4

2021
SMYL ry:n jäsenlehti

Rauhallista Joulua ja
Onnea Vuodelle
2022!

Pääkirjoitus

Kohti parempaa vuotta 2022
Joulu on jo ovella ja joulun aikaan
on jälleen mieluista muistaa lähimmäisiämme joululahjalla. Suosituin
yksittäinen joululahja on kautta
aikojen ollut kirja, nykyisin myös
sähkökirja. Uskon, että myös tänä
vuonna kirjoja annetaan ja saadaan paljon.
Kirjasta juontui mieleeni omakohtainen tapaus aivan viime viikoilta.
Käteeni sattui kotini kirjakasasta
luettujen kirjojen joukosta vanha
Aleksis Kiven romaani Seitsemän
veljestä. En ollut lukenut tätä tunnettua romaania koskaan kokonaan, mitä nyt pätkiä sieltä täältä
kansakouluaikoina.
Minun ennakkokäsitykseni teoksesta oli varsin negatiivinen, lähinnä TV-toteutuksista mieleen jäänyt
huutaminen, kiroileminen, eritteiden lentäminen jne. Kirja ei kiinnostanut minua.
Käsiini osunut Kiven Seitsemän
veljestä on varsin vanha painos,
painettu Porvoossa vuonna
1936. Selaillessani kirjaa totesin
siinä olevan mm äitini Mailan
(s. 1929) omistuskirjoitus hänen
kansakouluajoiltaan. Äidin
lisäksi kirja oli kiertänyt hänen

kouluaikaisten tovereiden lukukirjana. Nuo luokkatoveritkin ovat
ainakin suurimmalta osin jo ilmeisesti siirtyneet ajasta ikuisuuteen.

teos lukematta. Ohjeeni onkin,
että monet asiat voivat olla täysin
toisin, jos katsomme niitä avoimin
silmin, ilman ennakkoluuloja.

Oli todella mielenkiintoista elää
rivien välikirjoitusten luomassa lähes sata vuotta sitten eläneiden
lasten kirjamaailmassa.

Kiitän Teitä kaikkia monivaiheisesta vuodesta 2021! Vuoteen on
sisältynyt poikkeavia käänteitä ja
eriskummallisia asioita. Yhdessä
olemme käyneet eteenpäin ja
yhdessä matkaamme tulevaan,
toivottavasti parempaan vuoteen
2022.

Tämä on kiva kirja, oli äitini kirjoittanut eräänä kirjanmerkkinä.
Läksy loppuu tähän oli useammat
merkinnät.
Olipa äidin kaverilta päätynyt kirosanakin jännittävän kohdan merkinnäksi. Luin kirjan ennakkoluulostani huolimatta ja nyt voin
sanoa, että se on aivan loistava.
Aleksis Kiven teksti on värikästä,
rikasta ja täynnä tunteita. Ihmisten
ja luonnon kuvaukset olivat mestarimaisia. Iltahetkinä minulla oli vaikeuksia irrottautua tunnelmasta ja
aamulla pähkäilin, koska pääsen
jatkamaan Toukolan kylän ja
Impivaaran maisemissa. Ahmin
kirjaa viimeiseen sanaan saakka.
Sainpa hyvän opetuksen siitä, miten ennakkoluulot rajaavat elämäämme. Minulta olisi jäänyt suomalaisen kirjallisuuden mestari-
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Toivotan Teille kaikille
Rauhallista Joulua ja
Hyvää, ennakkoluulotonta
Uutta Vuotta 2022!

Markku Mikkola
hallituksen puheenjohtaja
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10 ● Jäsenyyteesi kuuluu ammatillinen vastuu- ja
   oikeusturvavakuutus Ifissä
11 ● Yhteystiedot
● Tilaa valmistujaislakki
12 ● Liity jäseneksi

Pukinkonttiin

Maksa vuoden 2022 jäsenmaksu eräpäivään 3.1.2022 mennessä!

