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Elämän iloa ja uskoa tulevaan
"

Hei, kaikki hiihtämään!
On lunta, on latuja, on pientä
pakkasta. Kauniita, lähes Lapin
tykkylumenkaltaisia maisemia
kaikkialla Suomessa. Onpa ilo
hiihtäjän hiihdellä, pulkkailijan
pulkkailla, laskettelijan lasketella.
Ihan tulee vanhat hyvät ajat mieleen.

"

I

lo pusertuu rintaan myös näkymästä, että korona saatetaan
kevään mittaan selättää. Koronarajoituksia puretaan pikkuhiljaa
koko Euroopassa – myös Suomessa. Koronan väistymisen
tuomaa positiivista mielialaa synkentää maailman tilanteen
epävarmuus. Eurooppa heräsi torstaina 24.2. synkkään todellisuuteen:
Venäjä käynnisti täysimittaisen sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan.
Ensi kertaa sitten toisen maailmansodan suurvalta on ryhtynyt sotatoimiin Euroopassa toista itsenäistä valtiota kohtaan. Tällä synkällä
hetkellä ajatuksemme ovat ukrainalaisten luona. Eurooppa ja Suomi
osana EU:ta toimii tilanteessa yhtenäisenä rintamana.
Olin osaltani tekemässä suomalaista historiaa Kymenlaakson
hyvinvointialueen ensimmäisten aluevaalien valtuustoehdokkaana.
Vaalityö näissä vaaleissa jäi kuitenkin osaltani varsin vähäiseksi.
Puolet suunnitelluista vaalitilaisuuksista peruttiin terveysturvallisuussyistä ja puolet tilaisuuksista ajoittui tammikuun kylmän viimaisiin
päiviin ja eikä yleisöä tullut paikalle.
Sain kuitenkin 172 ääntä ja sillä irtosi varavaltuutetun pesti.
Se, pääsenkö vaikuttamaan kymenlaaksolaisten hyvinvointipalvelujen
kehitykseen riippuu siitä, miten armollisia poliittisten ryhmien neuvottelijat ovat. Sinällään vaalikokemus oli mielenkiintoinen ja positiivinen – ainakin sain paljon tietoa siitä, miten uudet hyvinvointialueet
toimivat. Riittävillä äänimäärillä sisään päässeillä valtuutetuilla tulee
olemaan haasteita panna hyvinvointi- ja terveyspalveluja kuntoon.
Nyt, kun arki koittaa, toiminta taitaakin olla enemmän pienenevän
rahamäärän kanssa selviytymistaistelua.

KUVA: STUDIO ULLAKKO

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:lle vuosi
2022 tuo uusien mahdollisuuksien havinaa. Kokoontumisrajoitusten
poistumisen myötä niin yhdistykset kuin liittokin voivat valmistella
paluuta entiseen arkeen. Normaaleja kokouksia, tilaisuuksia, tapahtumia ja matkoja voitaneen taas järjestää. Iloisia jälleennäkemisiä ja
kohtaamisia pitkän eristyksen jälkeen!
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Tee veroilmoituksesi näihin määräpäiviin mennessä!

MATERIAALI JA YHTEYDENOTOT
merkonominews@smyl.fi

Huom! Tarkista veroehdotus ja lisää vuoden 2021 jäsenmaksu, jos se
puuttuu verovähennyksistäsi. Maksamasi jäsenmaksun suuruuden voit
tarkistaa omalta pankkitililtäsi tai lähetä viesti info@smyl.fi.

