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Pääkirjoitus

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja

Myrskyn jälkeen
Keskiviikkona klo 13.40 kauan odo-
tettu, epäröity ja paljon vastustettu 
uuden tulevaisuuden odotettu airut 
rokotepiikki on nyt otettu. Eikä tuntu-
nut miltään, ei tullut ilon kiljahduksia 
eikä onneksi komplikaatioitakaan. Toi-
vottavasti luvattu suoja tehoaa tule-
viakin variantteja vastaan. 

Toivotaan, että rokotettujen määrän 
lisäännyttä voimme jättää rajoitetun 
elämänvaiheen taaksemme ja siirtyä 
uuteen vaiheeseen. Tällä hetkellä ro-
kotukset  sujuvat mallikkaasti ja muu-
taman kuukauden jälkeen suurin osa 
väestöstä on rokotettu.

Meidän jokaisen on hyvä pysähtyä
miettimään, mitä haluamme elämältä 
tässä uuden mahdollisuuden tilassa. 
Miten asioita arvotamme? Palaamme-
ko ennen koronaa olleeseen tilantee-
seen, jossa ihmiskunta käytti maapal-
lon luonnonvaroja kohtuuttomasti 
tulevista sukupolvista välittämättä, 
saastutti ilmastoa siekailemattomasti 
ja ylläpiti elintasoaan tavattomalla 
velkaantumisella?

Olisiko nyt oiva hetki katsoa arvoja 
uudelleen ja valita kohtuullinen elä-
mänmuoto? Hiljentää vauhtia ja huo-
mioida valinnoissamme kestävä kehi-
tys sekä taata lastenlapsillemme maa-

pallo, jossa myös heillä on elämisen 
mahdollisuus.

Nyt on alkanut kuulua huolestuttavia
puheenvuoroja. Mihin oikeasti olem-
mekaan menossa?

Ekonomistien ennakkoarviot lähitule-
vaisuudesta  kertovat aivan muusta 
kuin kohtuullisuuden korostumisesta.
Arvioidaan, että viimeistään syksyllä
alkaa maata ja maailmaa järisyttävä 
kulutushuuma, kun ihmiset ympäri
maailman heräävät koronahorrokses-
ta ja ryntäävät tuhlaamaan koronan 
aikana säästyneitä rahojaan ja vel-
kaantuvat lisää. Samaan aikaan EU 
ja valtiot kaikkialla alkavat elvyttää 
talouksiaan käsittämättömillä velka-
paketeilla. Varsin todennäköistä on, 
että hinnat nousevat ja inflaatio kiih-
tyy. On kuulunut arvioita, että ajau-
dumme superinflaation tilaan.

Ja jos hinnat nousevat holtittomasti, 
perässä seuraa korkotason nousu.   

Kaikuja alkaa jo kuulua. Luin lehdestä,
että sahatavarassa esimerkiksi kakkos-
nelosen hinta on tämän kevään 
aikana nelinkertaistunut!!!

Valitsemmeko kohtuullisuuden vai 
yltiökuluttamisen  - aika näyttää.

Positiivista rokotusten sujumisesta on,
että voimme palata normaaliin kans-
sakäymiseen. Voimme tavata sukulai-
sia, ystäviä ja voimme kokoontua ta-
pahtumiin, festareille ja mikä tärkein-
tä, pääsemme aloittamaan yhdistys-
toimintaan liittyvien tapahtumien 
järjestämisen.

Nyt on erittäin tärkeää kehittää uusia, 
erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, 
jotka vahvistavat liiton ja yhdistysten 
toimintamahdollisuuksia.

Toivotan onnea jokaiselle tänä kevää-
nä valmistuneelle!

Skool, Onnea ja Hyvää kevättä!
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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 490 000 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.

Kuvat: Herrankukkaro



60-luvun lopulla näin hämmästyttävän näyn. 
Teneriffan Los Christianos -kalastajakylän ran-
nassa avattiin pieni ravintola. El Sol. Siitä läh-
tien ravintolan oven edessä on ollut jono. 
Ravintoloitsija oli 20-vuotias nuorukainen, 
Noel. Ei kokki, pelkkä amatööri vain. Kävin 
saarella kaksi vuotta sitten. Halusin tavata 
Noelin. Jonotin. Tapaaminen ei onnistunut. 
Noel oli 70-vuotiaana kylän rikkaimpana 
miehenä siirtynyt eläkkeelle ja ravintolaa 
jatkaa hänen poikansa, 20-vuotias Jose. 
Entisellä reseptillä. Mikäs sitä menestyksen 
suuntaa muuttamaan. 
 
Että mikäkö menestysresepti? Broilerin-
puolikas ja pippurikermakastiketta sekä 
uunista savikipollinen höyryävää pinaattia. 
Se oli siinä. Ettäkö vallankumouksellista? 
Kyllä. Silloin 60-luvulla ei yksikään itseis-
arvoinen kokki tarjonnut lintua pippuri-
kastikkeella. Sehän oli pihvin lisuke. 
Niinpä.
 
Minun piti aikanaan avata Turkuun Aurajoki-
rantaan linturavintola, nimeltään Kanala. 
Mietin sitä niin kauan, että ehdin tulla liian 
vanhaksi. Nyt paljastan tämän menestymisen 
reseptin teille. Perustakaa vaikka Suomeen 
Kanala-ravintolaketju. Minulle riittää se, 
että joku menestyy Noelin lailla.
 
Näitä asioita miettiessäni etenen vauhdilla 
seuraavaan askelmerkkiin. Kerron teille 
vallankumouksellisen KALAN kastikereseptin. 
Se perustuu yli 50 vuotta sitten eräältä 
teneriffalaiselta ravintoloitsijalta saamaani 
keksintöön. Resepti on niin yksinkertainen, 
että sitä ei tarvitse kirjoittaa edes muistiin. 
Siinä on hyvän ja järkevän reseptin lailla 
vähän ainesosia. Tässä tapauksessa vain kaksi. 
(On kuin kanan kasvatuksen taloudellinen 
perusta: kahta vähempää ei kannata pitää).
 

Menestysresepti

Pentti-Oskari Kangas
Vapaaehtoinen
avustustyöntekijäharjoittelija 
vuodesta 1994

www.positiivarit.fi/lotushill 

HP-kastike ja kerma. Se on siinä. Los Christianoksen 
kylän rikkaimman miehen salaisuus.
 
● Laita mukiin 5 rkl kermaa ja 
 2 rkl HB-kastiketta. 
● Sekoita ja lisää kalaan. 
 Toki voit muodon vuoksi lisätä vähän valko-
 pippurirouhetta. Mitä vahvemman maun 
 haluat, sitä enemmän suhteessa HP-kasti- 
 ketta. Keitettyyn kalaan enemmän ja savustet-
 tuun kalaan vähemmän. Uunipinaatti on kelpo-  
 sa lisuke, mutta keitetty peruna mainio.
 
 Resepti toimii myös lihan kastikkeeksi, 
 eritoten grillatessa.
 
 PS: Ja ai niin - se on erinomaista grillatun
 broilerin kanssa.

Maailma
muuttuu,
YTK ansio-
turvaa.

Tunnet meidät 
ansioturvasta.

Tiesitkö että Suomen 
suosituin ansioturva 
on avoin kaikille ja 
että se maksaa vain 
alle 10 € kuussa?

Lue lisää & liity: ytk.fi
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 Veijo Huikkanen

Vieraskynä

Viimeistään näitä aikoja mies – luomakunnan kruunuksikin 
mainittu – havahtuu jokavuotiseen tosiseikkaan, että jotain pitäisi 
tehdä. Luomakunnan kruunu on vilkaissut peiliin: silmien alla on 
huolien uurtamat pussit, vatsa roikkuu, hiukset harottavat, katse 
harhailee, iho on kuin olmilla ja yleiskunto rapa.

Koronaepidemiakin on jättänyt jälkensä miehen ulkoiseen 
olemukseen. Se on ruokkoamaton.

Mies tietää heti, että näillä ulkoisilla edellytyksillä ei rantahieti-
koilla elvistellä eikä herätetä suuria tunteita vastakkaisessa 
sukupuolessa. Hyvä on, jos edes huomaavat. Työmarkkinoillakin 
kysyntä laimentuu, jos miehestä ei pöllähdä hernekepit kaatava 
testosteroni.

