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Hyvän elämän salaisuuksia

Hilja-mummilta kysyttiin, kuinka hän jaksoi elää. 
Sotavuodet, neljäntoista lapsen äiti ja pientilan 
emäntä, kahdesti evakkoon Laatokan rannalta. 
Mummi vastasi: ”Aamulla ku mie heräsin, mie 
kahoin ikkunasta ulos, jotta millainen päivä on 
tulollaan. Sitten mie elin sen päivän!" Ja päiviä 
kertyi 95 vuoden ajan.   - Raija
              – POSITIIVARIT –

Toivotamme kaikille
Rauhallista Joulunaikaa ja 
Positiivista Vuotta 2021!
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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Rauhaisaa joulunaikaa ja onnellista uutta vuotta 2021 !

Uuden vuosikymmenen ensimmäi-
nen vuosi alkaa olla lopuillaan.
Siirrymme pikkuhiljaa joulunaikaan,
toivottavasti myös rauhoittumisen 
merkeissä.

Pohdin vuoden alussa pääkirjoituk-
sia kirjoittaessani, minkälainen oli
vuosikymmen 1920, jotkut sen 
vielä vielä saattavat muistaakin. 
Sata vuotta sitten eletty vuosikym-
men muistetaan ”iloisena vuosi-
kymmenenä”. Vuosikymmeneen 
liittyi tieteen, taiteen ja tekniikan 
läpimurtoa. Ihmiskunta siirtyi 
uuteen aikakauteen – optimismin 
aikaan.

Nyt eletty tämän vuosikymmenen 
ensimmäinen vuosi antaa osviittaa, 
että olemme päinvastaisissa tun-
nelmissa kuin mitä sata vuotta sit-
ten.  Ilo ja optimismi ovat tiessään. 

Tämän vuoden vitsaus, korona, ei
tunnu helpottavan millään ja pa-
himpien skenaarioiden mukaan se
on riesanamme vielä vuosia. 
Psykoterapiakeskus Vastaamon 
potilastietojen hakkerointi kohdis-
tui suoraan noin 40 000 potilaan 
tietoihin ja osui myös meidän kaik-
kien perusturvallisuuteen. Eikö me 
voidakaan luottaa viranomaisten ja 
palveluntarjoajien lupauksiin tie-
tojemme turvallisesta säilyttämi-
sestä? Voiko minä tahansa päivänä 
tulla tieto, että sinunkin tiedot on 
hakkeroitu ja niitä voidaan käyttää 
sinua vastaan?

Epävarmuus ja pelko lisääntyvät.
Toivottavasti nyt alkava 20-luku ei
muodostu epätoivon ja pysähty-
neisyyden vuosikymmeneksi. Siis 
vastakohdaksi sata vuotta sitten 
eletylle vuosikymmenelle. 

Ei vaivuta epätoivoon, meillä on 
kuitenkin monet  asiat paljon pa-
remmin kuin ennen. Uskotaan tule-
vaisuuteen, huomioidaan lähim-
mäiset ja rakennetaan koronan jäl-
keistä huomista.

Toivotan kaikille oikein 
rauhaisaa joulunaikaa ilman 

suuria sukujuhlia ja onnellista 
koronavapaata vuotta 2021!

Seuraava Monikanavaisen kaupan
koulutus (5kk) alkaa helmikuussa 2021.

AJK-Jatkokoulutuksessa voit opiskella työn
ohessa asuinkunnastasi riippumatta.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa
www.ajk-jatkokoulutus.fi

Syvennä osaamistasi ja
valmentaudu

monikanavaisen kaupan
erikoisosaajaksi!
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Aikakauslehtien Liiton 
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Kannen kuvat: Heikki Kunnas

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 yhteensä ovat alle 20 euroa 
kuukaudessa kalenterivuonna 2021. Molemmat jäsenmaksut ovat 
verovähennyskelpoisia.

