merkonomi News 1 / 2020   |  19

Ke 22.4. klo 16.30
Albert Edelfelt ja Romanovit -näyttely
Sinebrychoffin taidemuseo, Punainen kellari
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen 
Sinebrychoffin taidemuseon Albert Edelfelt ja 
Romanovit -näyttelyyn. Tavataan noin kello 16.15 museon 
sisääntulokerroksen kassan luona. Opastus alkaa kello 
16.30 ja kestää noin tunnin. Ryhmään mahtuu enintään 15 
henkilöä. Muista ottaa mukaan mahdollinen Museokorttisi.
Näyttelyaika: 6.2.–10.5.2020. Museo on keskiviikkoisin 
avoinna kello 20:een.

Hinta: 20,00 euroa, Museokortilla 10,00 e 
(lisätietoihin maininta Museokortista)
Maksuviite: 5018

Ilmoittautumiset ja maksut 16.4. mennessä.  
Täynnä, kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

To 7.5. kello 16.30 
Tutustuminen Suomen 
Kansallisoopperaan

Tarkemmat tiedot Helmerien nettisivuilla 
(www.helmeri.fi) ja Helmeri 2/20:ssä.

Ke 13.5. klo 10.00 (huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Musiikkitalo, Konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki

Hannu Lintu, kapellimestari
Seong-Jin Cho, piano

Sergei Prokofjev: Pianokonsertto nro 2

Dmitri Šostakovitš: 
Sinfonia nro 11 “Vuosi 1905” g-molli op. 103

Tilaisuus on maksuton. 

Sitovat ilmoitukset 4.5. mennessä. 

Ryhmän koko 22 henkilöä.

Paikalla tulee olla viimeistään klo 9.40. 

Käytössä on maksuton ja valvottu narikka. 
Musiikkitalon kahvilan palvelut ovat avoinna.

Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin.

Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut 
suoraan sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi

Tervetuloa!

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

To 28.5.20 klo 8.00
Päiväretki Taivassaloon

Matkaohjelma:                   

Klo 8.00 Lähtö Helsingistä Mikonkadun tilausajopysäkiltä kohti 
 Taivassaloa Erikssonin bussilla. Matkalla pikaisesti Muntin  
 museosillan kuvaus bussista tai ulkoa  (Turuntie 192). 
 Yksiaukkoinen kiviholvisilta rakennettiin luonnonkivistä  
 vuonna 1850.                                     
Klo 10.55-12.55  Järppilän kartanossa voileipäkahvit, historiaa, tutustumista
 Järppilän kartanon nykyinen empiretyylinen päärakennus
 on rakennettu 1830-luvulla. 
Klo 13.20-14.20 Ketarsalmen Kievarissa on tarjolla lounasbuffet.
 Ketarsalmen ikivanhalla tilalla sijaitsee yli 100-vuotias 
 Gasthaus Ketarsalmen Kievari.
Klo 14.35-15.30 Taivassalon Pyhän Ristin kirkko opastettuna
Klo 15.35-15.40 Jatkamme viimeiseen kohteeseen: Hakkenpääntie 290
Klo 15.45-16.45 Viiasten kartanomuseo (Taivassalon museo), opastus.

Matkan hinta:

Hinta 71,00 euroa

Maksuviite: 5021

Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 20.4.
Helmeripaikat tällä hetkellä täynnä.

Vetäjä: Irene Uimonen

La 6.6. 
Retki Pokrovan ortodoksiseen veljesyhteisöön 
Kirkkonummelle.

Tarkemmat tiedot Helmerien nettisivuilla (www.helmeri.fi) 
ja Helmeri 2/20:ssä.

Pe – ma 25.-28.9.
Helmeri-matka Ranskan Champagneen
Samppanjaa ja etanoita!
 