Näytelmä toistuu joka jumalan kevät. Mies päättää uudistua. 
Kertaheitolla. Siekailematta hän syöksyy kuntosalille, juoksee 
silmät tapilla itsensä lenkeillä henkihieveriin ja syö kilotolkulla 
porkkanoita, koska niistä tulee kauniin ruskehtava iho. Kampaus 
menee uusiksi, samoin garderoopi.

Mies – luomakunnan kruunuksikin mainittu – tietää, että pinta-
silauksella tästä ei selvitä. Kevätmuutoksen pitää olla kokonais-
valtainen. Ei riitä, että kroppa uudistuu, myös henkisen puolen 
pitää olla kunnossa. Näppärästi hän lukaisee muutaman pinnalla 
olevan uutuuskirjan takakannen ja kuuntelee parit vuosisataiset 
aariat, jotta voi heittäytyä kultturelliin keskusteluun.

Mies näyttää, että tämä poika ei ole jäänyt juoksuhautoihin. Hän 
ei jauha vanhaa jargonia eikä heittele ilmaan itsestäänselvyyksiä.
Häneltä sujuu niin syväluotaava pohdiskelu kuin juoheva small 
talk – aiheesta kuin aiheesta, kenen kanssa tahansa.

Koska myös talouspoliittinen keskustelu henkii laaja-alaisuutta ja 
vaurautta,  mies on silmäillyt pörssikursseja ja latelee lonkalta,
mitkä osakkeet ovat turskaa ja mihin taas voi rahansa luotettavas-
ti sijoittaa. Erityistä osaamistaan hän osoittaa yllättävällä sijoitus-
ohjeella, että muista hajautus. Ei kaikkia munia yhteen koriin!

Kovin monta hyvää puolta miehen – luomakunnan kruunuksikin 
mainitun – kevätrempassa ei ole. Ainoaksi jää, että se menee 
nopeasti ohi. Show is over. Lähipiiri voi huokaista helpotuksesta. 
Elämä jatkuu, miehen silmien alla on mustat pussit, vatsa roikkuu 
ja sisuksissa palaa taas paljon pahaa rasvaa. Rehu ei riskiä miestä 
tiellä pidä.

Valtakunnassa on kaikki hyvin taas.

Miehen kevätremppa
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Etätyön ergonomia

Pitkään samassa asennossa istuessa ilmenee mo-
nesti erilaisia tuki- ja liikuntaelinoireita. Kotona 
asentojen vaihtaminen ei kuitenkaan aina ole yhtä
helppoa kuin toimistolla sähköpöydän ääressä. 
Melkoisen luovia ratkaisuja on kuluneen vuoden 
aikana monessa kotitoimistossa kehitelty. Päivän
aikana olisi hyvä seistä ainakin osa työajasta. Sei-
somatyöpisteen voi kotitoimistoon rakentaa vaik-
kapa nostamalla tuolin pöydälle, keittiöjakkara ja 
silityslauta on myös saanut monissa kodeissa uusia
käyttötarkoituksia. Toki myynnissä on paljon erilai-
sia telineitä ja korokkeita, joilla saa säädettyä työ-
pisteen varmasti itselleen juuri sopivalle korkeu-
delle.

Huono työergonomia oireilee esimerkiksi selän ja
niskan alueen väsymisenä, särkynä tai lihasjumei-
na. Jos kyynärvarren tuki ei ole riittävä voivat myös 
käsivarret väsyä. 

Vinkkejä parempaan työasentoon ja koti-
työskentelyyn

●	 Ergonominen työasento on yksilöllinen. Vaihda  
 asentoa usein ja tunnustele onko siinä rento ja  
 tukeva olla.
●	 Sohvalla tai tuolilla istuttaessa voi hyödyntää  
 tyynyjä selän taakse aseteltuna, ne saattavat  
 tehdä asennostasi mukavamman. 
●	 Ota kodin erilaiset tuolit ja muut istuimet käyt- 
 töön vaihdellen niitä välillä, nyt on hyvä aika
 pyyhkiä jumppapallosta pölyt ja istua välillä 
 sen päällä.

●	 Sohvalla istuessa voit kokeilla laittaa tyynyn
 läppärin alle ja tukea myös käsivarsia tyynyillä.
●	 Keskity asentoosi, pidä niska mahdollisimman
 suorana, ettei pää lähde työntymään eteen.
●	 Kannettavalla tietokoneella erillinen hiiri ja 
 näppäimistö saattavat olla ergonomisempi vaih-
 toehto, jos sellaisia on käytettävissäsi kotitoi-
 mistossa. 
●	 Tee töitä välillä myös seisten. Hyödynnä kodin
 huonekaluja, voit laittaa läppärin korkean lipas-
 ton tai vaikka kirjapinon päälle. 
●	 Puhelujen aikana voi nousta liikkeelle.
●	 Muista tauot.
●	 Riittävän työskentelyasentojen vaihtelun lisäksi
 myös työn tauottaminen on tärkeää. Lyhytkin 
 hetki pois koneen ääreltä auttaa kehoa ja miel-
 tä palautumaan. 
●	 Säännöllisen taukojumpan  avulla voidaan  
 ehkäistä tuki- ja liikuntaelinoireita. Netti on pul-
 lollaan erilaisia ilmaisiakin taukojumppaohjeita,  
 niitä kannattaa hyödyntää ja laittaa itselleen  
 kalenteriin muistutuksia jumppahetkistä.
●	 Pieniä viiden minuutin taukoja on hyvä olla jopa
 tunnin välein. Kun kroppaa liikutellaan usein,  
 veri lähtee kiertämään ja lihakset palautuvat.

Etätyöskentelyssä on yhtä tärkeää kuin toimistollakin, että työasento on hyvä. Asentoa pitäisi 

myös muistaa vaihtaa usein ja tehdä välillä pieni taukojumppa. Hyvä työasento ei ole kaikille 

samanlainen, sen pitäisi tuntua luontevalta ja rennolta. Kotona työpiste voi sijaita varsinaisen 

työhuoneen lisäksi vaikkapa keittiössä, olohuoneessa tai miksei lämpimillä keleillä terassillakin.

HR-palsta

TEKSTI: TUULI PAAVOLA
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1. Kappeli
 Eteläesplanadi 1 
 00130 Helsinki

Kappelin aurinkoinen terassi (350 
asiakaspaikkaa) on yksi kaupungin
suurimmista. Kaupungin suosi-
tuimmalle terassille riittää tulijoi-
ta, joten se on usein täynnä. Te-
rassi avataan keväällä heti säiden 
salliessa ja pidetään auki syksyyn. 
Terassilla on myös ruokailualue, 
jossa voi nauttia Kappelin keittiön 
annoksista kauniilla kesäsäällä, 
kun ei malttaisi siirtyä sisätiloihin 
syömään. Annosvaihtoehtoja 
löytyy myös perheen pienimpien 
makuun. 

2 Kirkkopuiston terassi
 Tuomiokirkonkatu 1
 20500 Turku

Kirkkopuiston Terassi on yhteis-
terassi, joka tuo ravintolat, kau-
punkikulttuurin, historiallisen mil-
jöön ja ystävät yhteen. Kaupunki-
laisten viihtymiskeidas on avoin 
paikka iloiselle ajanvietolle ja vir-
kistykselle.

3. Ravintola Periscope
 Vuolteenkatu 1
 33100 Tampere

Ravintola Periscopeen voit tulla 
viihtymään lyhyen tai pitkän kaa-
van mukaan, pistäytyä hemmo-
teltavaksi lasilliselle loungebaariin 
tai viettää koko illan kanssamme 
hyvä ruuan, juoman ja tunnelman 
parissa!

4. Storyville
 Museokatu 8
 00100 Helsinki

Eduskuntatalon takana sijaitseva
viihtyisä ja lämmintunnelmainen 
Happy Jazz Club Storyville on ran-
kattu yhdeksi Euroopan parhaim-
mista jazzklubeista. Storyville viih-
dyttää asiakkaitaan kotimaisilla ja 
ulkomaisilla jazz-yhtyeillä neljänä 

iltana viikossa. Storyvillessä voit 
myös herkutella cajun creole 
-keittiön antimilla.

