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SMYL ry:n jäsenlehti

Tästäkin päivästä selviää
voimakkaalla tahdolla,
päättäväisyydellä ja polttavalla
halulla roikkua mukana tuli mitä tuli.
				

- Positiivarit

Suomen Diakoniaopistosta
valmistut ammattiin!		

Sivu 10

Tietotekniikka haltuun		

Sivu 11

Enter ry - ikäihmisten tietotekniikkayhdistys

Pääkirjoitus

Uskoa tulevaisuuteen
"Oli pitkä, kuuma kesä ja me
saimme elää sen ...
Polttaa kesäkatu miestä,
kosteaa höyryä nousee tiestä
... Vielä on kesää jäljellä, vielä
tulee kauniita
päiviä... "
Kesähelteitä ja kauniita päiviä
kaivataan, niistä haaveillaan ja
niistä tehdään lauluja.
Tänä kesänä saimme eläytyä haaveiden ja laulujen kuumien kesien
tunnelmaan täysin rinnoin.Tällaista
kesää en muista aivan ihan äsken
eläneeni. Voi niiden kauniiden
päivien määrää, voi niitä ihanien
auringonlaskujen tunnelmaa, voi
sitä vedessä uimisen määrää. Kyllä
tällainen kesä antaa itse kullekin
voimia kestää tulevaa syksyn harmautta ja talven kylmyyttä. Kesän
ihanuutta varjosti kuitenkin edelleen päätään nostanut pirulainen
eli koronavirus.
En osaa aavistaa, mihin yhteiskuntamme on tämän koronan kanssa
menossa. Keväällä näytti jo hyvältä
– viruksen vallasta oltiin jo voiton
puolella. Mutta kesällä muutamilla
tahoilla oli kiire avata rajoja ja
lipsua rajatestauksista. Ja hups.

Hyvä kehitys pysähtyi ja saimme
niskaamme neljännen aallon.
Olemme jälleen siinä pisteessä,
että jotkut alueet ovat kiihtymisja leviämisvaiheessa, tilaisuuksia
perutaan ja rajoituksia asetetaan
uudelleen.
Näyttää siltä, että tuleva syksy ja
pahimmassa tapauksessa talvikin
menetetään vielä koronalle, suurempia tilaisuuksia ei järjestetä.
Useimmat, etenkin iäkkäämmät
ihmiset jäävät mieluummin kotiin
kuin liikkuvat ihmismassoissa, vaikka rokotukset etenevät ja suurella
joukolla on jo kaksi rokotusta. Vara
ei venettä kaada – sanoo vanha
kansa.

Vaikka viranomaiset antaisivatkin
luvan järjestää tilaisuuksia, jäsenemme ovat arkoja osallistumaan.
Elämme säästöliekillä.
Uskoni tulevaisuuteen on kaikesta
huolimatta kova. Ensi vuonna,
kun korona helpottaa ja elämä
avautuu, saamme liiton toiminnan
uuteen nousuun.

Hyvää ja kaunista ruskasyksyä
teille jokaiselle!

Suomen Merkonomiyhdistysten
Liitto - SMYL ry:n vuosi on ollut ja
on edelleen loppuvuoden ajan
tiukan talouden vuosi. Korona vei
meiltä mahdollisuudet järjestää
tilaisuuksia, aktivoida ja kehittää
toimintaamme. Me toimimme vastuuntuntoisesti viranomaismääräysten mukaisesti etusijalla jäsenkuntamme turvallisuus.
Pelkään pahoin, että myös alkava,
yleensä aktiivinen syysaika joudutaan jatkamaan hiljaiselossa.

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja
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Vuorovaikutus- ja työelämätaidot
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Scandic Grand Central Helsinki
Digitalisaatio kasvattaa osaamisvaatimuksia
ja uhkaa synnyttää digikuiluja
Suomen Diakoniaopistosta valmistut ammattiin!

Tarkista, että olet maksanut vuoden 2021
jäsenmaksun!
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Kiitos Sari!
Kansanedustaja Sari Essayah kutsui SMYL-liiton jäsenet vierailulle
eduskuntaan vuoden 2020 maaliskuun alussa. Tilaisuuteen osallistui
runsaat 50 jäsentä seuralaisineen. Suomi kohtasi keväällä 2020
muiden maiden mukana tilanteen, jossa tartuntataudin (covid-19)
aiheuttava koronavirus alkoi levitä laajasti. Hallitus totesi 13.3.2020
yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan
poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan
valmiuslain käyttöön.
- Teidän ryhmänne oli viimeinen, joka pääsi vierailemaan
eduskunnassa. Sen jälkeen ei ole pystytty järjestämään
yhtään vierailua eduskunnassa koronarajoituksista johtuen,
totesi Sari Essayah tavatessamme vaalitilaisuudessa Joroisten
torilla kesäkuun alussa 2021.
Vihdoinkin meille tarjoutui mahdollisuus kiittää Saria kukkasin
upeasti järjestetystä, onnistuneesta vierailukäynnistä eduskunnassa.
SMYL ry

Teksti: Anna-Maija Kunnas
Kuva: Heikki Kunnas

Aikakausmedia ry:n jäsenlehti
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Portsaripappa
Naantalin Vanhankaupunginrannan naapurissamme on ravintoloita kuin telkkiä telkkäparvessa. Yrittää siinä sitten olla kurinalainen.
Kun kävelen kotoani Kirkkoniemelle, muutaman
sadan metrin matkalla on 9 ravintolaa. Siinähän
juopuu jo ohi kävellessään. Vähän sama efekti,
kun meikäläinen lihoo aina 120 grammaa lihakaupan ohi kävellessä.
Aivan kotini vieressä sijaitsee legendaarinen
Tavastin Kilta, nykyisin Uusi Kilta. Sen perusti
aikanaan legenda jo eläessään, Mäkisen Pena.
Legenda oli hänen isoisänsäkin, Legendaarinen
portsari - Pappa.
Tositarina:
Joukko nuoria miehiä pyrki sisään.
Pappa torjui.
		
		
		
		

Miksi emme pääse sisään?
Kun olette nauttineet alkoholia
etukäteen liikaa.
Istuuhan tuossa terassilla joukko
ihmisiä, jotka ovat todella humalassa.
Kyllä kyllä. He sisältyvät meidän ravintolamme juoppokiintiöön.
Te ette nyt pääse sisälle, koska juoppokiintiömme on täynnä.

Ahvenfileet sinappikermakastikkeessa
Neljälle
600-800 g puhtaita ja valmiiksi suolattuja ahvenfileitä tarpeellinen määrä. Kuha, siika ja haukikin
käy ja miksei silakkakin.
Voita paistamiseen ja
3 silputtua sipulia
2 rkl Dijon-sinappia
1 dl kermaa
1 tl mustapippuria myllystä
1 tl suolaa
Ensimmäiseksi pyöräytetään fileet paistinpannulla voissa 10 - 15 sekuntia per puoli.
Laita kalat sivuun odottamaan jatkokäsittelyä.
Laita paistinpannulle hakattua sipulia reilusti
ja kuullota se. Sekoita mukaan Dijon-sinappia.
Lisää kermaa ja keitä jonkin verran kokoon.
Lisää mustapippuri.

Portsaripappa oli kuuluisa
sisäänpääsykriteereistään:

Lisää kalanfileet ja kypsytä ne.
Fileen koosta riippuen 10-20 minuuttia.

SISÄÄN pääsi helposti, jos oli edellisellä
kerralla muistanut maksaa hyvin ULOS.

Mainiota keitettyjen perunoiden ja keitettyjen
sipuleiden kera.

Pentti-Oskari Kangas
Vapaaehtoinen
avustustyöntekijäharjoittelija
vuodesta 1994
www.positiivarit.fi/lotushill
4 |
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Suomen
suosituin
ansioturva
alle 10€/kk

YTK on kaikille avoin
ja aidosti riippumaton
vaihtoehto
Lue lisää & liity jo
tänään: ytk.fi

Tunnet meidät
ansioturvasta.
Merkonomi News 3 / 2021
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Vieraskynä

Vanhan liiton mies
ottaa etäisyyttä
Naistenlehdissä niistä ei ole isommin kirjoitettu, mutta
kunnon miesten elämässä on monenlaisia riittejä. Yhteisinä viikonloppuina miehet verkostoituvat, keräävät
voimia ja hakevat kosketuspintaa selviytyäkseen olemassaolon taistelusta. Sademetsät on kohta poltettu,
mutta se ei tarkoita, että olemassaolon taistelut olisivat ohi.
Riiteissä ei ole ulospäin mitään erityistä. Ne eivät ole
julkikeikailua golfkentillä eivätkä tarkkoja pukeutumiskoodeja aktiviteeteissa, vaan vain pienehköjen miesjoukkojen spontaaneja kokoontumisia arkitamineissa
jonkun piiriin kuuluvan kesämökillä.
Rituaalit toistuvat. Viikonloppuja raamittavat vakiintuneet käyttäytymismallit. Ne on sisäänrakennettu jokaisen osallistujan päähän.
Viikonloppuina puhutaan paljon, lauletaan paljon,
saunotaan, syödään – ja myös juodaan hyvin. Keskusteluja käydään, ääripäät kinastelevat, mutta kättä pidempään ei tartuta. Tapella nuhjustetaan, mutta välillä myös havahdutaan ylistämään tappelukumppani
maasta taivaaseen. Olet kuule viimetten päälle reilu
mies!
Keskustelunaiheet ovat vapaat, mutta aina ne lopulta
kiertyvät naisiin, uraan, autoihin, luopumisiin ja luovuttamisiin, vanhenemiseen ja sairauksiin. Asioita
käännellään laidasta laitaan, kokemuksia jaetaan ja
vertaillaan. Jos hyvin menee, mokatkin käydään läpi.