Kupliva samppanjamatka Reimsiin ja Champagnen 
maakuntaan

Helmeri-matkalle on ilmoittautunut 15 osallistujaa. 
Muutama paikka on vielä jäljellä, joihin saimme 
lisäaikaa 15.5. asti.
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Champagnen maakunta tunnetaan maailmanlaajuisesti sen 
jäljittelemättömästä, kuplivasta juomasta, samppanjasta. 
Samppanjantuottajat, joita on noin 250 - kuuluisimmat ovat 
varmaankin Moët & Chandon, Mumm, Bollinger, Krug, 
Veuve Clicquot, Pommery, Heidsieck ja Taittinger - tuotta-
vat vuosittain yli 270 miljoonaa pulloa hienoa samppanjaa. 
Champagne on myös maisemallisesti kaunista seutua. Laa-
jojen alankojen ja viiniköynnösten peittämien kumpuilevien 
kukkuloiden välissä on siellä täällä pieniä kyliä korkeine 
kirkkotapuleineen.

Reims on ihastuttava, vanha ranskalaiskaupunki, jonka 
keskipisteenä on kuuluisa Reimsin katedraali.

Alustava matkaohjelma: www.helmeri.fi

Hinta: 1150,00 euroa/hlö
Maksuviite: 4899

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä.
Ennakkomaksu, 250 e/hlö, kahden viikon sisällä 
ilmoittaumisesta, loppumaksu 5.8. mennessä.

Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 245,00 euroa.
Yksinmatkustavan pitää varata yhden hengen huone. 
Kysy mahdollista toista yksin matkustavaa Helmeriä.

Hintaan sisältyy:
●		Finnairin lennot Helsinki-Pariisi-Helsinki veroineen
●		matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja ohjelma mm.
 Epernayn samppanjatalo, Etanatila, samppanjaa tuotta-
 va perhetila, Reimsin samppanjatalo ja majakka (maisti- 
 aiset ohjelman mukaisesti tiloilla), Troeyesin kaupunki.
●		majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa
●		hotelliaamiaiset, 3 lounasta (aterioilla vesi ja lauantaina
 lisäksi 2 lasia viiniä)
●		suomenkielisen oppaan palvelut matkan ajan
 Ranskassa.

Majoitus:
Golden Tulip Reims l’Univers ****
41 Boulevard Foch, 51100 Reims
https://reims-l-univers.goldentulip.com

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Vastuullinen matkanjärjestäjä: 
Suomen Matka-Agentit.
Matkalle mukaan tarvitaan passi tai EU-henkilötodistus.

Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (ei esteettömiä 
kuljetuksia eikä esteettömiä hotelleja, retkillä kävellään). 

Matkan toteutuminen edellyttää vähintään 20 matkustajaa.

Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä 
Suomen Matka-Agenttien erityisehtoja.

www.matka-agentit.fi

To 15.10. klo 19
Danny Rubin – Tim Minchin
Päiväni murmelina
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki

Uusi musikaalikomedia syksyllä Kaupunginteatteriin

Romanttinen musikaalikomedia naurattaa ja on ihana 
muistutus siitä, kuinka tärkeää on nauttia elämän tarjoa-
mista yllättävistäkin käänteistä. Päiväni murmelina on 
musikaali, jonka haluat nähdä uudestaan ja uudestaan 
ja uudestaan ja uudestaan. Suosittuun elokuvaan pohjautu-
va Päiväni murmelina (Groundhog Day, 2016). 

Tim Minchinin säveltämän ja sanoittaman ja Danny 
Rubinin käsikirjoittaman musikaalin ohjaa Suomen 
musikaalikomeetta Samuel Harjanne – mies menestys-
musikaalien, Kinky Boots ja Pieni merenneito, takaa. 
Pikkukaupunkiin jumittuvasta säämiehestä kertovan 
musikaalikomedian päärooleissa nähdään Lari Halme 
ja Maria Lund.

Bill Murrayn ja Andie MacDowellin tähdittämä Päiväni 
murmelina -elokuva (1993) on listattu maailman parhaim-
pien elokuvien joukkoon. Lontoossa vuonna 2016 ensi-
iltansa saanut musikaalisovitus oli heti valtava menestys, 
ja se palkittiin parhaana uutena musikaalina Lawrence 
Olivier -palkinnolla. Broadwaylle musikaali saapui seuraa-
vana vuonna, ja nyt vuorossa on Helsingin valloitus. 
Ensi-ilta 27.8.2020.