5. Amarillo, Jyväskylä
 Puistokatu 2
 40100 Jyväskylä

Tyyliltään ravintola Amarillo on 
raikas ja reilu, mutkaton ja energi-
nen. Ruokalistalta löytyy reip-
paasti tuoreita makuja parhaita 
lemppareita unohtamatta. Ja tie-
tenkin tarjolla on myös kurkun 
kostuketta ja mukavaa fiilistä.
Ainutlaatuista kokemusta kaipaa-
van kannattaa varata paikkansa 
The Tableen. Koko illan kestävä 
elämys tarjoaa herkuttelua, viih-
dettä ja paljon iloisia yllätyksiä!

6. Ravintola Tillikka
 Hämeenkatu 14
 33100 Tampere

Tillikka on yksi Tampereen perin-
teisimmistä ravintoloista Tammer-
kosken kansallismaisemassa. Til-
likka näyttelee suurta osaa tam-
perelaisessa ruoka- ja juomakult-
tuurihistoriassa. Myös kulttuuri ja
kulttuuripersoonat ovat aina ol-
leet iso osa Tillikkaa, ja Tillikassa 
onkin nähty monet karonkat sekä
spontaanit ja suunnitellut musi-
soinnit ja näytelmät. Ravintolatoi-
mintaa Tillikan tiloissa on ollut 
vuodesta 1912 lähtien ja Tillikka-
nimikin on jo yli 50 vuoden takaa.

7. Panimoravintola Koulu
 Eerikinkatu 18,
 20100 Turku

Ruokaa voi nauttia fiiliksen mu-
kaan katutason rennossa Pubissa 
tai tunnelmallisessa Viinituvassa.

Kesäkaudella sesongin herkut val-
mistuvat Koulun pihagrillissä: 
Panimon Biergarten on Turun 
suurin, vehrein ja houkuttelevin 
ulkoilmaterassi aivan kaupungin 
sydämessä.

8.  Valdemari
 Jäämerentie 9
 96200 Rovaniemi

Valdemarissa on mutkaton mei-
ninki, oli kesä taikka talvi. Sulan 
maan aikana voi pistäytyä jäähyllä 
vaikka vilpoisalla terassilla ja ihas-
tella komeaa maisemaa. Ja kun 
keskiyön aurinko paistelee, voi 
meillä tunnelmoida pitkäänkin 
ilman että on kello kaulassa. Val-
demarin pöydissä ei tarvitse olla
kuivin suin: suolapalaa ja palan-
painiketta on tarjolla ja sitten taas 
jalalla koreasti, jotta siltapalkit 
ruskaa.

9. Ravintola Teatteri
 Pohjoisesplanadi 2
 00130 Helsinki

Tässä Helsingin sykkivässä sydä-
messä Esplanadin puiston alku-
päässä viihdyt aamukahvista yö-
myssyyn. Mielenkiintoinen ravin-
tolakokonaisuus kätkee sisäänsä 
Teatterin Grillin, Teatteribaarin, 
Kellobaarin, Klubin ja Delin.

10. Ravintola Isä Camillo
 Kauppakatu 25-27
 70100 Kuopio

Ravintola Isä Camillon ruoka on
tehty kolmelle gastronomiselle 
sesongille. Syksyllä herkutellaan 
kauden sienillä, juureksilla ja ka-
lalla. Talvella kaikki lämpimät ja
syvät maut saavat pääroolin. 
Myös viinit hehkuvat täyteläisyyt-
tä.Keväällä ruokalista paitsi keve-
nee, myös vihreys ja grilli saavat 
suuremman roolin. Viinit kuplivat 
kesässä ja rosevinit nostetaan 
pöytään. Isä Camillon ruoka on 
mutkatonta ja maukasta. Keittiös-
sä kunnioitetaan eurooppalaista 
ruokaperinnettä ja korkealuokkai-
sia raaka-aineita. Jokaisessa an-
noksessa maistuu kokin ammatti-
taito. Ruokaa tehdään ja vieraita 
palvellaan sydämellä, tunteella ja 
taidolla!

Suomen paras terassi
Toptaste on ruoka- ja ravintolamedia, joka tarjoaa ruokadiggareille ajankohtaista tietoa ruokamaailmasta.
Kotimaan matkailu on tulevanakin kesänä suosittua. Toptaste kysyi lukijoiltaan, mistä löytyy Suomen paras 
terassi. Katso mitkä terassit pääsivät Suomen parhaimpien terassien TOP 10:een!
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Kankainen, pestävä kasvomaski

THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä 
koko maassa. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä 
eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat 
vaihdella alueittain.

Kasvomaskin hinta: 5 euroa / kpl + postikulut
Värit: musta tai harmaa

Tee tilaus sähköpostitse: info@smyl.fi

Tilaukseen:
- määrä, väri
- tilaajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
- toimitusosoite
- lasku lähetetään sähköpostiisi
- laskun maksettuasi, laitamme tilauksen postiin

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, 
kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. 
Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää 
tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön.

-logolla

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n 
sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin lauan-
taina 8. toukokuuta Ravintola Graniittilinnassa 
Helsingin Hakaniemessä. 

Paikalla oli liittokokousedustajia ja -väkeä liiton kai-
kista yhdistyksistä; Helsingistä, Porista, Kouvolasta, 
Kymenlaaksosta, Savo-Karjalasta, Tampereelta ja
Turusta. 

Kokousjärjestelyissä koronavirus huomioitiin, varat-
tiin riittävän suuri kokoustila, jotta osallistujat pys-
tyivät pitämään viranomaisten suositteleman turva-
välin toisiinsa, käytettiin hengityssuojaimia ja käsi-
desiä. 

Liittokokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja hyväk-
syi vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.

Kuva: Heikki Kunnas
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Äitienpäivän ja Eurooppa-päivän aattona
on mukava toivottaa kaikkea hyvää ja kaunista, 
makeaa ja maukasta, erilaistakin näin kesän 
alkaessa. Sinulle toivotan hyvin rentouttavaa 
kesälomaa. Aikaa olla paitsi itsensä myös oman 
perheen ja läheisten, tärkeiden ihmisten kanssa, 
ja  opetella nauttimaan sekä arvostamaan 
yhdessäoloa. Koronapandemian rokotuksetkin, 
jos nyt ei ihan vielä hoidettu, niin hoidossa joka 
tapauksessa. Itse hankin rokotukset lumisen talven 
aikaan. Enkä ole katunut. 

Uskon ja toivon Sinun odottavan kesää ja lomaa, 
aurinkoa ja mansikoita, aikatauluttomuutta tai 
ainakin joustavampaa kuin kevään kiireisimpään 
aikaan. Nostan oman perheen ja suvun hyvin 
tärkeiksi itsekullekin, vaikka hyvin harva sitä 
ääneen myöntää. Omat kiireet voi siirtää tuon-
nemmas  tai mennä laiturille mattopyykille 
perheen kanssa... 

Suosittelen lämpimin sydämin kesäistä lomaa koti-
maassa. Jos ei ole omaa mökkiä, voi esimerkiksi 
tehdä junamatkan johonkin entuudestaan liki 
tuntemattomaan paikkaan. Ja opetella nauttimaan 
Suomen upeasta luonnosta, puhtaista järvistä, 
voisi käväistä naapurin, mukavan sukulaisen tai 
ystäväperheen mökillä. Muistaen, ettei isäntäväen 
auttaminen ole kiellettyä -  päinvastoin. Sillä  loma-
aika on lomaa kaikille, myös heille joiden luo me 
menemme perheemme kanssa lomailemaan. 
Ja tiskataan me vieraat, pyydetään isäntäväkeä 
istumaan vaikka puutarhakeinuun siksi aikaa ... 

Oli mukava saada kortti vanhasta naistenlehdestä, 
jonka tekstit ja kuvakin kertoo meistä naisista. Ja 
pukeutumisestamme.  

 "...ja tähden jalkoja - Hollywoodin   
 korkeimmin vakuutettuja - verhosivat  
 seitinohuet sukat..."

 Hm. Ovathan ne kauniit - kieltämättä -  
 mutta hänenkaltaisellaan diivalla onkin  
 varaa uhrata kokonaisia omaisuuksia  
 tuollaisiin "hämähäkinseittimäisiin" sukkiin.   
 Sitä minulla valitettavasti ei ole . . .  