Päivitä osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi:
www.smyl.fi/Jäsenyys/Päivitä tietosi
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Talousvaikuttajan kumouksellinen elämä.
Björn ”Nalle” Wahlroos
lähti nuorena tekemään vallankumousta, mutta todellisen kumouksen hän koki
edettyään pankkimaailman
ytimeen.
1980-luvulla Wahlroos oli järjestelemässä Suomen talouselämää uusiksi. Nelikymppisenä Wahlroos oli jo käynyt
läpi monta elämänvaihetta.
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Kannen kuvat: Heikki Kunnas

JULKAISIJA
Suomen Merkonomiyhdistysten
Liitto – SMYL ry
PL 110, 00181 Helsinki
Puhelin 0400 996 346
info@smyl.fi
www.smyl.fi
PÄÄTOIMITTAJA
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas@smyl.fi
TOIMITUSSIHTEERI
Merja Äimänen
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ
Markku Mikkola
TOIMITTAJAT
Tiina Laurila
Tuuli Paavola
Kaarina Suonperä
KUVAAJA
Heikki Kunnas
MATERIAALI JA YHTEYDENOTOT
merkonominews@smyl.fi
Toimitus vastaanottaa
sitoumuksetta kuvia ja
kirjoituksia.

Vuosi 2011
Matti Koivurinta
kauppaneuvos,
kauppatieteiden
kunniatohtori

Vuosi 2016
Eino Makunen
missikeisari

Vuosi 2018
Veikko Pakarinen
yrittäjä

Onnittelumme 90 vuoden iän saavuttaneille
SMYL-kunniamerkonomeille!
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

SNELLMAN-KORKEAKOULU
ASTU LUOVALLE ITSEKASVATUKSEN POLULLE!

Kaikille avoimina viikonloppu- ja kesäkursseina
tarjoamme mm. musiikki- ja kuvataidekursseja.
Tai kaipaatko ehkä voimaannuttavaa
välivuotta opiskellen?
Lisätietoja qr-koodin alta tai
www.snellman-korkeakoulu.fi
-

TAITTO Anna-Maija Kunnas
PAINO
Lehtisepät Oy, Lahti
TEKNISET TIEDOT
Mediakortti
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ISSN 2242-0053
Aikakausmedia ry:n jäsenlehti

steinerpedagogiikkaa aikuisille
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YTKBarometri:

TEKSTI:

Työttömyys yhä laskussa,
painottuu vahvasti yli 56-vuotiaisiin

Ilona Kangas
Asiakkuus- ja
viestintäjohtaja
YTK

YTK:n jäsenistön työttömyysaste laski elokuusta syyskuuhun lähes prosenttiyksikön. Työttömyys painottuu hyvin selvästi yli 56-vuotiaisiin. Nuorten työttömyys on painunut hyvin alas.
Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli syyskuussa 7,3 %. Elokuussa luku oli 8,3 %, eli
työttömyyys on laskenut 12 %.
Vuosi sitten YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli paljon
nykyistä suurempi, 9,6 %.
- Viime syksyn luvuista on tultu reippaasti alas.
Lomautusten loppuminen selittää edelleen pääosan
tilanteen paranemisesta. Toisaalta myös kokoaikainen
työttömyys on laskussa. Työvoimapula vetää tekijöitä
töihin kohtaanto-ongelmasta huolimatta, sanoo YTK:n
vt. toimitusjohtaja Paula Virri.
Nuorten ja yli 56-vuotiaiden työttömyys eri
maailmasta
Kaikissa ikäryhmissä ja molemmissa sukupuolissa työttömyysluvut ovat pienentyneet elokuusta syyskuuhun.
Sukupuolten ja etenkin ikäryhmien väliin piirtyy silti
hyvin selkeitä eroja.
miehet
naiset
Yli 56-vuotiaat 	 14,07 %
14,40 %
31–55-vuotiaat 5,75 %
6,94 %
17–30-vuotiaat 4,82 %
5,57 %
Luvut ovat jäsenmäärällä painotettuja.
- Työttömyys painottuu hyvin selvästi yli 56-vuotiaisiin.
Nuorten osalta määrät ovat jo hyvinkin pieniä. Kaikissa
ikäryhmissä naiset ovat miehiä enemmän työttöminä.
Työttömyyden lasku ei siis ole tapahtunut tasaisesti,
vaan etenkin vanhemmat ikäluokat ovat jääneet
heikompaan asemaan, Paula Virri sanoo.
4 |
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Syyskuun päivärahapotti vuoden pienin
YTK:lla oli syyskuussa maksettuja etuuspäiviä
toistaiseksi vähiten, kun tarkastellaan koko vuotta
kuukausittain. Päivärahaa maksettiin myös vähemmälle
määrälle ihmisiä kuin minään muuna kuukautena tänä
vuonna (41 965).
Myös maksettu bruttosumma oli pienin koko vuonna.
Ero toiseksi matalimpaan kuukauteen (heinäkuu) on
jopa 5,6 miljoonaa.
- Myös kappalemääräisesti maksuja suoritettiin syyskuussa kuluvan vuoden vähiten. Onkin mielenkiintoista
nähdä, jatkuuko hyvä työllisyyskehitys yhä vai lähteekö
työllisyys kohoamaan loppuvuotta kohti tyypillistä
kausivaihtelua noudattaen, Paula Virri pohtii.