Ulkopuoliselle saattaa syntyä käsitys, että tapaamiset
ovat vain silkkaa hienostelua. Kriittisimpien mielestä
olisi rehellisempää puhua vain itseriittoisten vanhan
liiton miesten ryyppyilloista, joissa itsekehu haisee ja
viina virtaa.
Asiaa tuntemattoman silmiin se saattaakin joskus
näyttää siltä – mutta vain näyttää. Totuus on, että
alkoholi ei ole itsetarkoitus eivätkä itsensäkehujat ja
elvistelijät saa olla kovinkaan pitkään äänessä. Heidät
palautetaan määrätietoisesti, mutta ystävällisesti
ruotuun ja maan pinnalle.
Viikonlopputapaamisten rytmi on vakiintunut kolmeen
päivään. Puolelta päivin aloitetaan, välissä on ehdottomasti yksi kokonainen päivä ja puolilta päivin myös
lopetellaan. Omiin mietteisiin vajonneina keräillään
kamppeita. Suolakurkut maistuvat. Ajatukset ovat
arjessa. Siihen palataan vetrein ja virkistynein mielin.
Jos suinkin mahdollista, auttakoon Herra heitä, jotka
joutuvat selviytymään olemassaolon taistelussa
pelkästään omin voimin.

Tärkeintä viikonlopuissa on, että saadaan verrokkeja.
Verrokeilla monimutkainen maailma asettuu paikoilleen. Ne opettavat suhteellisuudentajua ja koulivat
taitoa asettautua ihmisten joukkoon. Maailmaa hallitsevat nyt ulospäinsuuntautuneet pintaveikot, mutta
introverttikin pärjää, jos hänellä on osaamisensa rinnalla suhteellisuuden- ja siis myös huumorintajua.
Miessakkien spontaaneja tapaamisia ei pidä sekoittaa terveydenhoidollisiin eikä varsinkaan ohjattuihin
kaupallisiin sessioihin. Ne ovat itseohjautuvia virkistäytymisiä eikä niissä viljellä psykologisia saati hienoja
liike-elämän termejä, joita kukaan ei ymmärrä. Niissä
kaverit vain tapaavat ilman taka-ajatuksia ja pyyteettä
toisiaan. Armoitettu on hän, jolla on mahdollisuus
päästä viettämään tällaisia viikonloppuja.
6 |
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Veijo Huikkanen

HR-palsta

TEKSTI: TUULI PAAVOLA

Vuorovaikutus- ja työelämätaidot
On hienoa, että nykyisin enenevässä määrin pohditaan, määritellään ja puhutaan siitä, mitä on hyvä johtaminen. Pelkkä hyvä johtaminen ei kuitenkaan riitä toimivan työyhteisön luomiseksi, vaan
kaikilta työyhteisön jäseniltä tarvitaan panostusta, osallistumista
ja hyviä työelämätaitoja.
Hyvät käytöstavat työssä ovat samoja asioita kuin normaalistikin ymmärretään hyvinä käytöstapoina, työpaikalle tullessa tervehditään, työkaveria kiitetään ja tilanteen niin vaatiessa pyydetään myös anteeksi. Itsestään
selvää, vai onko sittenkään? Niin monella työpaikalla
tälläkin hetkellä on tulehtuneita tilanteita, eripuraa ja
jopa kiusaamista, joten hyviä työelämätaitoja kannattaa
peräänkuuluttaa, vaikka se saattaa hassulta tuntuakin.
Meillä kaikilla on vastuu omasta käytöksestämme ja
hyvä työkäyttäytyminen on valinta, joka jokaisen tulee
tehdä joka päivä.
Työturvallisuuskeskus määrittelee hyvän työkäyttäytymisen seuraavasti:
• Reiluus. Reilu työkaveri suhtautuu työhönsä, työmääräyksiin ja ongelmatilanteisiin niin positiivisesti kuin
mahdollista eikä tuo työyhteisöön negatiivisuutta jatkuvalla valittamisella. Reilu työntekijä osaa katsoa
aika ajoin peiliin eikä etsi jatkuvasti virheitä muista.
Hän arvioi toimintaansa ja ottaa opikseen. Muutoksiin hän suhtautuu pääasiallisesti mahdollisuuksina.
• Huomaavaisuus. Huomaavainen työntekijä osaa hyvät tavat. Hän tervehtii ja voi vaihtaa muutaman sanan työkavereiden kanssa kesken kiireenkin. Hän
osaa pyytää apua ja auttaa itse tarvittaessa toisia.
• Hyvä, avoin ja rehellinen vuorovaikutus esihenkilön
ja muun työyhteisön kanssa.
• Uskallus ottaa avoimesti ja rakentavasti vaikeat ja
hankalat asiat esille niiden kanssa, joita asia koskee.
• Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen. Työyhteisössä ymmärretään, että kaikki toimivat eri tavalla
ja että samaan lopputulokseen voi päästä useammalla eri tavalla. Erilaisuuden käsittelemiseen kuuluu
tiedollisen ymmärtämisen lisäksi myös hyväksyminen

asenteissa. Kunnioitamme ja kohtelemme tasapuolisesti erilaisia toimijoita.
• Oleminen luottamuksen arvoinen pitämällä kiinni
lupauksista.
Jos toimintamalli ei työyhteisössä ole ylläkuvatun kaltainen ja huonoa käytöstä tai muita konfliktitilanteita
ilmenee, on esihenkilön tehtävä puuttua tilanteeseen.
Jos tilanteisiin ei tartuta, se viestii hiljaisesta hyväksynnästä ja antaa luvan käyttäytyä jatkossakin samoin.
Onneksi yrityksistä pääsääntöisesti löytyy esihenkilön
toiminnan tueksi erilaisia malleja ja sapluunoita. Mikäli
puheeksi ottaminen, keskustelu ja palaute ei muuta tilannetta paremmaksi, on mahdollista antaa myös varoitus. Varoituksen saatuaan on edelleen mahdollisuus
korjata tilanne ja muuttaa käyttäytymistä.
Vuorovaikutus varsinkin nykyisin etätyöskentelyn aikana
ei ole helppoa ja väärinymmärryksiä ja virhetulkintoja
tapahtuu helposti. Jos tuntuu, että oma viesti ei saa
sellaista vastaanottoa kuin odotit, kannattaa varmistaa,
että vastaanottaja ymmärsi asian siten kuin sen tarkoitit.
Joskus jo pelkästään kiireinen hetki saattaa aiheuttaa
tilanteen, että tieto tai asia saakin aivan erilaisen merkityksen kuin oli tarkoitettu. Vastaanottavana osapuolena
olisi viisasta myös vetää tiukassa paikassa henkeä ja kysäistä, miten asia oikeastaan olikaan. Luultavasti meistä
itse kukin huonolla hetkellä olettaa pahinta ja hermostuu ennemmin kuin pysähtyy ja kysyy.
”Älä oleta”, on varmasti viisaimpia ja tarpeellisimpia
elämänohjeita mitä minulle on annettu, tosin ei se
aina ihan kirkkaana mielessä taida olla.
Lähde ttk.fi
Merkonomi News 3 / 2021
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Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto -

SMYL ry

Sääntömääräinen syysliittokokous
Lauantai 13. marraskuuta, 2021 klo 14

Scandic Grand Central -hotelli
Kokoustila Herman 1. krs
Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki

Liittokokouskutsu
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 		
ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut
osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Päätetään liittohallituksen jäsenten lukumäärästä
(6-9) ja valitaan tarvittavat liittohallituksen jäsenet
7. Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2022
8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2022
10. Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkioista, matkakustannusten ja päivärahojen suorittamisesta
11. Valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtainen varamies tai yhteisö
12. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat
13. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset
14. Hyväksytään jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten säännöt
ja toimialueet
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY

Hallitus

• Nautimme ravintolasalissa lounaan
ennen kokousta klo 13

• Valtakirjojen tarkastus klo 13.45
• Kokouspaketin hinta sisältäen
lounaan 59 euroa/osallistuja
Ilmoittautumiset:

• Kokoukseen ja lounaalle

ilmoittautumiset 30.10. mennessä
omaan paikallisyhdistykseen.
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Tutkimus:

Digitalisaatio kasvattaa osaamisvaatimuksia
ja uhkaa synnyttää digikuiluja
Jo 93 prosenttia palkansaajista käyttää digitaalisia välineitä työssään.
Välineiden käyttötavat ja sovellusten määrä kuitenkin vaihtelevat
suuresti. Intensiivisimmin digivälineitä käyttävät korkeasti koulutetut
toimihenkilöt. Rutiininomaisinta käyttö on työntekijäasemassa olevilla,
toisen tai perusasteen koulutuksen saaneilla.
Lähde: ttl.fi
– Vaikka digivälineiden käytön määrä
ja käyttötavat vaihtelevat suuresti synnyttäen eriarvoisuutta eli nk. digitaalisia kuiluja palkansaajien keskuuteen,
ovat palkansaajien kokemukset digivälineiden käytöstä työssään kokonaisuutena verraten myönteisiä, sanoo
tutkimusprofessori Tuomo Alasoini
Työterveyslaitoksesta.
– Suomessa ja muissa Pohjoismaissa,
Tanskaa lukuun ottamatta, ei näytä tapahtuneen samankaltaista ammattirakenteen polarisoitumista korkean ja
matalan osaamisen ammatteihin kuin
esimerkiksi Yhdysvalloissa. Tähän lienevät vaikuttaneet pohjoismaiset koulutus- ja työmarkkinajärjestelmät,
arvelee Alasoini.
– Positiivisen kehityksen edellytyksistä
on huolehdittava myös jatkossa, kun
digitalisaatio etenee tekoälyn ja älykkään robotiikan myötä, painottaa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti
Koivula.
Digitalisaation vaikutuksia on tutkittu kahdessa eri hankkeessa.
Digitalisaatio kaikkien kaveriksi
-tutkimuksessa selvitetään eroja palkansaajien digivälineiden käytössä ja
osaamisessa Suomessa.
Pohjoismaisessa Työn tulevaisuus
-tutkimuksessa on puolestaan vertailtu
ammattirakenteen muutosta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Työntekijäasemassa olevista
20 prosenttia ei käytä työssään
digivälineitä
Lähes kaikki toimihenkilöt käyttävät jotain digivälinettä työssään. Sen sijaan
työntekijäasemassa olevista runsas viidennes ei edelleenkään käytä työssään digivälineitä.

Suomessa ei kuitenkaan näytä tapahtuneen samankaltaista ammattirakenteen polarisoitumista kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, osoittavat
Työterveyslaitoksen tutkimukset.
Käyttö on muita vähäisempää nuorimpien (15-24-vuotiaat) ja iäkkäimpien
(yli 55-vuotiaat) keskuudessa.Tyypillisiä ammattiryhmiä, joissa digivälineitä
ei vielä työssä käytetä, ovat rakennustyöntekijät, teollisuuden prosessityöntekijät sekä siivoojat, kotiapulaiset ja
avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät.
Digivälineiden käyttäjinä palkansaajat
jakautuvat toisistaan selvästi eroaviin
ryhmiin. Intensiivisimmin välineitä
työssään käyttävät ovat yleensä korkeasti koulutettuja, heillä on hyvät digitaidot ja he kokevat käytön lisänneen
mahdollisuuksiaan luovuuden käyttöön. Monet varsinkin keski-ikäiset
kokevat kuitenkin teknologisen muutoksen asettavan suuria paineita osaamiselleen ja järjestelmien ongelmien
usein hidastavan työtään.
Monilla rutiininomaisimmin digivälineitä hyödyntävistä on toisen tai perusasteen koulutus ja he käyttävät usein
vain yhtä tai kahta sovellusta. He näkevät digitekniikan vaikutukset työssään muita vähäisempinä ja kokevat
saavansa riittävästi tukea tietojärjestelmien käytössä.
Kolmas selvästi erottuva ryhmä käyttää digivälineitä työssään melko paljon, mutta ei koe osaamistaan hyväksi.
He ovat huolissaan digitaitojen oppimisesta ja kokevat osaamisensa riittämättömyyden hidastavan työskentelyä. Ryhmässä on eritaustaisia palkansaajia, joiden selvin yhteinen nimittäjä
on korkea ikä. He kokevat digitekniikan lisänneen työnsä kuormittavuutta.

Ammattirakenteen muutos
Suomessa
● Matalan osaamisen ammatit ovat
vähentyneet selvästi. Erityisesti ovat

vähentyneet toimistotyöntekijät.
Matalan osaamisen ammattien
puolella kasvuryhmiä ovat myyjät sekä
perus- ja lähihoitajat.
● Keskitason osaamista vaativat ammatit vähentyivät vuosina 2002-16
myös hieman. Näiden rakenne on
kuitenkin selvästi muuttunut. Erilaiset
asiantuntija-ammatit ovat kasvaneet,
kun taas perinteiset duunariammatit
ovat vähentyneet (esim. konepaja- ja
valimotyöntekijät, asentajat, korjaajat
jne.).
● Korkean osaamisen ammatit ovat
lisääntyneet. Nämä koostuvat käytännössä erityisasiantuntijoista ja johtavissa asemissa olevista.
On ennustettu, että kehittyvän tekoälyn avulla voidaan automatisoida yhä
enemmän myös korkeaa osaamista
vaativaa asiantuntijatyötä.
– Saattaa olla, että jatkossa ammattirakenteen muutos ei noudata enää
yhtä selväpiirteistä mallia. Ammatin
sisältämät vaatimukset luovasta ja sosiaalisesta älykkyydestä ovat silti jatkossakin ihmisen vahvuuksia eri ammateissa koneeseen nähden, korostaa
Alasoini.
Tilanne muissa Euroopan maissa vaihtelee polarisaatiokehityksen suhteen
suuresti. Joissain Euroopan maissa on
tapahtunut viime vuosina polarisoitumista, mutta osassa taas selvää osaamispainotteista muutosta. Kehitystä
seurataan kiinnostuksella muun muassa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastossa (EU-OSHA), jonka yhtenä tehtävänä on ennakoida Foresighthankkeissaan digitalisaation tuomia
työelämän muutoksia. Muutokset
eivät kohtele kaikkia tasapuolisesti ja
ilmiö haastaa Euroopan kilpailukyvyn
lisäksi myös työhyvinvointimme.
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Opiskelu on ilmaista.
Ammatillisissa opinnoissa voit tarvita henkilökohtaisia opiskeluvälineitä
ja ne hankitaan itse. Aikuisten perusopetuksessa ja tutkintoa edeltävissä
koulutuksissa välineet ja kirjat kuuluvat koulutukseen.
Lisä- ja täydennyskoulutukset saattavat olla maksullisia. Useimmiten ne
kustantaa työnantaja.

Suomen Diakoniaopistosta
valmistut ammattiin!
Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa toimiva Suomen
Diakoniaopisto kouluttaa osaajia terveys- ja hyvinvointialoille sekä palvelualoille.
Parhaiten se tunnetaan lähihoitajakoulutuksestaan.
Osaamisen täydentäminen tai alan vaihto ovat
kovassa nosteessa.
Uutta oppia voi ammentaa kaiken tasoisen koulutuksen
rinnalle.
Noin kolmetuhatta suomalaista hankkii vuosittain Suomen
Diakoniaopistossa eri alojen tutkintoja tai muuta täydennystä
ammattiinsa työn ohessa, opintovapaalla tai työttömänä
ollessaan. Ammatillinen koulutus tarjoaa täsmäkoulutusta
myös monille alanvaihtajille.
Suomen Diakoniaopisto räätälöi koulutuksia myös tilaajan
tarpeen ja toiveiden mukaan.

Ammatilliset koulutukset
-

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja
tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto,
kosmetologi tai kosmetiikkaneuvoja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto,
kodinhuoltaja tai toimitilahuoltaja
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tarjoilija tai kokki

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
-

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

Täydennyskoulutus
-

Koulutuksia ammattilaisille
Suomen Diakoniaopisto järjestää täydennyskoulutusta
ammattilaisille, yrityksille, yhteisöille sekä terveydenhoito-, kasvatusalan ja kauneudenhoitoalan toimijoille.
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Teksti: Anna-Maija Kunnas
Kuvat: SDO

www.sdo.fi
Valtakunnallinen infonumero
09 7750 2700
palvelee kaikissa koulutuksiin
liittyvissä kysymyksissä
ma-pe klo 9-15
Sähköposti:info@sdo.fi

Kuva: Karri Anttila

Tietotekniikka haltuun

Teksti: Anna-Maija Kunnas

ENTER ry on Uudellamaalla toimiva ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, jonka vapaaehtoiset ikäihmiset
opastavat toisia ikäihmisiä tietokoneiden, tablettien
ja kännyköiden käytössä.

●

Tarvitsisitko apua uuden
tulostimen asentamiseen
tai älykännykän toimintojen opetteluun?

●

Kuuntelisitko mielelläsi 		
tietoiskua tietotekniikan
ajankohtaisesta aiheesta
toisen eläkeläisen
kertomana?