 - Minäpä väitän, että kellä tahansa konttori-
 neidillä on niin paljon varaa. SILVALLA  
 pestyt silkkisukathan kestävät kokonaisen  
 ikuisuuden ja tulevat joka pesussa vain  
 kauniimmiksi.

 SILVA 
 vaahtoaa kylmässäkin vedessä
 VILLAN JA SILKIN YSTÄVÄ
 Havin Osakeyhtiö Viipuri

 Werner Söderström Osakeyhtiön
 laakapainossa Porvoossa vuonna ? 

Pyydän sinua muistelemaan ja hetken ajan jopa 
pohtimaan mikä vuosi voi olla kyseessä.  

Lähetä arvauksesi yhteystietoineen minulle 
sähköposti: kaarina@kaarinasuonpera.fi.

Viiden pisteen vinkki: meistä kaikki eivät olleet - 
ehkä? - vielä syntyneetkään tuolloin. 

Mansikanmakuisin ja 
kesää tuoksuvin terveisin,

Kaarina 

Kaarina Suonperä
Kamarineuvos
Tapakouluttaja
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Vastuullinen viestintä
Neljä tapaa toteuttaa vastuullista viestintää – näin vältät yleisimmät virheet. Kaikki tekevät nykyään 
vastuullisuusviestintää, mutta kaikki vastuullisuusviestintä ei ole hyvää. Vastuullisuusviestintä, joka on 
sanahelinää tai jää viherpesuksi, on huonoa viestintää. LUT-kauppakorkeakoulun tutkijatohtori Laura 
Olkkonen kertoo, miten yritykselläsi tai organisaatiollasi on entistä paremmat mahdollisuudet onnistua 
vastuullisessa viestinnässä.

1. Rajaa tavoite tai teema

Vastuullisuus on iso käsite, Olkkosen 
sanoin hurrikaani-ilmiö, joka menee
laajalle ja syvälle. Yksi tapa viestiä 
vastuullisesti on ajaa tiettyä teemaa 
tai tavoitetta. Näin yritys jää parem-
min yleisön mieleen. Vastuullisuus 
olisi hyvä kytkeä osaksi isompaa ko-
konaisuutta ja kertoa, mitä organi-
saatio tekee ollakseen osa ratkaisua 
maailman ongelmiin. Jos yritys aset-
taa julkisen tavoitteen, kuten tavoit-
teen olla hiilinegatiivinen tiettyyn 
vuoteen mennessä, julkisuus auttaa 
yritystä kirimään kohti onnistumista.

2. Kokeile yritysaktivismia

Neutraaliuden aika yritysviestinnässä 
on ohi. Kaikilta yrityksiltä odotetaan 
nyt sitä, että ne osallistuvat jollain 
tavalla maailman muuttamiseen. 
Myös suomalaisyritykset ovat roh-
kaistuneet yritysaktivismiin yhä ene-
nevässä määrin. Yritysaktivismilla 
tarkoitetaan yritysten itse tekemää 
aktivismia, joka uskaltaa myös haas-
taa. Vaikka yritys pyrkisi omassa toi-
minnassaan neutraaliuteen, se ei 

Lähde: LUT-yliopisto

enää välttämättä onnistu. Jokin yri-
tyksen tekemä valinta saatetaan 
tulkita kannanotoksi, vaikkei niin 
olisi tarkoitettu. ”Mielikuvaliitokset 
saattavat kantaa hyvin pitkälle, kun 
ihmiset tekevät omia tulkintojaan 
yrityksen toiminnasta”, Olkkonen 
sanoo.

3. Valitse joukkosi

Yrityksissä on hyväksyttävä se, että 
kaikkia ei voi miellyttää. ”Yrityksissä 
on pakko varautua kohuihin, joita voi 
olla vaikea ennakoida. On parempi 
valita itse, kenen kanssa haluaa 
olla yhtä mieltä.” Tällöin yrityksen 
julkisuuskuvaa on helpompi hallita.

4. Sitouta koko organisaatio johtoa 
myöten

Vastuullinen viestintä ei ole enää or-
ganisaatiossa yhden tai kahden hen-
kilön harteilla. Vastuullisuudella on 
iso strateginen merkitys. Vastuulli-
suus voi siis ohjata ja muuttaa orga-
nisaatiota. Olkkonen pitää hyvänä 
kehityksenä sitä, että yritysten toimi-
tusjohtajat tuovat vastuullisuutta 

esiin omissa puheenvuoroissaan yhä 
useammin. ”Se kertoo siitä, että 
vastuullisuusajatus kulkee läpi orga-
nisaation sen ylimpään johtoon asti.”

Tavallaan vastuullisuusviestintä on 
kokenut inflaation, eikä se yksin 
enää riitä. Yrityksen pitää tehdä 
jotain enemmän, saada aikaan 
vaikuttavuutta. Impact report eli 
vaikuttavuusraportti onkin uusi 
musta, jota arvostetaan jo enemmän 
kuin vastuullisuusraporttia. Haaste 
on se, miten vaikuttavuuden onnis-
tumista arvioidaan. Tähän vasta 
kehitetään työkaluja.

Ratkaisu voi löytyä omien työnteki-
jöiden parista.

”Ihmisille on entistä tärkeämpää 
olla osa merkityksellistä työtä. Työn-
hakijoita kiinnostaa, miten tuleva 
työnantaja vaikuttaa yhteiskuntaan 
ja ympäristöön. Motivoituneita työn-
tekijöitä voi vastuuttaa ja innostaa 
vastuullisuustyöhön. He myös toimi-
vat parhaina vastuullisuuden ja vai-
kuttavuuden sanansaattajina orga-
nisaation sisällä ja sen ulkopuolella.”



Työsuhdejuristin palsta

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

Asianajotoimisto Aika 
Työsuhteeseen perehtyneet juristit neuvovat mielel-
lään liiton jäseniä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä 
asioissa.
 
Toimistossamme palvelevat juristit:
AA, VT, OTL Esa Schön
AA, VT Juhani Viilo
AA, VT Maiju Eronen (perhevapaalla)
OTM, VT Tomás O’Shaughnessy
OTM Camilla Heikkinen
OTM Tuomas Tuokko
OTM Heli Koivukallio

Kilpailukieltosopimus 
rajoittaa työntekijän 
toimintaa työsuhteen 
päättymisen jälkeen

Työsuhteen aikana työnanta-
jaa ilmeisesti vahingoittavan 
kilpailevan toiminnan kielto 
on voimassa suoraan lain no-
jalla ilman erillistä sopimusta.

Kilpailukieltosopimus on työ-
suhteen alussa tai sen aikana 
tehty joko työsopimuksen yh-
teydessä tai erikseen tehty so-
pimus, jolla on rajoitettu työn-
tekijän oikeutta siirtyä kilpaili-
jalle töihin tai ryhtyä itse har-
joittamaan kilpailevaa toimin-

Kilpailukielto
Työsopimukseen saattaa sisältyä ehto, jonka mukaan työntekijän on maksettava 
esimerkiksi kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava sopimussakko työnantajalle,
jos hän siirtyy kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä kilpailijalle 
töihin. Hallituksen esittämä uudistus velvoittaisi työnantajan maksamaan rajoitus-
ajalta korvausta työntekijälle. Nyt voimassa oleviin sopimuksiin muutos vaikuttaisi 
vasta vuonna 2023.

taa tietyn rajoitusajan kulues-
sa työsuhteen jo päätyttyä. 
Työsopimuslailla on säädetty 
tarkemmin kilpailukieltosopi-
muksen edellytyksistä ja sisäl-
löstä. 

Pätevästikään tehty kilpailu-
kieltosopimus ei sido työnte-
kijää, jos työsuhde päättyy 
työnantajan aloitteesta. 

Pätevyyden edellytyksenä 
erityisen painava syy

Kilpailukieltosopimus saadaan 
tehdä vain erityisen painavas-
ta syystä. Arvioinnissa merki-
tystä on ainakin yrityksen toi-

mialalla ja koolla, onko yrityk-
sellä sellaista kilpailullisesti 
arvokasta tietoa, jota muilla 
alan yrityksillä ei ole, mikä on 
työntekijän asema ja millaisis-
sa tehtävissä hän työskentelee
ja onko yritys maksanut työn-
tekijälle kalliita erityiskoulu-
tuksia. 