Hinta: 
85,00 euroa (permantopaikat), 
44,00 euroa/opiskelijat
Maksuviite: 5050

Ilmoittautumiset ja maksut 11.9. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 17.11. klo 18.30
Tatu ja Patu Helsingissä
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5, Helsinki

Outolalainen seikkailu Kaupunginteatterin suurella 
näyttämöllä! 

Sami Rannilan ohjaama ja Kari Mäkirannan säveltämä 
musiikkinäytelmä leikittelee lastenteatterin ja musikaali-
en perinteillä riemukkaasti. Lapset lumoava löytöretki on 
täynnä vauhtia, yllättäviä käänteitä, mehukasta huumoria 
ja visuaalista upeutta, jota vain Kaupunginteatterin suurella 
näyttämöllä voidaan tarjota. Ensi-ilta 9.9.2020.

Hinta: 
42,00 euroa, 23,00 euroa/lapset (permantopaikat)
Maksuviite: 5063

Ilmoittautumiset ja maksut 13.10. mennessä.

(Ilmoita varatessasi aikuisten ja lasten lippujen määrät.)

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
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    Helsingin Merkonomit ry tapahtumakalenteri 2020

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!  

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista, matkojen 
sisällöstä ja tarkempi matkaohjelma ja niihin 
ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: 
www.helmeri.fi.  

Osallistumismaksut tilille: 
FI88 1270 3000 1009 95

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 26.3. 19.00 Stalinin suloinen ruoska, HKT Pieni 

näyttämö
36 euroa, 4941, ilmoittautuminen päättynyt

To 26.3. 19.00 HS esittää: Musta laatikko 15, 
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö

36 euroa, 4967, ilmoittautuminen päättynyt

Ti 31.3. 19.00 W.A. Mozart Don Giovanni, Suomen 
Kansallisooppera

105 euroa, eläkeläinen 95 euroa, opiskelija 63 euroa, 
nuoriso (alle 20v) 53 euroa, 4679, ilmoittautuminen 
päättynyt

Ti 7.4. 17.30 Helsingin Merkonomit ry 
sääntömääräinen kevätkokous, 
Keskustakirjasto Oodi

Ke 1.4. ja
Ke 8.4.

16.00-
18.30

Hyvänolon iltapäivät, Prakticum 
ammattioppilaitos

38 euroa, 4970, ilmoittautuminen 1.4. iltapäivään 20.3. ja 
8.4. iltapäivään 27.3., muutama paikka vielä vapaana

Pe-ma
10.-13.4.

Pääsiäismatka Pietariin
TAIDEAARTEIDEN PIETARI

Ilmoittautuminen päättynyt

To 16.4. 19.00 Timo Kahilainen - Heikki Vihinen:
Le Coq - taistelu ravintolasta, HKT

41 euroa, 4860, ilmoittautuminen päättynyt

Ti 21.4. 19.00 Saikkua, kiitos! Osa 3, HKT 31 euroa, 4925, ilmoittautuminen päättynyt
Ke 22.4. 16.30 Albert Edelfelt ja Romanovit  

Sinebrychoffin taidemuseo
20 euroa, museokortilla 10 euroa, 5018, täynnä

To 7.5. 16.30 Tutustuminen Suomen 
Kansallisoopperaan

Tarkemmat tiedot www.helmeri.fi

Ke 13.5. 10.00 RSO:n kenraaliharjoitus,
Musiikkitalo

Tilaisuus on maksuton, ilmoittautumiset 4.5. mennessä

To 28.5. 8.00 Päiväretki Taivassaloon Jos 41 henkilöä, niin hinta on 71 euroa, jos 31 henkilöä, 
niin hinta on 77 euroa, 5021, kysy lisäpaikkoja

La 6.6. Retki Pokrovan ortodoksiseen 
veljesyhteisöön Kirkkonummelle.