Yleinen Työttömyyskassa YTK 

Yleinen työttömyyskassa YTK on sitoutuma-
ton ja itsenäinen työttömyyskassa.

Avoin kaikille palkansaajille. 

YTK:n tehtävänä on järjestää ansioturva 
jäsenille. 

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

YTK:lla on yli 480 000 jäsentä, mikä on noin 
20 % suomalaisista palkansaajista.

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

Seniorijäsenet (yli 65-vuotiaat) saavat jäsenyyden edullisemmalla 
jäsenmaksulla.  
Huom! Eläkkeelle siirtyessä liiton- ja yhdistyksen jäsenyys jatkuu ennal-
laan. 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. 

SMYL-liiton jäseneksi voit liittyä elämäntilanteestasi 
riippuen silloin, kun sinulle itsellesi parhaiten sopii. 
Olet sitten työssäkäyvä, opiskelija tai eläkeläinen, 
jokaiselle löytyy sopiva jäsenyys.

Opiskelijajäsenyys on päätoimiselle opiskelijalle maksuton 
valmistumisvuoden loppuun saakka.



Skeittari: Juho Nummelin | Kuva: Olli-Pekka Hopia / @hopia_photography

ALEKOODI: SMYL20

DYLAN SHOP
KONSTANZANKATU 4
20320 TURKU

WWW.SKEITTIKAUPPA.COM
INFO@SKEITTIKAUPPA.COM
0505868718

LAHJAVINKKI

100% SUOMALAINEN SKEITTIKAUPPA

SKEITTIKAUPPA.COM

SHOP

20%
ALE

KÄYTÄ MAINOKSEN ALEKOODIA JA
SÄÄSTÄ -20 PROSENTTIA KAIKESTA

SMYL-liiton jäsenmaksut vuosi 2021 (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 107,00 0,00 49,00

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

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenmaksu on 
119 euroa / vuosi 2021.

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

Positiivarit on aina halunnut olla mukana auttamassa ja 
tukemassa myös heitä, jotka apua todella tarvitsevat.
Yhdessä aamiaisvieraiden kanssa Positiivarit on kerännyt
lasten iloksi kymmeniä tuhansia kiiltokuvia sairaaloihin, 
vesitankkeja, kenkiä ja koulureppuja Sri Lankaan, euroja 
joulupataan, kummiryhmän vammaisten ja tsunamin 
orvoiksi jättämien lasten auttamiseksi jne.

Apu ohjataan aina suoraan kohteeseen ilman 
minkäänlaisia välityspalkkioita.

     LAHJAVINKKI
 Onnellisen miehen, Pentti-Oskari Kangas, 
 viimeisin teos, täynnä herkullisia kalareseptejä!

Tilaa Onnellisen miehen tarinoita ja reseptejä omaksi 
iloksi, pukinkonttiin, syntymäpäivä- tai muuksi lahjaksi! 
Tuotto ohjataan lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen.

https://www.positiivarit.fi/puoti

Nettikauppa, kotiinkuljetus, lahjakortti – jouluostosten teko ja erilaisten 
tuotteiden ostaminen kotisohvalta käsin on niin tätä päivää. Suosittelen!
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Ystävykset Paki ja Routamaan Hessu olivat 
ajelemassa Rymättylän pikkuteitä. Poikon 
kapealla tiellä äkillisesti mutkan takaa ilmestyi 
heinäkuorma.

Eivät papat edes huomanneet oliko se tulossa 
vai menossa. Sinne suhahti auto suoraan paalien 
sekaan. Routamaa Pakia siinä torumaan, että 
miksi hemmatissa et jarruttanut, vaan ajoit suo-
raan heinien sekaan. Minulla kun on paraillaan 
menossa paha heinänuhakin.

”Ai miksikö?” kysyi Paki ihmeissään. ”Minä ihan 
luulin, että sinä ajat.” Pitäneekö taas kysyä, että 
”ikä oli?”