Mitä korkeammalla yrityksen 
organisaatiossa työntekijä 
työskentelee ja saa tehtävän-
sä perusteella tietoonsa arka-
luonteisia tietoja, sitä toden-
näköisemmin erityisen paina-
va syy on olemassa. 

Myyntityössä ehto on sitä pe-
rustellumpi, mitä kiinteämmin 
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asiakkuudet ovat sidoksissa 
myyjään ja mitä todennäköi-
semmin asiakkaat siirtyisivät 
myyjän mukana kilpailevan 
yrityksen asiakkaiksi. 

Jos erityisen painavaa syytä 
ei alun perinkään ole ollut tai 
sitä ei ole enää työsuhteen 
päättymishetkellä, kilpailun-
rajoitusehto on kokonaan 
mitätön. 

Arviointi on tapauskohtaista. 

Jos pätevyydestä syntyy riita, 
josta osapuolet eivät pääse 
neuvottelemalla sopuun, eri-
tyisen painavan syyn olemas-
saolon arvioi viime kädessä 
tuomioistuin.

Tällä hetkellä korvausta 
vain yli kuuden kuukauden 
pituisesta rajoituksesta

Jos kilpailukieltosopimuksella 
on rajoitettu enintään kuuden 
kuukauden ajan työntekijän 
oikeutta tehdä uusi sopimus 
tai ryhtyä kilpailevaksi yrittä-
jäksi, työnantajalla ei ole vel-
vollisuutta maksaa korvausta 
työntekijälle rajoitusaikana.
 
Rajoitusaika voidaan sopia 
enintään vuoden pituiseksi, 
jos työntekijän katsotaan saa-
neen kohtuullisen korvauksen 
yli kuuden kuukauden pitui-
sesta rajoitusajasta. 

Johtavassa asemassa olevien 
työntekijöiden kanssa voidaan 
sopia vuotta pidemmästäkin 
rajoitusajasta.

Sopimussakko voi vastata 
kuuden kuukauden palkkaa 

Kilpailukieltosopimukseen on 
mahdollista ottaa määräys 
vahingonkorvauksen sijasta 
maksettavasta sopimussakos-
ta. Käytännössä sopimussak-
ko tarkoittaa sitä, että työnte-
kijä on sopimusta rikkoessaan 
velvollinen maksamaan sovi-
tun korvauksen entiselle työn-
antajalle tämän sitä vaaties-
sa, vaikka mitään vahinkoa ei 
välttämättä olisi rikkomukses-
ta aiheutunut. 

Lain mukaan sopimussakon 
suuruus saa vastata enintään 
työntekijän työsuhteen päät-
tymistä edeltäneen kuuden 
kuukauden palkkaa. Johtavas-
sa asemassa olevien kanssa 
voidaan pätevästi sopia myös 
suuremmasta sopimussakosta.

Hallitus esittää: 
Työntekijöillä oikeus kor-
vaukseen rajoitusaikana

Eduskunnassa on parhaillaan 
käsiteltävänä lakimuutosehdo-
tus, joka velvoittaisi työnanta-
jan maksamaan työntekijälle 
korvausta myös alle kuuden 
kuukauden rajoitusajalta. 

Muutoksen on tarkoitettu 
tulevan voimaan 1.1.2022, ja 
säännöksiä sovellettaisiin vä-
littömästi tästä päivästä alka-
en tehtäviin sopimuksiin. Vuo-
desta 2023 alkaen uudistus 
vaikuttaisi myös ennen vuotta 
2022 tehtyihin sopimuksiin.

Enintään kuuden kuukauden 
rajoituksesta työntekijällä oli-
si oikeus saada korvaus, joka 
vastaa 40 prosenttia palkasta. 
Jos rajoitusajaksi olisi sovittu 
yli kuusi kuukautta, korvauk-
sen suuruus olisi 60 prosenttia 
palkasta. Korvaus maksettai-
siin rajoitusaikana kuukausit-
tain yrityksen normaalina pal-
kanmaksupäivänä. Korvaus ei 
vaikuttaisi esimerkiksi päällek-
käiseltä tai myöhemmältä ajal-
ta maksettavaan ansiopäivära-
haan eikä eläkkeeseen. 

Työnantajalle tulisi uudistuk-
sella mahdollisuus irtisanoa 
tehty kilpailukieltosopimus 
ennen työntekijän antamaa 
irtisanomisilmoitusta vähin-
tään kahden kuukauden irtisa-
nomisajalla. Vuoden 2022 siir-
tymäajan aikana työnantaja 
voisi irtisanoa ennen vuotta 
2022 tehdyn kilpailukielto-
sopimuksen ilman irtisano-
misaikaa. 

Vaikka sopimus olisi voimassa 
työsuhteen päättyessä, voisi-
vat työnantaja ja työntekijä 
vapaasti sopia, että tehty kil-
pailukieltosopimus ei sido 
työntekijää ja toisaalta, ettei 
työnantajankaan tarvitse kor-
vausta maksaa. 

Uudistus kannustaisi työnan-
tajaa yhä tarkemmin mietti-
mään jo sopimusta tehtäes-
sä, onko yrityksellä aito tarve 
kilpailukiellolle. 

Todennäköisesti kilpailukielto-
sopimusten määrä tulee vähe-
nemään ja työntekijöiden 
mahdollisuudet siirtyä toiseen 
työhön parantuvat.



Tapahtumat
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Turun Merkonomit ry

Aurinkoista kesää!

Tampereen Merkonomit ry

To 8.7.
Näytelmä
Me tulemme taas
Nokian kesäteatteri

La 17.7.
Viikinsaaren valloitus

Omakustanteinen ”Risteily” ja  perinteinen 
tutustuminen ravintolan kesän menyyn.

Ke 28.7.
Riemurahat
Heinolan kesäteatteri

Pääosissa mm. 
Katariina Kaitue, Ulla Tapaninen ja Taisto Oksanen

Tarkemmin yhdistyksen omassa tiedotteessa, 
joka ilmestyy kesäkuun alussa.

Porin Seudun Merkonomit ry

Yhdistyksemme järjestää kesällä mahdollisuuksien mukaan 
joitakin tapahtumia, josta saadaan tiedot omaan jäsentie-
dotteeseen ja nettisivuille www.porinseudunmerkonomit.fi 

Myös vuosikokouksen ajankohta ja paikka ilmoitetaan 
jäsentiedotteessa. 

Ke 21.7.
Kesäretki Tampereelle

Jokohan viimein pääsemme kesäteatteriin, kun matka 
viime vuodelta peruuntui/siirtyi. Olemme varanneet uuden 
ajankohdan ja innolla odotamme, että pääsemme nautti-
maan mieleenpainuvista kulttuurielämyksistä.

Menomatkalla ajamme Valkeakosken kautta, käymme 
tutustumassa mielenkiintoiseen Visavuoren museoon 
(www.visavuori.com), josta kuva alla.

Visavuori on kuvanveistäjä Emil Wikströmin taiteilijakoti ja 
ateljee. Lisäksi Visavuoresta löytyy Suomen hauskin museo 
– Kari-paviljonki, jossa on esillä pilapiirtäjä Kari Suomalaisen 
töitä ja ajoittain vaihtuvia näyttelyitä. Alueella toimii myös 
tunnelmallinen museokahvila. 

Visavuoresta ajelemme Tampereelle ja siirrymme Komedia-
teatterin katettuun kesäteatterikatsomoon, jossa Korpelan 
kujanjuoksu -esitys alkaa klo 18.00.

Pirunpellosta ja Maalaiskomedioista tuttu kaksikko Heikki 
Luoma ja Jukka Mäkinen tuovat Komediateatterin näyttä-
mölle viimeisimmän sarjansa näyttämösovituksen, roo-
leissa pääosin tv-sarjasta tutut kasvot mm. Esa Latva-Äijö, 
Janne Kataja, Karoliina Vanne, Tuija Vuolle jne.

Bussin lähtöaika Porista, matkan hinta ja muut lisätiedot 
julkaistaan omassa jäsentiedotteessamme. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 18.6. mennessä 
Leila Kantoselle puh. 040 748 2450 tai sähköpostitse 
porinmerkonomit@gmail.com

●●●●●			

Toivottavasti rokotukset edistyvät hyvin ja pandemiatilan-
ne helpottuisi, niin että voisimme kesällä ja syksyllä järjes-
tää enemmän jäsentapahtumia. Kova ikävä on yhteisiä 
tapaamisia! 