●

Vai olisitko innostunut
eläkepäivien ratoksi 		
opastamaan vertaisiasi
tietotekniikan käytössä?

Opastus on henkilökohtaista, maksutonta ja kaikille
avointa.
Opastuspaikkoina toimivat kirjastot ja palvelukeskukset Uudellamaalla.
Tämän lisäksi yhdistyksen vapaaehtoiset antavat opastusta myös etänä.
Etäopastus saattaa kuulostaa vaikealta, mutta Enterin kärsivällisten ja
selkeiden opastajien kanssa moni asia hoituu käden käänteessä omalta
kotisohvalta käsin.
Opastuksen lisäksi vapaaehtoiset pitävät kaikille avoimia luentotyyppisiä tietoiskuja ajankohtaisista aiheista. Toistaiseksi tietoiskut
ovat etänä Zoomin välityksellä ja niihin voi osallistua mistä päin
Suomea tahansa.

Yhdistyksen jäsenille (jäsenmaksu 30 euroa/vuosi)
on tarjolla lisäksi omia jäsenistön tietoiskuja ja jäsenretkiä.
Myös kaikki Enterin vapaaehtoiset ovat yhdistyksen
jäseniä.
Opastuspaikat ja -ajat, tietoiskujen ilmoittautumisen,
etäopastuksen pyyntölomakkeen sekä jäseneksi
liittymislomakkeen löydät yhdistyksen nettisivulta

www.entersenior.fi

Jos vastasit kyllä,
tutustuhan ENTER ry:n 		
toimintaan!

Voit myös ottaa yhteyttä Enterin toimistoon
info@entersenior.fi tai 050 374 8645

Kuva: Karri Anttila

Kuva: Karri Anttila

Kuva: Karri Anttila
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Aurinkoisena, lämpimänä ja vielä – ainakin
tänään – kesää tuoksuvana päivänä
päätin ”pitää vapaata”, joten ajoin auton Stockmannin
talliin, josta suuntasin Vanhan kirkon puistoon ja Bulevardille. Hurmaava ja ”iätön” Ekbergin kahvila on aina
visiitin arvoinen. Joka kerta sieltä on löytynyt jotain
erilaista hyvää, jota ei muualta saa! Niin kävi nytkin.
Syntyperäisenä ”Stadin friiduna” olen lapsesta lähtien
ollut ihastunut Ekbergin kahvilaan, josta vastustamattoman kutsuva kahvin tuoksu lehahtaa jonkun avatessa
oven mennäkseen sisään tai poistuakseen kahvilasta.
Niin nytkin. Samalla oven aukaisulla tuli myös ranskalainen herraseurue, josta kaikki miehet pitivät ovia auki.
Tuntui hyvältä! Niinpä kiitin heitä ranskaksi ja toivotin
samalla hyvää päivän jatkoa. Nopeajalkaisin monsieur
oli jo bongannut yhden isomman pöydän tuoleineen ja
hymyillen toivotti minut tervetulleeksi heidän pöytäänsä
kahveineni ja Napoleon-leivokseni kanssa.
Runsaan tunnin aikana selvisi, että monsieurit olivat Helsingissä tutustumassa erilaiseen arkkitehtuuriin, suunnitteluun, menetelmiin sekä materiaaleihin ajatuksella, voisiko ja miten vastaavaa käyttää Ranskassa. Varsinkin alppialueella, jossa lunta ja pakkasta riittää. Niinpä huomasin keskustelevani arkkitehtien kanssa, joista kuusi ei ollut koskaan ennen edes käynyt Suomessa. He olivat saapuneet Helsinkiin edellisenä päivänä. Nyt he olivat kiertäneet jo kahdeksassa eri kohteessa ja huomanneet, ettei ranskankieli olekaan Suomessa ihan tavallinen kieli!
Samalla tarjoilija tuli pöytämme liepeille, joten puheliain
esitti seurueen jatkotilauksen ja minä tulkkasin. Tein taatusti vaikka kuinka monta kielioppivirhettä, sanajärjestyskin saattoi mennä välillä pieleen, mutta kukaan ei
moittinut. Sen sijaan herrat ihmettelivät, kun pystyimme
keskustelemaan heidän äidinkielellään.
Heistä joillakin oli taskussa ranska-suomi -sanakirja,
mutta sitä ei sitten tarvittukaan. Ja itse opin, ettei täydellisyys ja virheettömyys saa eikä voi olla elämässä
tärkeintä. Jokainen kohtaaminen on ainutlaatuinen,
koetetaan tehdä siitä – olipa kieli tai asia mikä tahansa
– lämmin, vilpitön ja unohtumaton.

- Ortodoksit suutelevat kolmasti, kuten Belgiassa vallonit. Miehet toisiaan vain kerran ja flaamit hemmottelevat
ystäviä poski poskea vasten.
- Maorit ja Lapin koltat tervehtivät toisiaan samalla
tavoin - nenän pielillä. Englantilaiset ovat todellisia
”ilmaan suutelijoita”, air kissing!
- Brasiliassa naimatonta naista tervehditään kolmasti;
kaksi kertaa tervehtien ja kolmas kerta tulevan avioliiton
onnistumiseksi!
- Espanjassa naiset ja nuoret miehet suutelevat kerran
vastapuolen molempia poskia.
- Aasiassa on syytä välttää fyysistä kosketusta. Älä
”taputtele” äläkä ”halaa” ja sama pätee usein myös
Intiassa ja Kiinassa. Niinpä kannattaa vieraissa maissa
aina hieman varoa ja katsoa mallia.
- Ranskalaisen poskisuudelma, la bise, on lempeä ja
kevyt kuin untuva.
- Turkissa suvun iäkkäitä suudellaan kämmenselälle,
poskisuukot ovat luvallisia läheisten ja omaisten sekä
sukulaisten kesken.
- Arabimaissa tervehditään sydämellisesti kätellen
samaa sukupuolta olevia ja lopuksi suudellaan käsi
sydämen paikalla, ajatuksella ”Tänne sinut suljen”.
Oletko huomannut ja pistänyt merkille, miten meillä tervehditään, kätellenkö vai halaten, suudellen vai syleillen,
heilauttaen kättä taivasta kohden ja hihkaisten MOI?
Mitäs jos koettaisimme hieman hemmotella hyvää ystävää? Olen valmis sanomaan, että jokaisella meillä on ystävä, hyvä tuttava, naapuri, tosifrendi, sukulainen, joka
ilahtuisi kohdatessaan sinut – mitä luulet hänen ajattelevan, jos yllättäen kapsahtaisitkin hänen kaulaansa … ?
Kokeillaanko, miten onnistuisimme yllättämään läheisiämme ja ystäviämme?

Ystävällisin ajatuksin ja lämpimästi
halaten lähetän terveisiä teille kaikille,

Kaarina

Matkaillessani vieraissa maissa huomaan kiinnittäväni
huomiota maiden erilaisiin tapakulttuureihin.
- Brysselissä suudellaan kolme kertaa, Pariisissa neljä ja
muualla näyttää riittävän kaksi poskisuukkoa!
Miten teillä tervehditään ystävää? Kätellen, suudellen,
halaten vai jätetäänkö tervehtimättä ja koskettamatta
kokonaan?
- Pietarissa Venäjällä löysin itseni ”talon kokoisen” miehen syleilystä sekuntia ennen ”karhun suudelmaa”, jonka onnistuin väistämään!
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Kaarina Suonperä
Kamarineuvos
Tapakouluttaja

Kankainen, pestävä kasvomaski
-logolla

Ma
raj skeja
Tee oitett saat
tila u m avil
us äär la
heti ä.
!

Kasvomaskin hinta:
3 euroa / kpl + postikulut
THL suosittelee edelleen kasvomaskin käyttöä koko
maassa. Tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri
tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat
vaihdella alueittain.
Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana,
kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa.
Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää
tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön.