Toimitus vastaanottaa
sitoumuksetta kuvia ja
kirjoituksia.
TAITTO Anna-Maija Kunnas
PAINO
Lehtisepät Oy
TEKNISET TIEDOT
Mediakortti

ISSN 2242-0053
Aikakausmedia ry:n jäsenlehti

1.4.2022
• Esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista toiminimiyrittäjille, maataloudenharjoittajille ja heidän puolisoilleen  
• Maatalouden veroilmoitus
• Elinkeinotoiminnan veroilmoitus
10.5.2022
• Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen ensimmäinen määräpäivä. Palkan- ja eläkkeensaajien veroilmoitukset 		
tulevat täydennettäväksi kolmessa erässä.
17.5.2022
• Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen toinen 		
määräpäivä.
24.5.2022
• Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen kolmas
määräpäivä.
Tarkista, että olet maksanut vuoden 2022 jäsenmaksun!
Päivitä osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi:
www.smyl.fi/Jäsenyys/Päivitä tietosi
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SMYL-liitto kutsuu kaikki jäsenet;
yksin, kaksin, lapsineen, isovanhempineen,
lastenlapsineen, ystävineen...

Kesämatkalle
Pärnun valkoisille hiekkarannoille
4.–7. elokuuta, 2022 (to-su)
Pärnu on erinomainen paikka perhelomalle. Pärnussa teitä odottavat
useat vesikeskukset, leikkikentät, seikkailupuistot, minieläintarha,
kartingkeskus ja paljon muuta, upeita golfkenttiä unohtamatta. Pärnun
suurin leikkialue on merenranta. Matalavetinen ja nopeasti lämpenevä
hiekkaranta soveltuu erittäin hyvin lapsiperheille, koska ranta syvenee
hitaasti ja lasten on matalassa ja lämpimässä vedessä hyvä leikkiä.
Matkaohjelma (alustava)
Torstai 4.8.
9.30 Helsinki Länsiterminaali 		
Matkalippujen jako
10.30 MyStar Tallinnaan
12.30 Laiva saapuu Tallinnaan
Linja-autolla Pärnuun
Majoittuminen Strand
Spa & Conference -hotelliin.
Perjantai 5.8. ja Lauantai 6.8.
Aamiainen hotellissa.		
Lisämaksusta retket ja/tai 		
ruokailut.
Sunnuntai 7.8.
Aamiainen hotellissa.
12.00 Huoneiden luovutus
Linja-autolla Tallinnaan.
Vapaata aikaa ennen laivaan
siirtymistä.
15.30 Kokoontuminen Tallinnan
satamassa
16.30 Megastar lähtee Tallinnasta
18.30 Laiva saapuu Helsinkiin
Strand Spa & Conference***+
Strandissa vietät mieleenpainuvan loman,
nautit kylpylästä ja allasosastosta. Suuressa
osassa huoneita on henkeäsalpaavan kaunis
merinäköala. Hotelli rakennettiin vuonna
1985 alkuperäisesti Venäjän Tietotoimiston
APN kylpyläksi. Se oli salamyhkäinen ja kansalta suljettu paikka. Hotellia ja sen huoneita
on uusittu säännöllisesti, viimeksi vuonna 2011,
2016 ja 2018. Á la carte -ravintola, aulabaari.
Allasosasto, jossa on 16 m uima-allas, poreallas,
hierova allas, höyrysauna, löylysauna sekä lämpimiä laavakivituoleja. Kesällä aurinkotuoleja
span terassilla. Lasten leikkikulma. Maksulliset
lisäpalvelut: Kauneussalonki, hieronnat, suolakammari. Minigolf hotellin alakerrassa.
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Matkan hinta:
• 319 euroa/henk., kun kaksi aikuista
majoittuu standard-luokan huoneessa
• 489 euroa/henk., kun yksi aikuinen
majoittuu standard-luokan huoneessa
• 239 euroa/lapsi 12-17v.
lisävuoteella aikuisen/aikuisten kanssa
samassa huoneessa
• 159 euroa/lapsi 4-11v. lisävuoteella
aikuisen/aikuisten kanssa samassa
huoneessa
• 40 euroa/lapsi 0-4v. lisävuoteella
aikuisen/aikuisten kanssa samassa
huoneessa
Matkan hintaan sisältyy:
• laivamatkat star-luokassa
• bussikuljetukset Tallinna – Pärnu
ja Pärnu – Tallinna
• majoitus Pärnussa Strand Spa
& Conference -hotellin standard-		
huoneessa aamiaisineen (3 yötä)