Kuva: Ari Korkala/Studio Valoisa Nauris
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Helsingin Merkonomit ry

Seuraa Helmeri-tapahtumia www.helmeri.fi, jossa ilmoi-
tamme tapahtumien mahdollisesta peruuntumisesta tai 
muuttuvista henkilömääristä uusien koronarajoitusten 
vuoksi.

Helmerien kevätkokous siirtyy myöhemmäksi

Tämän hetken Helsingin/Uudenmaan koronarajoitteiden 
aiheuttaman epäselvän paikka- ja julkisten tilojen aukiolo-
tilanteen vuoksi Helsingin Merkonomien hallitus päätti siir-
tää yhdistyksen kevätkokousta toukokuulta loppukesäksi. 
Tarkemmat tiedot yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi

La – ma 12.-14.6.
Matka Pohjois-Viroon
Georg Otsin kesäkonsertti ja kartanoromantiikkaa

Matka on peruutettu Viron koronatilanteen vuoksi. 
Matka-Agentit palauttaa maksetut ennakot suoraan 
osallistujille.

Ke 15.6. klo 16.15 
ILJA REPIN -näyttely (1)
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki

Ateneumin taidemuseo on avannut ovensa yleisölle 27.4., 
mutta koronarajoituksista johtuvien henkilörajoitusten 
vuoksi Ateneum perui toukokuun ryhmätapahtumat.

Helmereille varattu näyttelyintro 19.5. siirtyy kesäkuulle 
samaan päivään kuin toinen varauksemme, mutta tuntia 
myöhemmäksi: 15.6. kello 16.15.

Tavataan viimeistään kello 16.00 Ateneuminkujan puolei-
sessa aulassa, taidekaupan lähettyvillä. Meidät ohjataan 
ryhmänä esityssaliin, jossa näyttelyintron alettua salin ovet 
suljetaan, eikä sisälle enää pääse. 

Esitys kestää puoli tuntia, jonka jälkeen näyttelyyn voi 
tutustua omaan tahtiinsa. 

Muista ottaa mukaan myös Museokorttisi.

Hinta: 20,00 euroa, Museokortilla 7,00 euroa 
(Ilmoittautuessa lisätiedoissa maininta Museokortista.)
Maksuviite: 5160

Ilmoittautumiset ja maksut 7.6. mennessä. 
Tällä hetkellä täynnä.
 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Näyttelyaika: 19.3.2021 - 29.8.2021, 
Taidemuseo on avoinna keskiviikkoisin kello 20.00:een.

Tutustu turvaohjeisiin: https://ateneum.fi/

Kouvolan Seudun Merkonomit ry

Aurinkoista kesää!

Kymenlaakson Liiketalous ry

La 14.8.
Mamma Mia -konserttimatka
Savonlinnaan

La 14.8.
11.00  Tilausajobussi lähtee 
 Kotkan linja-autoasemalta
15.00  Majoittuminen 
 Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna 
16.30  Buffet-ruokailu Olavinlinnassa
19.00  Mamma Mia -konsertti alkaa

Su 15.8. 
07.00-10.30 Aamiainen hotellissa
12.00  Hotellihuoneiden luovutus
 Tilausajobussi noutaa matkustajat hotellilta.
 Paluu Kotkaan

Konserttimatkan hintatiedot ja tarkempi ohjelma:
Heljä 0500 559536, Marja 050 3401344

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Porvoon Merkonomit ry:n sääntömääräinen kokous 
pidetään tiistaina 15.6. klo 17.30 Rafael's Steakhouse, 
Piispankatu 28, Porvoo.
Borgå Merkonomer rf:s stadgeenliga möte hålls 
tisdagen 15.6. kl 17.30 på Rafael's Steakhouse, P
iispankatu 28, Borgå

Tervetuloa – Välkommen!
Hallitus - Styrelsen

Savo-Karjalan Merkonomit ry

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää!
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Ti 15.6. klo 15.15
ILJA REPIN -näyttely (2)
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki

Olemme varanneet toisen näyttelyintron Ilja Repinin 
suosittuun näyttelyyn 15.6. kello 15.15. Introon voi tämän 
hetken tiedon mukaan ottaa 20 henkilön ryhmiä.

Tavataan viimeistään kello 15.00 Ateneuminkujan puolei-
sessa aulassa, taidekaupan lähettyvillä. Meidät ohjataan 
ryhmänä esityssaliin, jossa näyttelyintron alettua salin ovet 
suljetaan, eikä sisälle enää pääse. Esitys kestää puoli tuntia, 
jonka jälkeen näyttelyyn voi tutustua omaan tahtiinsa. 

Muista ottaa mukaan myös Museokorttisi.

Hinta: 20,00 euroa, Museokortilla 7,00 euroa 
(Ilmoittautuessa lisätiedoissa maininta Museokortista.)
Maksuviite: 5173

Ilmoittautumiset ja maksut 7.6. mennessä. 
Tällä hetkellä täynnä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ke-la 21. - 24.7.
Oopperamatka Viron Saarenmaalle
Saarenmaan oopperapäivät

Kesän 2021 oopperapäivillä vierailee Kroatian kansallis-
teatteri Zagrebista, ja oopperapäivien ohjelmistossa on 
jälleen maailman tunnetuimpia oopperateoksia. Kaikki 
oopperapäivien tilaisuudet järjestetään ulkoilmassa, 
Piispanlinnan pihalla, jossa on telttakatos. 
 
Oopperapäivien ohjelmisto on sama, joka alun perin olisi 
ollut kesällä 2020.

Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):

Keskiviikko 21.7.
Helsinki-Tallinna Viking Mariella klo 10.30-13.00. Laiva läh-
tee Katajanokan terminaalista. Laivamatkan aikana mah-
dollisuus lisämaksulliseen buffet-ateriaan, sis. ruokajuomat 
(hanaviini, olut, virvokkeet), 26,00 e.

Saapuminen Tallinnaan, jossa opas ja bussi vastassa. Sata-
masta matka jatkuu ensiksi kohti Kuivastun satamaa, josta 
siirrytään lautalla Muhun saarelle. Jatketaan edelleen Saa-
renmaalle ja sen maakunnan pääkaupunkiin, Kuressaareen. 
Majoittuminen Spa hotel Ryytli -hotelliin ja illallinen. Iltaa 
vietetään Piispanlinnassa, jossa soi Mozartin Taikahuilu-
oopperan sävelet (istumapaikat, rivit 22-28).    

Torstai 22.7.
Aamiainen hotellissa. Päivän ohjelmassa kierros Saa-
renmaalla: nähdään Saarenmaan kaunista maaseutua ja 
rantamaisemia, mm. Anglan tuulimyllyt ja käsityökeskus, 
Karjan kirkko, Kaalin kraateri jne. Retken aikana vieraillaan 

paikallisten käsityöläisten luona ja pientiloilla. Retken aika-
na lounas. 

Illalla oopperapäivien ohjelmistossa Donizettin Lucia di 
Lammermoor, johon voi varata lipun lisämaksusta 95 €/hlö, 
varaukset ja maksut etukäteen Suomessa.  

Perjantai 23.7. 
Aamiainen hotellissa, ja vapaata aikaa nauttia hotellin 
kylpyläpalveluista, kierrellä Kuressaaressa ja ympäristössä. 
Iltaa vietetään taas Piispanlinnan suojissa, jossa uppou-
dutaan Giacomo Puccinin säveliin ja Madama Butterflyn 
tunnelmiin ja kohtaloon (istumapaikat, rivit 22-28, ooppera 
esitetään ulkoilmassa, telttakatoksessa).   

Lauantai 24.7.
Aamiainen hotellissa. Bussimatka Muhun saarelle ja Kuivas-
tun satamaan, josta lauttamatka mantereelle, ja bussilla 
edelleen Tallinnaan. Matkalla keittolounas.  Tallinnasta 
laivamatka Helsinkiin klo 17.00-19.30.