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
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Työsuhdejuristin palsta
Huom! Yhteydenotot juristeihin SMYL-liiton kautta.
Tarkastamme jäsenyyden voimassaolon.
Asianajotoimisto Aika
Työsuhteeseen perehtyneet juristit neuvovat mielellään liiton jäseniä kaikissa työsuhteeseen liittyvissä
asioissa.
Toimistossamme palvelevat juristit:
AA, VT, OTL Esa Schön
AA, VT, Max Lindholm
AA, VT Juhani Viilo
AA, VT Maiju Eronen (perhevapaalla)
OTM, VT Tomás O’Shaughnessy
OTM Tuomas Tuokko
OTM Heli Koivukallio

Ajankohtaista työoikeutta:

Työnantajan takaisinottovelvoite
Työnantajan on työsopimuslain mukaan tarjottava työtä taloudellisin, tuotannollisin tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä irtisanomalleen, työ- ja elinkeinotoimistossa edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työsuhteen päättymisen
jälkeen työntekijää samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.
Takaisinottovelvoitteen pituus on sidottu työsuhteen kestoon: Takaisinottoaika on alle 12 vuotta kestäneen työsuhteen jälkeen neljä kuukautta ja vähintään 12 vuotta kestäneen työsuhteen
jälkeen kuusi kuukautta. Tällä hetkellä työnantaja ei ole enää sidottu koronaviruksen vuoksi
poikkeuksellisesti säädettyyn 9 kuukauden pituiseen takaisinottoaikaan.
Tehtävänimikkeellä ei ole ratkaisevaa merkitystä, kunhan työ muistuttaa työntekijän aikaisempia työtehtäviä ja työntekijällä on sellainen koulutus ja kokemus, että hän voisi tulla valituksi
tehtävään, jos muita hakijoita ei olisi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että takaisinottovelvoitteen
piirissä oleva työntekijä tulee valita työhön, jos tehtävä on sama tai samankaltainen ja TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautunut työntekijä on siihen sopiva. Jos työnantaja laiminlyö takaisinottovelvoitteensa, työnantajalla on velvollisuus korvata laiminlyönnistä työntekijälle aiheutunut todellinen vahinko.
Työnantajan takaisinottovelvoite syntyy, kun rekrytointipäätös tehdään takaisinottoaikana.
Työnantajan takaisinottovelvoite
ei synny pelkästään sillä perusteella, että aikaisemmin irtisanotun työntekijän takaisinottoaikana tapahtuu jokin työnantajan
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työvoiman tarpeeseen vaikuttava
muutos, esimerkiksi että jonkun
palveluksessa olevan työntekijän
työsuhde päättyy.

Tällaisesta tilanteesta oli
kysymys kesällä annetussa
korkeimman oikeuden
ratkaisussa KKO 2021:47.

Yhtiöstä oli irtisanotun työntekijän takaisinottoaikana irtisanoutunut eräs toinen työntekijä. Lisäksi eräällä työntekijällä oli alkanut sairausloma, joka kesti koko
takaisinottoajan ja jatkui sen jälkeenkin. Noin kuukauden kuluttua takaisinottoajan päättymisestä yhtiössä tehtiin päätös irtisa-

noa tämä jo yli vuoden sairauslomalla ollut työntekijä ja ottaa
yksi vakituinen työntekijä sekä
yksi uusi määräaikainen työntekijä, siirtää yksi työntekijä sisäisellä
siirrolla toiseen tehtävään ja vakinaistaa yksi määräaikainen
työntekijä. Paikkoja ei tarjottu aiemmin irtisanotulle työntekijälle.
Kyse oli siitä, oliko yhtiö laiminlyönyt takaisinottovelvoitettaan
suhteessa irtisanomaansa työntekijään, jonka takaisinottoaika
oli ennen rekrytointipäätöstä ehtinyt kulua umpeen.
Takaisinottovelvoite syntyy korkeimman oikeuden toteamin tavoin vasta, kun työnantaja on
1) muutoksesta tiedon saatuaan
2) arvoinut tilanteen ja
3) päätynyt siihen, että muutokseen reagoidaan ottamalla uusi
työntekijä.
Jos työnantaja tekee päätöksen
uuden työntekijän ottamisesta
samankaltaisiin tehtäviin takaisinottoaikana, työnantajan tulee jo
päätöstä tehdessään ottaa huomioon irtisanotun työntekijän
etuoikeus palata työhön.
Takaisinottovelvoitteen synnyn
kannalta ratkaisevaa merkitystä
ei ole tällöin siis esimerkiksi sillä,
että työnantaja on saattanut julkaista rekrytointi-ilmoituksen
vasta irtisanotun työntekijän takaisinottoajan kuluttua umpeen.
Toisaalta työnantajalla on liikkeenjohtovaltansa perusteella
oikeus päättää, miten muutoksiin reagoi, eikä työnantajalla ole
mitään velvollisuutta palkata uutta työntekijää esimerkiksi irtisanoutuneiden työntekijöiden tilalle, vaikka tarvetta työvoimalle
olisikin.

Työnantaja laiminlyö takaisinottovelvoitetta, jos päätöstä
uuden työntekijän ottamisesta viivytetään tarkoituksella
takaisinottoajan jälkeiseen
aikaan
Korkein oikeus vahvisti antamassaan ratkaisussa, että työnantajalla on velvollisuus näyttää, että
uuden työntekijän palkkaamisesta on tosiasiallisestikin päätetty
vasta aikaisemmin irtisanotun
työntekijän takaisinottoajan
päättymisen jälkeen. Työnantaja
ei saa takaisinottovelvoitteen
kiertämiseksi viivästyttää uuden
työntekijän rekrytointipäätöksen
tekemistä niin, että päätös tehdään tarkoituksellisesti vasta aiemmin irtisanotun työntekijän
takaisinottovelvoitteen kuluttua
umpeen.
Työnantajalla on velvollisuus
näyttää se, että päätös on tehty
vasta takaisinottovelvoitteen
päättymisen jälkeen ja myös esittää uskottava näyttö siitä, että
muodollista päätöksentekoa uusien työntekijöiden palkkaamisesta ei ole siirretty takaisinottovelvoitteen kiertämiseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki yksittäiset seikat, esimerkiksi
se, miten pitkä aika on kulunut
toisen työntekijän irtisanoutumisen ja takaisinottoajan päättymisen välillä.
Korkein oikeus arvioi esimerkiksi
edellä kuvatussa tapauksessa,
että yhtiö oli esittänyt uskottavan selvityksen siitä, ettei päätöstä ollut takaisinottovelvoitteen kiertämiseksi lykätty tehtäväksi vasta takaisinottoajan päättymisen jälkeen.
Yhtiö perusteli päätöksen siirtymistä myöhemmäksi mm. yhtiön
johdon kesälomilla. Uskottavana

pidettiin myös perustelua siitä,
että sairauden pitkittymisen
vuoksi tehtyä irtisanomista ja
päätöstä tämän työntekijän korvaamista toisella työntekijällä ei
ollut lykätty tarpeettomasti: Vaikka sairausloman pitkittyminen ja
peruste irtisanomiseen olisi voinut olla pääteltävissä jo takaisinottoaikana, yhtiö oli aidosti
tarvinnut vielä aikaa asian huolelliseen varmistamiseen. Tässä tapauksessa yhtiö ei siis korkeimman oikeuden mukaan ollut kiertänyt takaisinottovelvoitettaan ja
lykännyt tarkoituksellisesti päätöksen tekemistä takaisinottoajan jälkeiselle ajalle. Korkeimman oikeuden ratkaisu antaa tukea arvioida muita mahdollisia
takaisinottovelvoitteen laiminlyöntitilanteita.

Monta takaisinottovelvoitteen piirissä olevaa työntekijää – kenelle työtä on
tarjottava?
Työnantajaa velvoittaa valinnassa
työsopimuslain tasapuolisen
kohtelun vaatimus ja muun muassa syrjintäkielto esimerkiksi sukupuolen, iän, terveydentilan,
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän
syyn perusteella.
Jos tehtävä on siis sama tai samankaltainen kuin mitä useampi
irtisanottu oli tehnyt, työnantajalla on laaja valta syrjintäkiellon
rajoissa valita se työntekijä, jonka ottaa takaisin töihin. Toisaalta
jos työnantaja jättäisi valitsematta esimerkiksi raskaana olevan
työntekijän, voi syntyä olettama
syrjinnästä. Työnantajan on tällöin pystyttävä näyttämään, että
valintaa ei tehty syrjivin perustein.
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Tapahtumat
Turun Merkonomit ry
Ti 26.10. klo 17.30
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous

Esitystä säestää Henrik Wikströmin johtama viisihenkinen
orkesteri ja näyttämöllä nähdään lähes koko Porin Teatterin ensemble, jota tähdittää vierailija Ami Aspelund.

Ravintola PizzaLine, Itänen Pitkäkatu 90, Turku

Lipun hinta jäsenelle 15 euroa, avecille 20 euroa.

Tervetuloa mukaan, tarjolla pitsaa tai pastaa.

Esityksen kesto n. 2 tuntia sisältäen väliajan.

Mikäli koronapandemian takia ei voida kokoontua,
niin kokous pidetään etäkokouksena. Tarkemmat tiedot
sihteeriltä, sähköposti saarelamarja@gmail.com.

Ilmoittautumiset viimeistään 2.11.

Tampereen Merkonomit ry
Ti 26.10 klo 18
Tamperen Merkonomit ry:n
sääntömääräinen syyskokous
Yhdistyksen toimisto
Itsenäisyydenkatu 23 C 64, Tampere
Käynti Salhojankadun puolelta.

Koronatilanteen salliessa järjestämme pari-kolme
teatterinäytöstä. Tiedotamme tarkemmin yhdistyksen
jäsentiedotteessa.