Yleinen työttömyyskassa YTK on kaikkien
palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa
joka neljännen suomalaisen palkansaajan
työttömyyden varalta.
Jäsenmäärältään YTK on Suomen suurin
työttömyyskassa ja sen toimintaa valvoo
Finanssivalvonta.
YTK palvelee valtakunnallisesti verkossa
osoitteessa www.ytk.fi.

Suomen
suosituin
ansioturva
alle 10 €/kk

Muista työttömyyskassan jäsenyys ja
myös YTK-Yhdistyksen
superedulliset
työelämäpalvelut!
Lue lisää & liity:

ytk.fi

Tunnet meidät
ansioturvasta.
Merkonomi News 4 / 2021

| 5

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n

sääntömääräinen syysliittokokous pidettiin lauantaina 13.11.
Helsingissä. Kokouspaikka Scandic Grand Central -hotelli
sijaitsee Helsingin rautatieaseman vieressä upeassa jugendrakennuksessa. Eliel Saarisen suunnittelema rakennus valmistui v. 1909 ja on osa historiallisesti arvokasta Helsingin päärautatieasemakompleksia. Rakennuksen peruskorjaus
valmistui keväällä ja hotelli vietti avajaisia huhtikuussa 2021.
Paikalla oli kokousedustajia ja -väkeä liiton yhdistyksistä
Helsingistä, Turusta, Kouvolasta, Porista, Kymenlaaksosta,
Tampereelta ja Savo-Karjalasta.
Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Erovuorossa olleet hallituksen jäsenet Merja Äimänen
(Helsingin Merkonomit ry), Heljä Haapala (Kymenlaakson
Liiketalous ry) ja Heli Viitala (Tampereen Merkonomit ry)
valittiin yksimielisesti seuraavalle kolmivuotiskaudelle
2022-2024.
SMYL ry viettää tänä vuonna 25:ttä toimintavuottaan.
Koronan vuoksi ei kuitenkaan juhlallisuuksia pystytty
järjestämään.
KUVA:

Heikki Kunnas

			

TEKSTI:

Anna-Maija Kunnas

Kirsi Kunnas (1924–2021)

Työsuhde- ja
yksityisoikeudelliset
lakiasiat
Kokemuksella ja luottamuksellisesti
asiakkaan eduksi.

010 8411 000

info@aikalaki.fi

Topeliuksenkatu 7 A, 00250 HKI
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Puut kantavat valoa esittelee
Kirsi Kunnaksen koko runotuotannon lukuun ottamatta lapsille kirjoitettuja runoja.
Kirjailijan omien runojen
lisäksi teoksessa on hänen
runosuomennoksiaan vuosien varrelta.

Pukinkonttiin

ASIANAJOTOIMISTO AIKA
www.aikalaki.fi

Rakastetun runoilijan runot
vuosilta 1947–1986

Joona Leppälä eli ZoneVD
(s. 1993) on suosittu Ylivieskasta ampaissut, nykyisin Jyväskylässä asuva tubettaja.
Joona tunnetaan hauskoista ja uniikeista videoistaan.
Häntä kiehtovat maailman ja
maailmankaikkeuden mysteerit, joihin hän pyrkii etsimään vastauksia.
Miltä avaruus haisee? Voiko
ihmisestä tulla kuolematon?
ZoneVD selvittää!

Kun A-kassa aloittaa toimintansa 1.1.2022, Finkan
jäsenenä sinun ei tarvitse tehdä mitään. Siirryt
automaattisesti uuden kassan jäseneksi, ja palvelusi
paranevat uusien, suurempien resurssien ansiosta.
A-kassa on kaikille avoin työttömyyskassa:
jäseneksi voi liittyä kuka tahansa palkansaaja.

a-kassa.fi
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Kouvolan Seudun Merkonomit ry

"Arjen pikku tähtiä

toivottaa kaikille jäsenilleen ja

jos antaa pitkin vuotta,

yhteistyökumppaneille

ei joulutaivaan kirkkain

Hyvää Joulua ja

tähti

Onnellista Uutta Vuotta 2022!

loista silloin suotta."
Helsingin Merkonomit ry
toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Hyvää Vuotta 2022!