Matkan hinta: 675,00 euroa
Maksuviite: 5157
Ilmoittautumiset ja maksut 11.6. mennessä

Hintaan sisältyy: * laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki 
Viking Linen laivalla kansipaikoilla * bussikuljetukset Tal-
linnasta Kuressaareen ja takaisin virolaisella tilausajobus-
silla * lauttamatkat Kuivastun satamasta Muhun saarelle 
ja takaisin * majoitus jaetussa standard-luokan jaetussa 
kahden hengen huoneessa Spa Hotel Ryytlissä * hotelliaa-
miaiset, 1 illallinen, 1 lounas ja 1 keittolounas * saarikierros 
tutustumiskäynteineen suomea puhuvan oppaan johdolla 
* lippu Taikahuilu-oopperaan 21.7. sekä Madama Butterfly 
-oopperaan 23.7. * saunaosaston ja uima-altaiden käyttö 
niiden aukioloaikoina

Lisämaksusta: Yhden hengen huonelisä 300,00 e. 
Lippu: 22.7. Donizettin Lucia di Lammermooriin 
95,00 e.
Lisätietoihin lisämaksulliset varaukset: ateriat laivalla, yh-
den hengen huone, oopperalippu 22.7. sekä syntymäaika.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Valmismatkapaketin vas-
tuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matka-Agentit/ Elämys 
Travel & Events Oy. 

Tarkemmat matkatiedot: www.helmeri.fi

Ke 8.9. klo 17.00
Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Sinebry-
choffin taidemuseon hienoon Aarteet maailmalta – Me-
senaattien matkassa -näyttelyyn. Opastettuun ryhmään 
mahtuu 15 henkilöä. Tavataan museon sisääntuloaulassa 
kassojen luona noin kello 16.45. Muista ottaa mukaan mah-
dollinen Museokorttisi.



Näyttely: 11.2.2021-9.1.2022. Museo on avoinna keskiviikkoi-
sin kello 20.00:een.

Hinta: 22,00 e, 10,00 e Museokortilla
Maksuviite: 5199

Ilmoittautumiset ja maksut: 30.8. mennessä

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Pe-ma 8.-11.10.
Helmeri-matka Ranskan Champagneen   
 
Samppanjaa ja etanoita 

Helmerien viime syksyn odotettu samppanjamatka Rans-
kan samppanja-alueelle Reimsiin peruuntui koronarajoitus-
ten vuoksi. Tulevalle matkalle on ilahduttavasti ilmoittautu-
nut jo 15 samppanjasta kiinnostunutta Helmeri-matkailijaa. 
Muutamia paikkoja on vielä jäljellä. Toivottavasti matka 
tänä vuonna toteutuu.

Champagnen maakunta tunnetaan maailmanlaajuisesti sen 
jäljittelemättömästä, kuplivasta juomasta samppanjasta. 
Samppanjantuottajat, joita on noin 250, tuottavat vuosit-
tain yli 270 miljoonaa pulloa kuplivaa. Champagne on myös 
maisemallisesti kaunista seutua. Laajojen alankojen ja viini-
köynnösten peittämien kumpuilevien kukkuloiden välissä 
on siellä täällä pieniä kyliä korkeine kirkkotapuleineen.   

Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):

8.10. perjantai /Lento Helsinki-Pariisi, Epernay ja samppan-
jatalo, Reims (lounas)

Lento Helsingistä Pariisin klo 7.35-9.40. Lentokentältä mat-
ka jatkuu Champagnen historialliseen maakuntaan, joka on 
viininystävien pyhiinvaelluskohde. Champagnen luonto on 

myös kauniin postikorttimaista ja loputtomia viinitarhoja 
rytmittävät metsätilkut leimaavat maisemaa Montagne 
de Reimsin ylängöllä. Noin 2 tunnin ajomatkan jälkeen 
saavutaan Epernayhin, joka on samppanjan tähtikaupunki 
lukuisine kellareineen ja viinitiloineen - alueesta yli 30 % on 
jaloa juomaa tuottavia viiniviljelyksiä. Lounas tyylikkäässä 
ranskalaisessa ravintolassa, joka sijaitsee entisen pankin 
tiloissa. Vierailu samppanjatalossa Epernayssä ja samp-
panjamaistiaisten jälkeen matka jatkuu Reimsiin, jossa 
majoittuminen.

9.10. lauantai /Reims, Etanatila, samppanjatila (lounas)

Aamiainen hotellissa. Vierailu sympaattisella etanatilal-
la, jossa tutustutaan kalliolla lyllertäviin 500 etanaan, ja 
heidän jälkeläisiinsä. Opimme kaiken etanalajeista, niiden 
lisääntymisestä, luonteesta, anatomiasta ja ravintoarvoista. 
Kierroksen päätteeksi nautitaan lasilliset samppanjaa - tie-
tysti - ja maistellaan pieni satsi etanoita creme fraiche -kas-
tikkeessa. Madame paljastaa muutaman hyvän etanaresep-
tin kiinnostuneille. Pariskunnan putiikista voi ostaa kotiin 
viemiseksi etanaherkkuja. Vierailun kesto maistiaisineen 
noin puolitoista tuntia. Sitten suunnataan kohti maalais-
aubergea, jossa ranskalaislounas (alkudrinkki, 2 lasia viiniä). 
Ennen Reimsiin paluuta pistäydytään samppanjaa tuotta-
valla perheyritystilalla. 15 km Epernaysta sijaitsee Grand 
Cru de la Champagne -alueen kylä, joka on palkittu kultami-
talilla upeista kukkaistutuksistaan. Kyseisessä kylässä sijait-
see sympaattinen samppanja-perheyritys, jonka kulisseihin 
kurkistetaan. Kuuden hehtaarin viinirinteet ovat aivan tilan 
vieressä ja sään salliessa voimme jaloitella viiniköynnösten 
välissä. Saamme maistiaiset tilan tuottamasta 3 Blanc des 
Blancs Grand Cru -samppanjasta. Paluu hotelliin.

10.10. sunnuntai /Reims, samppanjatalo, majakka, iltapäivä 
vapaa

Aamiainen hotellissa. Reimsissa kuplii ja virtaa samppanja! 
Reimsin 188 000 asukasta ovat ylpeitä kaupungistaan ja 
sen tuottamasta maailman kuuluisimmasta juomasta. Yli 
1000 vuoden ajan, vuodesta 816 vuoteen 1825, Reimsin 
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katedraalissa siunattiin Ranskan kuninkaat ja juhlajuomana 
juotiin alueen viiniä. Kuplivaksi viini saatiin kuitenkin vasta 
1600-luvulla. Keskiajalla ja renessanssin aikana kaupunki 
kukoisti ja sinne rakennettiin useita upeita monumentteja, 
kuten Taun palatsi, Collège des Jésuites sekä Saint-Denis’n 
ja Saint-Remin luostarit. Reimsin alueella voi vierailla noin 
12 samppanjatalossa, joista kuuluisimmat ovat Taittinger, 
Mumm, Pommery, Krug, Bollinger, Lanson, Piper-Heid-
sieck, Ruinart ja Veuve Clicquot. Vierailemme yhdessä 
Reimsin tunnetuista samppanjataloista, jossa vierailun 
päätteeksi tarjotaan kuplivat samppanjamaistiaiset.
Tutustuminen myös erikoiseen nähtävyyteen: majakkaan 
keskellä viinipeltoja, vaikka merestä ei ole tietoakaan! 
Iltapäivä ja ilta vapaa.

11.10. maanantai /Reims - Troyes’n kaupunki, lento Pariisi-
Helsinki (lounas)

Aamiainen hotellissa. Viimeinen aamupäivä vietetään 
Troyes’n kaupungissa. Tässä liki 60 000 asukkaan, samp-
panjankorkin muotoisessa kaupungissa pääsemme ihaste-
lemaan sen ristikkotaloja, upeita kirkkoja ja lasimaalauksia. 
1200-luvulla kaupunki tuli tunnetuksi suurten mestareiden 
lasitaiteesta, ja Troyes´iä kutsuttiin pyhäksi lasitaiteen kau-
pungiksi. Lounas Troyesissa. Saapuminen Pariisin lentoken-
tälle, josta lento Helsinkiin klo 19.00-22.55.

Hotelli: Appart’City Reims Centre, 
osoite 33 Rue Ponsardin, 51100 Reims
https://www.appartcity.com/en/destinations/
champagne-ardenne/reims/reims...