Maksu yhdistyksen tilille 19.11. mennessä,
tili FI18 4450 0010 1440 50, viite 123.
●●●●●

Porin Seudun Merkonomit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lokakuun loppupuolella. Kokouskutsu
esityslistoineen julkaistaan lokakuussa ilmestyvässä
omassa jäsentiedotteessa.
Ilmoittautumiset tapahtumiimme yhdistyksen sähköpostiin
porinmerkonomit@gmail.com tai puhelimitse
Leila Kantoselle 040 748 2450. Puhelimessa on vastaajapalvelu, jätäthän ääniviestin tarvittaessa.
Tapahtumiemme ajantasaiset tiedot löytyvät aina myös
yhdistyksen nettisivuilta www.porinseudunmerkonomit.fi

Porin Seudun Merkonomit ry
Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry
Porvoon Merkonomit ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina 2.11. klo 18
Rafael's Steakhouse, Piispankatu 28, Porvoo.
Borgå Merkonomer rf:s stadgeenliga
höstmöte hålls tisdagen 2.11. kl 18
på Rafael's Steakhouse, Piispankatu 28, Borgå.

Kuva: Janne Alhonpää

Pe 3.12.klo 19
Vie meren tuoksuun

Porin Teatteri, Hallituskatu 14
Yhdistyksellä on varattuna esitykseen 30 lippua,
tervetuloa mukaan!
Vie meren tuoksuun on musiikillinen tarina rakkaudesta ja
elämän rajallisuudesta. Dramatisoitu näytelmä vie katsojat
meren äärelle Lasse Mårtensonin unohtumattomien sävelien siivittämänä. Saaristomiljöö luo puitteet elämän myötäja vastatuulille. Esityksessä kuullaan rakastettuja klassikoita, joihin lukeutuvat mm. Myrskyluodon Maija, Laiskotellen
ja Kaikki paitsi purjehdus on turhaa.
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Tervetuloa – Välkommen!
Hallitus ‑ Styrelsen

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

Kymenlaakson Liiketalous ry
Savo-Karjalan Merkonomit ry

Tapahtumat
Helsingin Merkonomit ry

Pe-ma 8.-11.10.
Helmeri-matka Ranskan Champagneen
Samppanjaa ja etanoita
Helmeri-matkalle Ranskan samppanja-alueelle on lähdössä
mukavan 15 henkilön ryhmä. Matka-Agenttien Ritva Wikman on yhteydessä osallistujiin ja tiedottaa ajankohtaisesta, terveysturvallisesta matkustamisesta.

Tutustuminen myös erikoiseen nähtävyyteen: majakkaan keskellä
viinipeltoja, vaikka merestä ei ole tietoakaan! Nykyään majakka
toimii viinimuseona. Majakka kutsuu tutustumaan Champagnen
viinitarhojen kiehtovaan maailmaan yli 25 metrin korkeuteen.
Opastettu kierros alkaa videoesittelyllä ja jatkuu kävelykierroksella, jossa näytillä esineitä, vaatteita, malleja ja videoita samppanjan
historiasta. Yli 30 erilaista viinilajia, jotka ovat valmistettu nimenomaan Montagne de Reims’ssä, on myös mahdollista ostaa.
Lounas. Iltapäivä ja ilta vapaa.

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

Aamiainen hotellissa. Matkan viimeinen aamupäivä vietetään
Troyes’n kaupungissa. Tässä liki 60 000 asukkaan, samppanjankorkin muotoisessa kaupungissa pääsemme ihastelemaan sen ristikkotaloja, upeita kirkkoja ja lasimaalauksia. 1200-luvulla kaupunki tuli tunnetuksi suurten mestareiden lasitaiteesta, ja Troyes´iä
kutsuttiin pyhäksi lasitaiteen kaupungiksi. Lounas Troyesissa.
Saapuminen Pariisin lentokentälle
klo 19.00-22.55 Lento Pariisista Helsinkiin

Matkaohjelma (sitoumuksetta, muutokset mahdollisia):

Hotelli:

Perjantai 8.10.
klo 7.35-9.40 Lento Helsingistä Pariisin
			
Epernay ja samppanjatalo, Reims (lounas)

Matkan hinta: 1195 euroa/hlö

Lentokentältä matka jatkuu Champagnen historialliseen maakuntaan, joka on viininystävien pyhiinvaelluskohde
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 samppanjamaistiaisten jälkeen matka jatkuu Reimsiin, jossa majoittuminen.

Lauantai 9.10.
Reims, Etanatila, samppanjatila (lounas)

Aamiainen hotellissa. Vierailu sympaattisella etanatilalla, jossa tutustutaan kalliolla lyllertäviin 500 etanaan, ja heidän jälkeläisiinsä.
Kierroksen päätteeksi nautitaan lasilliset samppanjaa - tietysti - ja
maistellaan pieni satsi etanoita creme fraiche -kastikkeessa. Vierailun kesto maistiaisineen noin puolitoista tuntia. Sitten suunnataan kohti maalais-aubergea, jossa ranskalaislounas (alkudrinkki,
2 lasia viiniä). Ennen Reimsiin paluuta pistäydytään samppanjaa
tuottavalla perheyritystilalla. 15 km Epernaysta sijaitsee Grand
Cru de la Champagne -alueen kylä, joka on palkittu kultamitalilla
upeista kukkaistutuksistaan. Kyseisessä kylässä sijaitsee 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.

Sunnuntai 10.10.
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.
Reimsin alueella voi vierailla noin 12 samppanjatalossa, joista
kuuluisimmat ovat Taittinger, Mumm, Pommery, Krug, Bollinger,
Lanson, Piper-Heidsieck, Ruinart ja Veuve Clicquot. Vierailemme
yhdessä Reimsin tunnetuista samppanjataloista, jossa vierailun
päätteeksi tarjotaan kuplivat samppanjamaistiaiset.

Appart’City Reims Centre, osoite 33 Rue Ponsardin,
51100 Reims.
Tarkemman ohjelman löydät: www.helmeri.fi.

Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Maksut: Tätä matkaa ei makseta yhdistyksen tilille, vaan
vastuullinen matkanjärjestäjä laskuttaa jokaista lähtijää
erikseen suoraan.
Lisämaksusta: yhden hengen huonelisä 195 euroa
(yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone).
Valmismatkapaketin vastuullisena matkanjärjestäjänä
toimii Matka-Agentit/ Elämys Travel & Events Oy.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja sekä
Matka-Agentit / Elämys Travel & Events Oy:n lisä- ja erityisehtoja:
https://www.matka-agentit.fi/matka-agentit-lisa-ja-erityisehdot

To 14.10 klo 19

Ken Ludwig – Arthur Conan Doyle

Baskervillen koira
HKT, Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Salamannopea dekkarikomedia
Arthur Conan Doylen Sherlock Holmes -klassikkoon Baskervillen koira perustuvassa, Ken Ludwigin sovittamassa,
dekkarikomediassa yleisö pääsee nauttimaan virtuoosimaisesta näyttelijäntyöstä ja seuraamaan, miten koomikot
selviävät salamannopeiden roolivaihtojen liki mahdottomasta haasteesta.
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Tapahtumat
Arena-näyttämöllä nähdään klassikkotarinan koomisesti
virittynyt versio, jossa dekkarikomedian arvoitusta selättävät Santeri Kinnunen, Risto Kaskilahti, Emilia Sinisalo, Sauli
Suonpää ja Mikko Virtanen. Ensi-ilta 25.8.2021.

Hinta: 43,00 euroa, opiskelijalippu 23,00 euroa

(hyvät paikat turvavälein).
Maksuviite: 5212

Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: https://hkt.fi

Ti 19.10. klo 15.30
Urheilumuseo

Olympiastadion
Paavo Nurmen tie 1, Helsinki
Helmereille on varattu tunnin opastettu tutustuminen
Olympiastadionin Urheilumuseon uudistuneeseen päänäyttelyyn. Tämän hetken tietojen mukaan museokierrokselle voi ottaa kerralla 15 henkilön ryhmän. Opastus alkaa
kello 15.30, joten tavataan museon sisääntuloaulassa
viimeistään kello 15.15. Käynti museon pääoven kautta
stadionin Tornipihalta. Muista ottaa mukaan mahdollinen
Museokorttisi.
Päänäyttelyn lisäksi Urheilumuseossa on esillä uusi Olympiastadionin rakennushistoriasta ja tapahtumista kertova
vaihtuva näyttely.

Dubliniin sijoittuva Once kertoo irlantilaisen katumuusikon
ja tšekkiläisen maahaanmuuttajan kohtaamisesta, joka
johtaa kauniiseen tarinaan rakkaudesta ja musiikista.
Musikaali on riipaiseva, lämmöllä ja huumorilla kerrottu
tarina elämän risteyskohdista.
Lillanin 80-vuotisjuhlamusikaalin ohjasi Lilla Teaternin taiteellinen johtaja, uuden polven teatteriohjaaja, Kalevalasta,
Myrskyluodon Maijasta sekä Billy Elliotista tuttu Jakob
Höglund. Hän suunnittelee aina myös koreografian.
Päärooleissa nähdään monipuoliset musikaaliammattilaiset Emma Klingenberg ja Tuukka Leppänen. 12 näyttelijämuusikkoa täyttää näyttämön ja tarjoaa ennen kokemattoman musikaalisen elämyksen!
Once on ruotsinkielinen ja se tekstitetään suomeksi THEAmobiilisovelluksen kautta. Helppokäyttöisiä laitteita saa
narikasta lainaksi
Ennen esitystä lavalla jammaillaan 20 minuuttia irkkumusiikin tahdissa. Kesto n. 2,5 t. Hyvät permantopaikat riveillä
3-7, tässä vaiheessa vielä turvavälein.