Lisämaksusta etukäteen varattuna ja
maksettuna ateriat laivalla:
Menomatkan meriaamiainen:
• Aikuinen 19 euroa
• 6-17-vuotias 11 euroa
Paluumatkan buffet:
• Aikuinen 27 euroa
• 12-17-vuotias 15 euroa
• 6-11-vuotias 12 euroa

Ilmoittautuminen:
• sähköpostitse parnu@smyl.fi
• osallistujien nimet, syntymäajat
• varaajan sähköpostiosoite ja
jäsennumero
Paikkoja rajoitetusti ilmoittaudu
heti tai viimeistään 10.5.
- Lähetämme osallistumisvahvistuksen,
kun saamme ilmoittautumisesi.
Ennakkomaksut 15.5. mennessä:
• Aikuiset 100 euroa
• Lapset 50 euroa
Loppumaksut 15.6. mennessä.

Lisämaksusta valitsemanne retket, joista
tarkempaa tietoa matkaan osallistujille.

Huom! Voimassaoleva passi tai
EU:n virallinen henkilökortti
tarvitaan matkalla mukana.

Matkan toteutuminen edellyttää
vähintään 30 osallistujaa.

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

Olemme tukenasi, jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan
- turvaamme toimeentulosi muutosten hetkellä.

Seuraa meitä somessa @AvoinKassa
A-kassa.fi
a-kassa.fi

Palvelunumero
020 690 455

Avoin työttömyyskassa
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8 Vieraskynä

Elämää koronan jälkeen
Koronavirus riehuu yhä, mutta siitä ei enää paljon perusteta.
Elämä alkaa palata uuteen vanhaan. Se on poikkeuksellisen
aikakauden loppu. Loppuun sisältyy vaaroja, joita etä- ja
erakkoelämään tottuneet suomalaiset eivät tule ajatelleeksikaan.
Pahinta on, että on tullut aika mennä taas ihmisten joukkoon.
Paluu entiseen ei olekaan aivan yksinkertaista. Erakkoajoissa
on puolensa. Erakkous sopii suomalaisten pirtaan.
Muutos tuntuu uhkalta. Enää ei saakaan tassutella kotosalla
aamusta iltaan välihousuissa tai rikkinäisissä verkkareissa.
Naama ja hampaat pitää joskus pestä, tukka kammata ja
laittaa itsensä muutoinkin ajan tasalle. Pieni pintatuunaus ei
päivitykseen enää riitä.
Pakko on tehdä taas itsensä tykö. Pari vuotta on riittänyt, kun
on vain pitänyt aisoissa etäyhteyksissä pahiten silmiin tökkäävät
nenäkarvat ja huolehtinut siitä, ettei kukaan ylimääräinen
vilahda munasillaan taustalla. Itsensä tykö tekeminen on
introvertin ihmisen raskas osa. Erityisen vaikeaa se on
silloin, kun tekniikka ei ole oikein hyppysissä eikä homma
henkisestikään hotsita.
Vaan minkäs teet. Työelämässä on pysyttävä mukana ja
välitettävä kuva, että kapasiteettia on, etukenoa ja dynamiikkaa
riittää ja että tilanne on hallinnassa ihan niin kuin ennenkin.
Oletettavaa on, että jatkossa etätyön osuus on suurempi
kuin se oli ennen koronapandemiaa. Etätyön hyvät puolet
huomattiin ja huomattiin sekin, että ihmisiä ei tarvitse kytätä.
He tekevät työnsä ilman valvontaakin, oma- ja vapaaehtoisesti,
velvollisuudentuntoisesti ja hyvin.
Työnteon uusi välimuoto helpottaa, mutta ei vapauta
erakkoluonteita sosiaalisista paineista. Pakkopäiviä ihmisten
ilmoilla tulee taas enemmän, ulospäin pitää suuntautua ja
kärvistellä ihmisten seurassa kokouksissa ja iltatilaisuuksissa.
Sehän meiltä suomalaisilta sujuu. Pitää vain muistella, miten
se kaikki menikään ennen kuin kiinalainen virus tuli ja sekoitti
kaiken.
Kokkareillakin on syytä olla tarkkana. Ole oma itsesi, mutta
älä ala liikaa diivailla. Erityisen tarkka pitää olla sivistyssanojen
kanssa. Älä käytä niitä, jos et ole sisällöistä varma. Puurosta ja
vellistä puhuminen voi olla junttimaista, mutta se on kuitenkin
turvallista. Jos al dente ja décolleté menevät sinulta sekaisin,
niin katastrofi on valmis.
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Veijo Huikkanen