Sippolan kirkko

Suomen Turku julistaa joulurauhan!
Turun Merkonomit ry

Helsingin tuomiokirkko

Keski-Porin kirkko

toivottaa kaikille
Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Porin Seudun Merkonomit ry
toivottaa kaikille
Rauhallista Joulua ja
Turun tuomiokirkko
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Hyvää Uutta Vuotta 2022!

Kiitos, että olet jäsen!

Naantalin kirkko

Savo-Karjalan Merkonomit ry
kiittää ja toivottaa kaikille
Rauhallista Joulua ja
Iloista, Parempaa Vuotta 2022!

Joulutunnelmia Naantalissa

Pyhän Georgios
Voittajan kirkko

Naantali tunnetaan lähinnä
kesäisenä aurinkokaupunkina,
mutta joulun allakin Naantalista
löytyy valoa ja elämää.

Joka neljäs eläkeläinen on kiinnostunut työnteosta
Lisätulot ja tunne hyödyllisyydestä ovat vahvoja
syitä työelämässä jatkamiselle.
Kevan teettämän tutkimuksen mukaan jopa 28 %
eläkeläisistä, jotka eivät tee nyt työtä, on
kiinnostunut työstä eläkkeen ohella.
Suurin kiinnostus alueellisesti työntekoon on KeskiSuomessa (35 %) ja Kainuussa (34 %). Eläkeläisen
vapaus ja se, että sopivaa työtä ei ole tarjolla kerrottiin suurimmiksi syiksi sille, ettei ole kiinnostuksesta huolimatta osallistunut työntekoon. Asia käy
ilmi Kevan Kantar TNS Oy:llä teettämästä tutkimuksesta.

Lähes viidennes tekee töitä eläkkeeltä
satunnaisesti
Tutkimuksen mukaan nykyisin joka kymmenes (9 %)
eläkeläinen kertoo työskentelevänsä säännöllisesti
eläkkeen ohella. Satunnaisesti työelämään osallistuu
18 % eläkkeellä olevista. Ne vastaajat, jotka tekevät
eläkkeen ohella työtä, kertoivat suurimmaksi kannusteeksi työnteolle lisätulojen ansaitsemisen sekä sen,
että kokee olevan vielä annettavaa työelämässä.

Kevan tutkimukseen haastateltiin yhteensä
4.357 suomalaista eri puolilta Suomea. Aineisto
edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä
lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnassa
asuvia. Tilastollinen virhemarginaali on 1,5
prosenttiyksikköä suuntaansa.
Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen
pitää työstä kiinnostuneiden eläkeläisten määrää
huomattavana.
- Paljon on puhuttu osaajapulasta. Meillä näyttäisi
olevan eläkeläisten joukossa paljon sellaisia osaajia,
jotka olisivat kiinnostuneet jonkinlaisesta työnteosta. Olen aivan varma, että sopivien työmahdollisuuksien osuminen kohdalle voisi saada mittavan
joukon tekemään työtä eläkkeen ohella. Tätä osaavaa eläkeläisten joukkoa kannattaisi työvoiman
rekrytoijien varmasti jatkossa lähestyä tavalla, jos
toisellakin, toteaa Kainulainen.

Lähde: Keva
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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
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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
PL 110, 00181 Helsinki
Puhelin 044 55 66 569 info@skmry.fi
TAMPEREEN MERKONOMIT ry www.elisanet.fi/tammerko
Puheenjohtaja Juha Erenius
Korpitie 10 F 12, 36200 KANGASALA
Puhelin 044 987 3738
tammerko@elisanet.fi

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

TURUN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Olof Dahlbom
Virnakuja 3 as. 7, 21200 RAISIO
Puhelin 0400 227 871

TYÖTTÖMYYSKASSA FINKA
Finanssivalvonta on 28.9. hyväksynyt Työttömyyskassa
Finkan ja Rakennusalan työttömyyskassan sulautumisen
Teollisuuden työttömyyskassaan 1.1.2022 alkaen. Syntyvän
uuden kassan nimeksi on jo aiemmin vahvistettu Avoin
työttömyyskassa, A-kassa.
www.finka.fi

SMYL HALLITUS v. 2022

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON TYÖTTÖMYYSNEUVONTA
puhelin 010 607 6700, www.te-palvelut.fi

● 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

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 2022.
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!
● 90–112 euroa yhdistyksestä riippuen
koko kalenterivuosi 2022
● Seniorijäsenyys (yli 65 v) 50–61 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 2022 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
115 euroa vuosi 2022.

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