Pappojen autoretki

Kokonainen kalafilee on kokemukseni mukaan syytä 
suolata etukäteen. Miksikö? Kalan suolauksen merkitys 
piilee osmoosi-ilmiössä. Suola sitoo nestettä ja parantaa 
sen säilyvyyttä. Nk. tönkkösuolattu ruoka voi olla jopa 
20 % suolapitoisuudeltaan. Se vaatii pitkän liotuksen 
vedessä ennen valmistamista. 

Tänä päivänä esimerkiksi savustetun kalan suolapitoi-
suus on 1-2 %:n tietämillä. Siihen päästään parhaiten 
tekemällä 10 %:n suola/vesiliuos. Siinä liottaen kalan 
koosta riippuen 30-120 minuuttia. Kolmen kilon hauki 
tai lohi siis kaksikin tuntia. Toinen tapa on pintasuolata 
kalat. Silakat puoli tuntia, isot kalat yön yli.
 
Kolmas keino on suolata kalat valmistumisen jälkeen. 
Mutta silloin osmoosi-ilmiön puuttumisesta johtuen kala 
kuivuu hieman enemmän kuin etukäteen suolattaessa.

Savustettu Iso Joulukalafilee

Pentti-Oskari Kangas
Vapaaehtoinen
avustustyöntekijäharjoittelija 
vuodesta 1994

www.positiivarit.fi/lotushill 

● Suolaa kalafilee
● Pyyhi kala kuivaksi ja anna kuivua hetki
● Sivele kalan pinnalle halutessasi raastettu 
 sitruuna ja rouhittu mustapippuri
● Savusta 50-80 asteessa reipas tunti riippuen 
 kalan koosta
● Kokeile kalan evään poistamista käsin
● Jos se lähtee helposti, kala lienee kypsä
● Tai tee veitsen kärjellä viilto fileeseen ja 
 tarkasta kalan väri
● Hieman ennen poisottoa ripottele pinnalle 
 vähän sokeria, joka karamellisoituu pinnalle
 houkuttelevaksi
● Kuivaan kalaan, kuten haukeen ja turskaan 
 kannattaa sivellä lisäksi vielä rypsiöljy/  
 tillimurskaseosta

Perjantaireseptejä voi tilata:
www.perjantairesepti.fi
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Jäsenyys työttömyyskassassa on tär-
keä, koska vain työttömyyskassan jä-
senenä voit hakea ansiosidonnaista 
työttömyyspäivärahaa lomautettuna 
tai työttömäksi jäädessäsi. Jäsenyys 
on edullinen työttömyysvakuutus, 
joka maksaa itsensä nopeasti ta-
kaisin, jos työttömyysriski toteutuu.  

Miksi valita YTK?

Yleinen työttömyyskassa YTK:lla on 
jo lähes puoli miljoonaa jäsentä. Käy-
tännössä siis melkein joka neljäs 
palkansaaja on meidän jäsen, joten 
työkavereilla tai toisilleen tuntematto-
milla saattaa olla paljonkin yhteistä, eikä  
YTK:n jäsenyyttä tarvitse yhtään häpeil-
lä tai peitellä! Päinvastoin!

YTK:n jatkuva jäsenmäärän kasvu ker-
too siitä, että meistä tykätään. Erityisen 
iloisia olemme siitä, että saamme jä-
seniltämme runsaasti kiitosta ja hyvää 
palautetta. 

Myös mitattu asiakastyytyväisyys on 
huippua; arvosanat ovat erinomaisella 
tasolla ja olemme sijoittuneet kärki-
paikoille asiakaspalvelua mittaavissa 
tutkimuksissa. Tärkeintä on kuitenkin 
se, että 90 % jäsenistämme suosittelisi 
meitä ystävilleen!
 
Meille on helppo ja nopea liittyä sähköi-
sellä jäsenhakemuksella ja jäsenmaksu 
on helppo maksaa kerran vuodessa. 