Matkan hinta: 1195 euroa/hlö

Ilmoittautumiset ja maksut: Varausmaksu 250 euroa/hlö 
1.7. mennessä, loppumaksu 40 vrk ennen matkaa eli 27.8. 
mennessä. 

Ilmoittautumiset yhdistykseen Helmerien nettisivun kautta 
viimeistään 1.7. (www.helmeri.fi)
Kerro lisätiedoissa mahdolliset ruokarajoitteet sekä majoit-
tuminen 1-hengen huoneessa.

Maksut:
HUOM! Tätä matkaa ei makseta yhdistyksen tilille, vaan 
vastuullinen matkanjärjestäjä laskuttaa jokaista lähtijää 
erikseen suoraan. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä 
Lisätiedot-kohdassa, onko sinulla mahdollisesti koronan 
vuoksi peruuntuneesta Matka-Agenttien matkasta saatu 
voucher, ja minkä arvoinen se on.

Maksuun sisältyvät kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset, 
vierailut ja ruokailut ja majoitus (2 hh).

Lisämaksusta: yhden hengen huonelisä 195,00 euroa (yk-
sinmatkustavan on varattava yhden hengen huone).

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä toi-
mii Matka-Agentit/ Elämys Travel & Events Oy. 

Ti 26.10. klo 19.00
Enda Walsh - Glen Hansard & Markéta Irglová
Once-musikaali
Lilla Teatern
Yrjönkatu 30, Helsinki
 
Kansainvälinen menestysmusikaali Once Lilla Teatternissa 
Once on ruotsinkielinen ja se tekstitetään suomeksi THEA-
mobiilisovelluksen kautta. Helppokäyttöisiä laitteita saa 
narikasta lainaksi. 

Ennen esitystä lavalla jammaillaan 20 minuuttia irkkumusii-
kin tahdissa.
 
Kesto n. 2,5 t. Hyvät permantopaikat riveillä 3-7, 
tässä vaiheessa vielä turvavälein.

Hinta: 51,00 euroa
Maksuviite: 5186

Ilmoittautuminen ja maksut 10.9. mennessä. 
Tällä hetkellä täynnä.

Liput saat Elisa Leivoselta/SOK:n Eläke-Eevat ennen 
teatteria. Lippujaosta ilmoitetaan sähköpostitse 
myöhemmin.

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
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Tulevia teatterimatkoja Tampereelle, syksy 2021

Ke 15.9. Teatterimatka Tampereelle
Agatha Christien Eikä yksikään pelastunut
Tampereen Teatteri

Viime vuoden marraskuun teatterimatka Tampereelle 
peruuntui, mutta uusi varaus suosittuun Agatha Christien 
Eikä yksikään pelastanut -näytelmään on 15. syyskuuta.
httsps://tampereenteatteri.fi/

Matkan vetäjä: Irene Uimonen

Tarkemmat matkatiedot myöhemmin Helmerien 
nettisivuilla ja Helmeri-lehdessä.

Kotiopettajattaren romaani
Tampereen Teatteri
(Päivä avoinna)
Tampereen Teatteriin tulee syksyllä myös toinen mielen-
kiintoinen uutuus, Kotiopettajattaren romaani, johon 
varataan paikkoja, kun esityksen aikataulu selviää. 
httsps://tampereenteatteri.fi/
Tarkemmat matkatiedot myöhemmin Helmerien 
nettisivuilla ja Helmeri-lehdessä.

Helsingin Kaupunginteatterin syysuutuuksia 
varattu

To 30.9. klo 19.00
Niin kuin taivaassa -musikaali
Helsingin Kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Suurisydäminen musikaali 

Musikaali kertoo menestyneen kapellimestarin Daniel 
Daréuksen paluusta lapsuuden kotiseudulleen pieneen 
pohjoisruotsalaiseen kylään. Terveysongelmista kärsinyt 
huippumuusikko haluaisi elää hiljaiseloa, mutta löytää pian 
itsensä johtamasta kyläläisten kirkkokuoroa, ja keskeltä 
värikästä ja elinvoimaista yhteisöä. Monenkirjavan maa-
laiskuoron joukosta löytyy paitsi ystäviä, myös vanhoja 
haavoja ja lopulta todellinen rakkaus.

To 14.10 kello 19.00
Ken Ludwig – Arthur Conan Doyle
Baskervillen koira
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Salamannopea dekkarikomedia

Arthur Conan Doylen Sherlock Holmes -klassikkoon Bas-
kervillen koira perustuvassa, Ken Ludwigin sovittamassa, 
dekkarikomediassa yleisö pääsee nauttimaan virtuoosi-
maisesta näyttelijäntyöstä ja seuraamaan, miten koomikot 
selviävät salamannopeiden roolivaihtojen liki mahdotto-

masta haasteesta.
Arena-näyttämöllä nähdään klassikkotarinan koomisesti 
virittynyt versio, jossa dekkarikomedian arvoitusta selättä-
vät Santeri Kinnunen, Risto Kaskilahti, Emilia Sinisalo, Sauli 
Suonpää ja Mikko Virtanen.

Ti 26.10. klo 19.00
Mikko Reitala
Paahtimo
Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Vastapaahdettu työelämäkomedia

Paahtimo on täyteläinen ja aromikas komedia työelämän 
vaatimuksista. Mitä menestyminen – tai edes selviyty-
minen – tämän päivän työelämässä vaatii, kun mikään ei 
ole sitä miltä näyttää? Aivan vastapaahdettu kotimainen 
komedia nauraa lempeästi työpaikkojen rooleille ja niiden 
törmäyksille. Riittääkö pelkkä osaaminen vai onko itsensä 
brändääminen jo kansalaistaito?
Ensi-ilta 8.9.2021.

Tutustu: https://hkt.fi

Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi

Tulossa Helmereille 3.1.2022 
Lumikuningatar-jääbaletti Tampereella   

Suomalaisen taitoluistelun, jääkiekon ja esittävän taiteen 
huiput mukana ainutlaatuisessa suurtuotannossa! 
H. C. Andersenin klassikkosatuun pohjautuva, rakastettu ja 
taianomainen Lumikuningatar-tarina tuodaan ensimmäistä 
kertaa jäälle Suomessa Uros Live -areenalla Tampereella. 
Klassikkotarina Lumikuningattaresta saa jäällä uuden sovi-
tuksen, jonka sävellyksestä vastaa Tuomas Kantelinen.
Lumikuningattaren roolissa nähdään taitoluistelun viisin-
kertainen Suomen mestari ja kolminkertainen EM-mitalisti 
Kiira Korpi. Jäällä esiintyy Suomen kaikkien aikojen menes-
tynein taitoluistelija Laura Lepistö. Mukana ovat jäätanssin 
Euroopan mestarit ja moninkertaiset MM- ja EM-mitalistit 
Susanna Rahkamo ja Petri Kokko sekä taitoluistelija Mila 
Kajas.

Maamme tunnetuimmista jääkiekkoilijoista ovat mukana 
pitkän NHL-uran tehnyt Niklas Hagman, Tappara-ikoni 
Pekka Saravo sekä maajoukkuekapteeni ja Suomen menes-
tyneimpiin naisjääkiekkoilijoihin lukeutuva Jenni Hiirikoski. 
Jäällä nähdään myös MM-kultajoukkueen ja Jokerien KHL-
joukkueen kapteeni Marko ”Mörkö” Anttila. Jäälle luiste-
lee myös maamme kansainvälisesti menestynein muodos-
telmaluistelujoukkue Marigold Ice Unity.
Elämys Groupin tapahtumajärjestäjäyritys Elämys Live 
toimii tapahtuman virallisena VIP-yhteistyökumppanina 
sekä toimii myös yksinoikeudella tapahtuman virallisena 
matkanjärjestäjänä paketoiden majoitus-, kuljetus- sekä 
muut Tampereen täydelliseen Lumikuningatar-elämykseen 
tarvittavat palvelut ympäri Suomea. 
Tarkemmat tiedot myöhemmin: www.helmeri.fi



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
Kotkatlahdentie 463, 79600 Joroinen
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 2021
 ●	 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!

50:lle ensimmäiselle uudelle jäsenelle 

kankainen SMYL-kasvomaski!!! Liity heti.