Hinta: 51,00 euroa
Maksuviite: 5186

Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Liput saat Elisa Leivoselta/SOK:n Eläke-Eevat ennen teatteria. Lippujaosta ilmoitetaan sähköpostitse myöhemmin.

Näyttely jakautuu viiteen tilaan, joilla on oma teemansa,
ilmeensä ja äänimaailmansa. Kuten urheilussa, ytimessä
ovat suuret tunteet jännityksestä pettymykseen ja voitonriemuun. Monipuoliset audiovisuaaliset sisällöt vievät
kävijän aikamatkalle niin Helsingin olympialaisiin kuin suomalaisia yhdistäneisiin urheiluhetkiin.

Hinta: 18,00 euroa (opastus ja lippu), 8,00 euroa
Museokortilla
Maksuviite: 5283

Ilmoittautumiset ja maksut 11.10. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: https://www.urheilumuseo.fi

Ti 26.10. klo 19

Enda Walsh - Glen Hansard & Markéta Irglová

Once-musikaali

Lilla Teatern
Yrjönkatu 30, Helsinki
Kansainvälinen menestysmusikaali Once Lilla Teaternissa
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Ti 26.10. klo 19
Mikko Reitala:

Paahtimo

Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki
Vastapaahdettu työelämäkomedia
Paahtimo on täyteläinen ja aromikas komedia työelämän
vaatimuksista. Mitä menestyminen – tai edes selviytyminen
– 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?

Rooleissa:
Sanna-June Hyde, Pertti Koivula, Vappu Nalbantoglu,
Jarkko Niemi, Jasir Osman, Leena Rapola
Ohjaus: Sini Pesonen
Ensi-ilta 8.9.2021

Hinta: 33,00 euroa
Maksuviite: 5254

Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Hinta:
Helmeri ystävineen 96,00 euroa (norm. 106 e),
nuoriso (alle 20 v) 53 euroa
Maksuviite: 5241

Ilmoittautumiset ja maksut:
Ilmoittautuminen on päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta
myöhemmin.
https://oopperabaletti.fi/

To 18.11. klo 19

Pajtim Statovci – Tuomas Timonen

Ti 9.11.
Helsingin Merkonomit ry:n
syysvuosikokous

Bolla

Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.
Kuvassa Mikko Kauppila ja 		
Ursula Salo
Kuvaaja: Ilkka Saastamoinen

Tarkemmat tiedot kokouksesta julkaistaan yhdistyksen
nettisivuilla: www.helmeri.fi.

To 11.11. klo 19

Lucas Jervies – Jérôme Kaplan – Aram Hatšaturjan

Spartacus-baletti

Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00260 Helsinki
Spartacuksen tarina on päätynyt lukuisille näyttämöille
ja mm. legendaariseksi Kirk Douglasin tähdittämäksi
elokuvaksi.
Aram Hatšaturjanin säveltämä baletti sai kantaesityksensä
Leningradissa 1956, ja teos tuli maailmalla tunnetuksi voimakkaasta koreografiastaan ja tarkkaan kuvatuista henkilöhahmoistaan. Spartacuksen pölyt on nyt pyyhitty ja Lucas
Jerviesin koreografia tuo teoksen nostattavine musiikkeineen uuteen loistoonsa käyttäen klassista ja nykytanssia.
Jérôme Kaplanin näyttävä visuaalisuus vie katsojat antiikin
Roomaan nykyaikaisen suodattimen läpi. Vahva lavastus on
saanut vaikutteita brutalistisesta arkkitehtuurista PohjoisKoreasta, Neuvostoliitosta, natsi-Saksasta ja DDR:stä – ja
samaan aikaan roomalaisen kylpylän tunnelma vie joutsenlampimaiseen maailmaan tutuineen.
Tekijät:
Koreografia Lucas Jervies. Taistelut Nigel Poulton. Musiikki
Aram Hatšaturjan. Musiikinjohto Philippe Béran. Valaistus
Benjamin Cisterne. Dramaturgia Imara Savage. Lavastus,
puvut Jérôme Kaplan. Puvut ja osa lavasteista on vuokrattu
Australian baletista.
Kesto 2h 30min (2 väliaikaa á 25min). Suosittelemme yli
10-vuotiaille. Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat oikealta
riveillä 6-10. Rivitoiveen saa esittää.

Riipaisevaa rakkautta sodan jaloissa
Bolla kertoo riipaisevan tarinan kielletystä rakkaudesta,
naimisissa olevan perheenisän, albaani Arsimin sekä serbi
Milošin välillä sodan olosuhteissa 1990-luvun lopun Kosovossa. Yhtä aikaa ajaton ja ajankohtainen tarina nostaa
esiin kysymyksiä mahdottomista suhteista, mutta samalla
se on kuvaus ihmisen ristiriitaisuudesta, avioliitosta ja
kaipauksesta. Onko tilanteita, joissa on oikein tehdä väärin?
Bolla on suuri, sodan keskellä tapahtuva rakkaustarina,
jossa hyvyys ja pahuus eivät ole mustavalkoisia.
Uutuuden ohjaa palkittu teatterintekijä Milja Sarkola.
Päärooleissa nähdään häikäisevä näyttelijäkolmikko:
Samuli Niittymäki, Mikko Kauppila ja Jessica Grabowsky.
Ensi-ilta 2.9., esityksen kesto noin 2 t 45 min, sis. väliajan 20
min.

Hinta: 37,00 euroa

Maksuviite: 5296
Ilmoittautumiset ja maksut 18.10. mennessä
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
httsp://hkt.fi

Tapahtumat
Helmeri-tapahtumia vuosi 2022
Matkaohjelma:
Sunnuntai 2.1.2022
klo 9.15
		

Lähtö Helsingistä, Kiasman tilausajopysäkiltä
kohti Tamperetta.

Yhteinen lounas ”4vuodenaikaa Aleksanterinpuisto”
-ravintolassa Tampereella.
Hintaan sisältyy: lämmin ruoka: liha- tai kasvisvaihtoehto,
ilmoitathan etukäteen.

Su 2.1.2022

Elämysmatka Tampereelle

Lumikuningatar-jääshow
Uros Live -areena
Tampereen Kansi Visit Center
Åkerlundinkatu 16
33100 Tampere

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.
Jäällä nähdään maamme kansainvälisesti nimekkäimmät
taitoluistelijat sekä tunnetut jääkiekkotähdet. Elämys on
täynnä sykähdyttäviä hetkiä ja jännitystä, kun hyvä ja paha
ottavat mittaa toisistaan. Luistelun, jääkiekon, musiikin,
tanssin ja esittävän taiteen yhdistelmä sekä visuaalinen
ilotulitus on ainutkertainen tapahtuma koko perheelle.
Klassikkotarina Lumikuningattaresta saa jäällä uuden sovituksen, jonka sävellyksestä vastaa Tuomas Kantelinen.
Lumikuningattaren roolissa loistaa taitoluistelun viisinkertainen Suomen mestari ja kolminkertainen EM-mitalisti
Kiira Korpi. Jäällä esiintyy myös Suomen kaikkien aikojen
menestynein 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 menestyneimpiin naisjääkiekkoilijoihin lukeutuva Jenni Hiirikoski. Jäällä
nähdään myös MM-kultajoukkueen ja Jokerien KHL-joukkueen kapteeni Marko ”Mörkö” Anttila. Jäälle luistelee myös
maamme kansainvälisesti menestynein muodostelmaluistelujoukkue Marigold Ice Unity.
https://lumikuningatar.fi
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Lounaan jälkeen siirrytään Uros Live -areenalle, jossa
Lumikuningatar-jääbaletti alkaa klo 14.00.
Baletin kertojaääni/selostus, yhteensä esityksen aikana
noin 10-15 minuuttia, ruotsiksi. Baletti kestää noin kaksi
tuntia.
Esityksen jälkeen bussimatka takaisin Helsinkiin.
Ajoaika noin 2 tuntia.

Matkan hinta: 185,00 euroa/hlö
Hintaan sisältyy:
- tilausbussikuljetus Helsinki-Tampere-Helsinki
- lounas Tampereella (3 salaattia, lämmin ruoka: liha- tai
kasvisvaihtoehto, kahvi/tee ja pieni makea)
- lippu Lumikuningatar-jääbalettiin (1. kategoria)
- matkanjohtajan palvelut

Ilmoittautumiset ja maksut:
15.10. mennessä, varausmaksu 75,00 euroa/hlö
Loppumaksu 26.11. mennessä.
HUOM!
Matka-Agentit laskuttaa matkan suoraan osallistujilta. Osallistujamaksuja ei makseta Helmerien
tilille.
Matka edellyttää minimiosallistujamäärää.

Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Valmismatkapaketin vastuullisena matkan järjestäjänä
toimii Matka-Agentit/ Elämys Travel Design Oy.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Matkapakettiehtoja
sekä Matka-Agentit /Elämys Travel Design Oy:n
lisä- ja erityisehtoja: https://www.matka-agentit.fi/
matka-agentit-lisa-ja-erityisehdot.

Tapahtumat
Tervetuloa mukaan Helmeritapahtumiin!
Ajankohtaiset tiedot tapahtumista, matkojen
sisällöstä ja tarkempi matkaohjelma ja niihin
ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille:
FI88 1270 3000 1009 95

Helsingin Kaupunginteatteri tiedottaa
Turvallisesti teatteriin
Katsojiemme terveys ja viihtyminen ovat meille tärkeitä.
Haluamme, että voit tulla Kaupunginteatteriin turvallisin
mielin ja nauttia esityksestä. Me olemme tehneet töitä
terveysturvallisuus edellä ja testanneet näiden ohjeistusten
toimivuuden käytännössä ja olemme vakuuttuneita, että
näillä järjestelyillä voimme taata turvallisimman mahdollisen teatterikokemuksen – viihtyvyyttä unohtamatta.
Päivitämme ohjeistuksiamme aina tarvittaessa.
Katsomoissamme on katsojia maksimissaan 50 prosenttia
salin kapasiteetista, joten niin saleissa kuin yleisötiloissakin on väljää. Vahtimestarimme opastavat katsojia paikan
päällä ja huolehtivat yhdessä katsojien kanssa siitä, että
katsojakokemus on turvallinen.  
Kaikilla aulapalvelun työntekijöillämme on visiiri tai suunenäsuojus. Henkilökuntamme on ohjeistettu ja koulutettu
toimimaan sinun turvallisuutesi takaamiseksi.   Jos tunnet
olosi kipeäksi, jääthän kotiin.
Teatteriin saapuminen
Saavuthan ajoissa teatterille. Liput tarkastetaan heti ulkoovilla, otathan pääsylippusi valmiiksi esille.  Ulko-ovet avataan tuntia ennen esitystä, katsomoon pääsee noin puoli
tuntia ennen esityksen alkua.
Narikan käyttöä pyritään rajaamaan jonojen estämiseksi.
Vältäthän ylimääräisten kantamusten tuomista teatteriin.
Poikkeuksellisesti päällysvaatteet saa ottaa mukaansa
saliin.  
Kasvomaskit  
Edellytämme kasvosuojaimen (kasvomaski tai visiiri) käyttöä teatterin tiloissa kaikilta yli 12-vuotiailta katsojiltamme.
Varauduthan ottamalla mukaasi oman kasvosuojaimen.
Helsingin Kaupunginteatteri (6.9.21)
Tutustu päivitettyihin ohjeisiin:
https://hkt.fi/turvallisesti-teatteriin/

Helsingin Merkonomit ry tapahtumakalenteri 2021 - 2022
Päivä
Kello
Pe-ma 8.-11.10.
19.00
To 14.10.

Tapahtuma
Ranskan Champagne
Baskervillen koira, Arena-näyttämö

Hinta, maksuviite
1195 € - täynnä
43 €, opiskelijat 23 €, 5212, kysy mahdollisia peruutuspaikkoja

Ti 19.10.

15.30

Urheilumuseo, Olympiastadion

18 €, Museokortilla 8 €, 5283, ilmoittautumiset/maksut 11.10.

Ti 26.10.

19.00

Once-musikaali, Lilla teatern

51 €, 5186, kysy mahdollisia peruutuspaikkoja

Ti 26.10.
Ti 9.11.
To 11.11.

19.00
19.00

Paahtimo, Studio Pasila
Helmeri-syysvuosikokous
Spartacus-baletti, Kansallisooppera

To 18.11.

19.00

Bolla, HKT

33 €, 5254, kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi
96 €, nuoriso (alle 20 v) 53 €, 5241 , kysy mahdollisia
peruutuspaikkoja
37 €, 5296, ilmoittautumiset ja maksut 18.10. mennessä

Su 2.1.2022

Elämysmatka Tampereelle
Lumikuningatar-jääshow
Uros Live -areena

185 €, ilmoittautumiset 15.10. mennessä, varausmaksu 75 € ja
loppumaksu 26.11. mennessä
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JÄSENYYTEESI KUULUU
AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS
● Vakuutettuina ovat jäsenet toimihenkilöinä toisen palveluksessa.
● Vakuutuksesta korvataan asiat, jotka koskevat vakuutettua työntekijänä
ja liittyvät vakuutetun työsuhteeseen.
● Oikeusturvavakuutuksessa korvauksen saamisen edellytyksenä on, että järjestön
jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kymmenen kuukautta.
Jos jäsenyys on kestänyt alle kaksi vuotta, tulee myös riidan tai syytteen perusteen
olla syntynyt jäsenyyden aikana.
● Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa.

VASTUUVAKUUTUS

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja,
jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain
mukaan olet korvausvastuussa.

OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Korvauksen enimmäismäärä on henkilö- ja esinevahingoissa Enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa. Omavastuu on
100 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa vahinkotapahtumaa jokaisessa vahinkotapahtumassa 15 % kustannuksista,
kohti.
kuitenkin vähintään 200 euroa.
Jos vahinko sattuu:
Jos tarvitset oikeusturvaa:
● Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. He antavat toimintaoh- ● Ota ensimmäiseksi yhteys liittoosi. Jos kysymyksessä
jeet ja opastavat ensihädässä. Liitto selvittää, oletko mahon oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluva asia ja jäsen
dollisesti vastuussa vahingosta. Tarpeen vaatiessa he opasohjataan ulkopuolisen asianajajan luo, jäsen itse tai
tavat avun tarvitsijaa asianajajan valitsemisessa. Vahinkoilhänen asianajajansa tekee oikeusturvahakemuksen.
moitus toimitetaan liitosta edelleen Ifiin.
Kirjoita hakemukseen selvitys asiasta ja liitä mukaan
● Jos vahinko on vastuuvakuutuksen perusteella korvattava,
jäljennökset ratkaisun tekemiseksi tarvittavista 		
If maksaa korvauksen puolestasi vahingon kärsineelle. Vain
asiakirjoista.
omavastuun määrä jää maksettavaksesi.
● Lähetä hakemus liitteineen liittoon, jossa jäsenyys
tarkistetaan ja laaditaan järjestön lausunto vakuutuksen soveltamisesta. Sen jälkeen liitto lähettää hakemuksen edelleen Ifiin, joka tekee päätöksen oikeusturvasta. Oikeusturvahakemus voidaan tehdä myös
If Etuohjelma on helppo ja selkeä:
suoraan Ifiin, mutta tällöinkin hakemus voidaan lähetEdut kasvavat asiakkuutesi mukana – saat etuja jo yhdellä
tää luvallasi lausunnolle liittoon.
vakuutuksella. Voit saada alennusta vakuutuksista 10-15 %.
Etuohjelma kerryttää myös Omavastuurahaa vahingottomilta ● Vakuutuksesta korvataan tarpeelliset ja kohtuulliset
asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Asiamies tulisi valita
vuosilta. Jos sinulle sattuu vahinko, voit Omavastuurahalla
jutun käsittelypaikkakunnalta tai sen välittömästä
pienentää omavastuutasi.
läheisyydestä. Asiamiehen valinnasta voit neuvotella
SUOMEN EDULLISIN* HENKIVAKUUTUS
liiton tai Ifin kanssa.
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

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 Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, rekisteröity kotipaikka Tukholma, Y-tunnus 1602149-8, PL 4, 00025 IF
22 | Merkonomi News 3 / 2021

www.smyl.fi

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
JÄSENYHDISTYKSET
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

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

TILAA VALMISTUJAISLAKKI
MEILTÄ ITSELLESI TAI LAHJAKSI!
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.
Lakkitilauksen teet helposti nettisivuillamme
www.smyl.fi olevalla tilauslomakkella tai voit
tilata lakin myös sähköpostitse info@smyl.fi

LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut

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
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Tervetuloa jäseneksi!

Työssäkäyvä, opiskelija, seniori (yli 65 v).

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

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

Liity jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme uuden jäsenen ja suosittelijan.

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.

SMYL-liiton jäsenedut
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 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

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

20 %:n alennuksen päivän parhaasta majoitushinnasta 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)
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.

Voit halutessasi liittyä tai siirtyä samalla kaikkien
palkansaajien työttömyyskassa YTK:n jäseneksi.
www.smyl.fi/Liity Työttömyyskassa YTK:n
jäseneksi.
●

YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
119 euroa vuosi 2021.

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