Tarkemmat tiedot www.helmeri.fi

To-su
6.-9.8.

SMYL-matka Pärnuun
- koko perhe mukaan, myös 
isovanhemmat

Tarkempaa tietoa tämän lehden sivulla 4 sekä
www.smyl.fi, www.helmeri.fi

Pe-ma
25.-28.9.

Helmeri-matka Ranskan 
Champagneen 
Samppanjaa ja etanoita!

1150 euroa, 4899,
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä

To 15.10. 19.00 Päiväni murmelina, HKT 85 euroa, 5050, ilmoittautumiset ja maksut 11.9. 
mennessä

Ti 17.11. 18.30 Tatu ja Patu Helsingissä, HKT 42 euroa, lapset 23 euroa, 5063, ilmoittautumiset ja 
maksut 13.10. mennessä



Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäynti-
kuluja työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasiois-
sa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsi-
teltävissä 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
 jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista   
 asiakirjoista. 
● Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys
 tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto  vakuutuk-
 sen soveltamisesta. Sen jälkeen liitto lähettää hake-
 muksen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeus-
 turvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös
 suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus voidaan lähet- 
 tää 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

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 vahinkotapahtu-
maa kohti. 

Jos vahinko sattuu: 
● Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toiminta-  
 ohjeet 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 korvatta-
 va, If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineel-  
 le. Vain omavastuun määrä jää maksettavaksesi. 

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

HUOLEHDITHAN ITSE, ETTÄ SINULLA ON VOIMASSA 
OLEVA MATKUSTAJAVAKUUTUS SMYL-liiton jäsenilleen 
ottama matkustajavakuutus päättyi 31.12.2015.

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.

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

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

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

JÄSENEDUT 
if.fi/smyl● 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. 

if.fi/smyl

If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8, PL 4, 00025 IF
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HELSINGIN MERKONOMIT ry www.helmeri.fi
Puheenjohtaja Merja Äimänen
PL 110, 00181 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
Kirkkokatu 16 A 6, 48100 KOTKA
Puhelin	0500	559 536					hla2@luukku.com

PORIN SEUDUN MERKONOMIT ry   www.porinseudunmerkonomit.fi	
Puheenjohtaja Leila Kantonen
PL 70, 28361 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
PL 110, 00181 Helsinki
Puhelin	044	55	66	569				info@skmry.fi			

TAMPEREEN MERKONOMIT ry    www.elisanet.fi/tammerko
Puheenjohtaja Juha Erenius
Korpitie 10 F 12, 36200 KANGASALA
Puhelin	044	987	3738									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

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

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



Tunnistettava muutos
ILMOITTAUDU: RASTORINST.FI

Parempi versio sinusta 
tekee huomisen työt.

Kehity viestijänä, kirjoittajana ja viestinnän
toimenpiteiden organisoijana.

 
VIESTIJÄN TUTKINTO

aloitus  26.3. 

sijainti  Espoo

Hanki kokonaiskuva työlainsäädännöstä 
ja hoida itsenäisesti palkanlaskentaa.

PALKANLASKIJAN TUTKINTO

aloitus  30.3.  17.3.

sijainti  Espoo  Oulu

Tunne säännökset, hallitse kirjanpito 
ja opi laatimaan tilinpäätös itsenäisesti.

KIRJANPITÄJÄN TUTKINTO

aloitus  24.3.  24.3.

sijainti  Espoo  Oulu

Opi tukemaan organisaation kehityshankkeita 
ja hoitamaan HR-tehtäviä tehokkaasti.

HENKILÖSTÖASSISTENTIN TUTKINTO

aloitus  1.4.

sijainti  Espoo

Kasva ratkaisumyynnin ammattilaiseksi ja
vakuuta asiakas asiantuntemuksellasi.

TEKNINEN MYYNTI – 
LIIKETOIMINNAN AMMATTITUTKINTO

aloitus  16.4.  22.4.

sijainti  Espoo  Kuopio