HR-palsta

Työterveyslaitos:

8

Digikuilujen ylittäminen vaatii
laajaa keinovalikoimaa ja taitopalettia
Digitalisaation hyödyntämistä hidastavat digikuilut ovat täyttä totta myös Suomen työelämässä. Digikuiluja analysoinut Työterveyslaitoksen tutkijaryhmä nostaa esiin digitaalisen toimijuuden merkityksen
kuilujen ylittämisessä. Tutkijat esittävät monia kehittämiskeinoja, joiden avulla työntekijöiden pärjäämistä
digitalisoituvassa työelämässä voitaisiin parantaa.
Työterveyslaitoksen tutkimusprojekti ”Digitalisaatio kaikkien kaveriksi” tuottaa uutta tietoa digitaalisista kuiluista
työelämässä. Tutkimuksen loppuraportti “Työelämän digikuilujen yli” kertoo muun muassa, kuinka suurta joukkoa
digikuilut koskevat, ketkä ovat näihin pudonneita ja
miksi sekä kuinka digikuiluja voidaan kuroa umpeen ja
estää niiden syntymistä.
   

Suomen palkansaajien keskuudessa vallitsevia digikuiluja on tutkittu Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksen aineistolla sekä vuosina 2020-21 toteutetuilla
yksilöhaastatteluilla, organisaatiotasoisilla tapaustutkimuksilla ja osallistavilla kehittämistyöpajoilla. Tilastoanalyysilla selvitettiin digikuiluihin pudonneita ja laadullisella analyysilla putoamisten syitä ja niiden ylittämisten
edellytyksiä.
Digiosaamisessa tarvitaan laajaa taitopalettia  
Työelämän digikuilujen kaventamisessa ei tule kohdistaa
huomiota vain työntekijöiden tekniseen laitteita ja sovelluksia koskevaan osaamiseen. Digitalisoituvassa työelämässä tarvitaan tämän ohella myös kykyä etsiä tietoa
sekä arvioida, hyödyntää, jakaa ja luoda sitä.  
– Vasta tämä laajempi taitopaletti luo aitoja mahdollisuuksia pärjätä digitalisoituvassa työelämässä, jossa yhteistyö, vuorovaikutus ja verkottuminen ovat kaiken
a ja o. On tärkeää, ettemme keskustelussa digitaidoista
rajoitu yksinomaan kykyyn käyttää laitteita ja sovellutuksia, korostaa tutkimusprofessori Tuomo Alasoini
Työterveyslaitoksesta.  
Laajempi taitopaletti tukee myös työntekijöiden edellytyksiä aktiiviseen toimijuuteen töiden muuttuessa, kuten
osallistumaan digivälineiden ja tätä kautta oman työnsä
kehittämiseen.
Digiosaamista tarvitaan kaikille  
Palkansaajista joka kuudes ja työntekijäammateissa toimivista joka neljäs käyttää digivälineitä työssään rutiininomaisesti tai ei lainkaan. Heidän pysymistään mukana digimurroksessa voidaan edistää tukemalla työn ulkopuolista digivälineiden käyttöä ja oppimista esimerkiksi
helppopääsyisillä verkkokursseilla, kansalaisille suunnatuilla digitukipalveluilla ja oppimiseen liittyvällä pelillistämisellä. Lisäksi työnantajat voisivat motivoida työntekijöitä digitaitojen ennakoivaan kehittämiseen ja työn
uudelleen muotoiluun siten, että siihen liitettäisiin
nykyistä enemmän digivälineiden käyttöä.  