YTK ei mene vaihtoon, vaikka työnanta-
ja vaihtuisi, sillä kaikkien alojen palkan-
saajat voivat olla jäseninä YTK:ssa. 

Asiakkaidemme mukaan YTK koetaan 
järkevänä ja yksinkertaisena tapana 
huolehtia omasta työttömyysturvasta.
 
Me välitämme

Työttömyysturva on harmillisen mutki-
kasta, mikä on kaikkea muuta kuin ki-
vaa, sillä kyse on toimeentulosta. Kun 
turva on mutkikasta, syntyy helposti 
huoli. Meidän mielestämme näin ei tar-
vitse olla ja siksi teemme kaikkemme, 
jotta turva olisi sinulle nopeaa, jous-
tavaa ja yksinkertaista. Olemme tässä 
myös onnistuneet, sillä jäsentutkimus-
ten mukaan jäsenet kokevat, että väli-
tämme.
 
Tähtäämme erinomaiseen asiakasko-
kemukseen ja siksi olemme erityisesti 
panostaneet siihen, että meiltä saat 
ystävällistä ja asiantuntevaa asiakas-
palvelua. 

Käytössäsi on monta kanavaa ja laa-
jat palveluajat. Esimerkiksi sähköinen 
asiointipalvelumme OmaYTK on avoin-
na 24/7. Vastaavasti myös chatbottim-
me palvelee vuorokauden ympäri. 

Puhelimeen vastaamme joka arkipäivä 
klo 10-14. Sähköisiin viesteihin vas-
taamme melkein heti tai viimeistään 

parissa päivässä. 

Löydät kattavasti tietoa myös netti-
sivuiltamme ja tiedotamme jäsenistöä 
ajankohtaisista asioista säännöllisesti 
uutiskirjeellä.
 
Kuka voi liittyä YTK:hon?

YTK:hon voivat liittyä kaikki täysi-ikäiset 
palkansaajat, jotka eivät ole eläkeiässä. 
Jäsenyysehtona on, että työskentelet. 
Siksi esimerkiksi työttömänä, lomautet-
tuna, vanhempainvapaalla tai palkatto-
malla sairauslomalla et voi liittyä työttö-
myyskassaan.
  
Voit liittyä meille myös, vaikka sinulla 
olisi yritystoimintaa palkkatyön ohessa. 
Sen sijaan et voi liittyä meille, jos olet 
pelkästään yrittäjä. Yrittäjille on oma 
kassansa. 
 
Kun olet liittynyt, jäsenyyden voi pitää 
voimassa silloinkin, kun töitä ei syystä 
tai toisesta ole.

YTK on avoin kaikille palkansaajille. Ei 
siis ole väliä, mikä on koulutuksesi tai 
millä alalla työskentelet. Tämä on käy-
tännöllistä, koska työpaikkaa tai am-
mattia vaihtaessasi sinun ei tarvitse 
vaihtaa työttömyyskassaa. 

Liity heti!

Pidä itsestäsi huoli ja 
liity työttömyyskassaan

Kulunut vuosi tullaan muistamaan suurista lomautusten määristä sekä työllisyyden 
heikkenemisestä. Vaikka olemme kuulleet hyviä uutisia tulossa olevista rokotteista, 
näyttää siltä, että pandemia vaikuttaa talouteen ja työllisyyskehitykseen vielä pitkään. 
Tällaisina aikoina jäsenyys työttömyyskassassa on erityisen tärkeä, sillä se luo turvaa 
ja vakautta kaiken epävarmuuden keskellä.

SUOMEN SUURIN 
ja suosituin 

TYÖTTÖMYYSKASSA

Avoin kaikille palkansaajille 

Jäsenmaksu alle 10 € kuukaudessa

Lähes joka neljäs on jo valinnut YTK:n.  
Valitse sinäkin!

 YTK.FI
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SUOMEN SUURIN 
ja suosituin 

TYÖTTÖMYYSKASSA

Avoin kaikille palkansaajille 

Jäsenmaksu alle 10 € kuukaudessa

Lähes joka neljäs on jo valinnut YTK:n.  
Valitse sinäkin!

 YTK.FI



Jäsenetu on voimassa vuoden 2021 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.

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

Rauhallista Joulunaikaa  ja Onnea alkavalle vuodelle!

   Kouvolan Seudun Merkonomit ry Kymenlaakson Liiketalous ry
   Porin Seudun Merkonomit ry  Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry  
                                     Tampereen Merkonomit ry

Sydämessä pienessäkin 
asuu joulun taika.

Pysähdy siis Sinäkin, 
nyt on juhlan aika.

Rauhallista Joulua  ja
Menestystä Vuodelle 2021!

Savo-Karjalan Merkonomit ry

 Rauhallista Joulunaikaa ja
 Onnellista uutta vuotta 2021!
  
  Jo hiljenee vuoden askareet
  ja aherrus syksyn työn.
  Ota sydämees hetket talviset
  ja rauha jouluyön.
     (Irma Koskinen)

                                 Turun Merkonomit ry

Oi,  joutuos kirkkahin jouluyö,
oi, syntyös sydämihin.
       (Eino Leino)

 Lämmintä Joulumieltä   
 ja
 Onnea uudelle vuodelle!

       

 Helsingin Merkonomit ry
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Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - 
SMYL ry:n sääntömääräinen syysliittokokous 
pidettiin lauantaina 14.11.2020 Helsingissä. 

Paikalla oli liittokokousedustajia ja -väkeä liiton 
yhdistyksistä Helsingistä, Kouvolasta, Kymen-
laaksosta, Porista, Savo-Karjalasta ja Tampereelta. 
Kokousjärjestelyissä koronavirus huomioitiin, 
varattiin riittävän suuri kokoustila, jotta osallistu-
jat voivat pitää viranomaisten suositteleman 
turvavälin toisiinsa, käytettiin hengityssuojaimia 
ja käsidesiä. 

Liittokokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja 
hyväksyi vuoden 2021 toimintasuunnitelman 
ja tilinpäätöksen.

Erovuorossa olleet hallituksen puheenjohtaja 
Markku Mikkola (Kouvola), hallituksen jäsenet 
Heikki Immonen (Savo-Karjala) ja Marja Saarela 
(Turku) valittiin yksimielisesti seuraavalle kolmi-
vuotiskaudelle 2021-2023.



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 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 toimintaoh-
 jeet ja opastavat ensihädässä.  Liitto selvittää, oletko mah-
 dollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opas-
 tavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoil-
	 moitus	toimitetaan	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 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 matkatapaturmien 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 10-15 %. 
Etuohjelma kerryttää myös Omavastuurahaa vahingottomilta 
vuosilta. Jos sinulle sattuu vahinko, voit Omavastuurahalla 
pienentää omavastuutasi.

SUOMEN EDULLISIN* HENKIVAKUUTUS
Saat Primus-henkivakuutukset edulliseen jäsenhintaan. 

Laske	jäsenhintasi	kätevästi	osoitteessa	if.fi/henkivakuutus

* Suomen edullisimman henkivakuutuksen hintavertailu, Innolink 
10/2020.	Vakuutuksen	myöntää	Keskinäinen	Vakuutusyhtiö	Kaleva.

Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi osoitteessa:

●  if.fi/smyl
 
●  if.fi/henkivakuutus		

●	 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 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. 2021
●  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-KOULUTUSKESKUS RY/ MULTITRAIN OY
Meidät tavoittaa tällä hetkellä vain sähköisesti:
etunimi.sukunimi[at]mjk.fi, info[at]mjk.fi  

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



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 
 119 euroa vuosi 2021.

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.

Liity heti! www.smyl.fi
Etu on voimassa vuoden 2021 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.

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