Digikuilujen syntymistä työpaikoille voidaan estää myös
taitavalla ja riittävästi resursoidulla muutosjohtamisella.
Erityisesti on tärkeää tukea työntekijöiden toimijuutta ja
laajaa osallistumista muutoksen eri vaiheissa sekä luoda
tähän toimivia oppimisen, palautteenannon ja digituen
käytäntöjä.
Kuormituksen torjunta vaatii myös toimia
Työelämän digitalisoituminen on lisännyt monien kohdalla myös hallitsematonta tietotulvaa ja informaatioähkyä. Digivälineiden lisääntyvästä käytöstä aiheutuvaa
kuormitusta ja häiriöitä voidaan tehokkaimmin torjua
jo ennakoivasti paremmalla käyttäjien huomioonottamisella ja kuulemisella jo siinä vaiheessa, kun uusia ratkaisuja suunnitellaan. Kuormitustekijöitä tulee myös
seurata työpaikoilla, käydä keskustelua ja luoda pelisääntöjä informaatioähkyn vähentämiseksi sekä kehittää
digituen käytäntöjä pulmatilanteista selviämiseksi.
Siinä, missä uusien teknologioiden käyttö on aiheuttanut
tietotulvaa, voidaan uusilla älyteknologioilla luoda myös
ratkaisuja tietotulvan hallitsemiksi.
Digituen järjestämisessä on työpaikalla olennaista sen
joustavuus ja räätälöinti. Joustavuus viittaa siihen, että
tukea tulisi saada käyttöönoton ja käytön eri vaiheissa
sekä varsinkin ongelmatilanteessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Räätälöinti tarkoittaa, että
tukea tulisi saada sen tarvitsijalle tälle sopivassa muodossa. Tärkeää on usein työkavereilta saatava vertaistuki.  
Kehittämisen päähuomio käyttötapakuiluun
Digikaveri-tutkimuksessa digikuilut on eroteltu käyttökuluksi, käyttötapakuiluksi ja hyödyntämiskuiluksi.
Kehittämisesitykset kohdistuvat pääosin käyttötapakuiluun eli kuiluun niiden kesken, jotka pystyvät työssä
käyttämään digivälineitä taitavasti ja monipuolisesti
sekä niiden, jotka eivät tähän pysty.
– Puolet työntekijöistä pärjää hyvin työelämässä
digivälineiden kanssa. Muiden haasteet koskevat joko
digiosaamisen puutetta, käytön intensiivisyyttä tai
käytön rutiinimaisuutta, joka ei juuri kasvata digitaitoja.
Suurin osa selviytyy nykytehtävistään nykyiselläkin
osaamisellaan, mutta teknologioiden kehittyessä työpaikoilla täytyy olla myös tehokkaita keinoja digitaitojen
jatkuvaksi kehittämiseksi, Alasoini muistuttaa.  
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Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Sääntömääräinen kevätliittokokous

Lauantai 7. toukokuuta, klo 14

Kokouspaikka on uusi, huhtikuussa avattava

Kokouskutsu

Hotel Mestari

Fredrikinkatu 51-53, 00100 Helsinki

ESITYSLISTA
Vuoden 2022 kunniamerkonomin julkistaminen.
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 		
ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut 		
osanottajat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja
päätetään niistä toimenpiteistä, joihin kertomus
antaa aihetta.
7. Käsitellään vuoden 2021 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen 		
vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.
8. Päätetään yli-/alijäämän aiheuttamista toimenpiteistä.
9. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat.
10. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset.
11. Käsitellään jäsenhakemukset ja hyväksytään
jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten säännöt ja 		
toiminta-alueet.
12. Ilmoitusasiat.
13. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen päätyttyä Hotel Mestari, hotellikierros.
Tervetuloa!

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY

Hallitus

• Lounas ennen kokousta klo 13.
• Valtakirjojen tarkastus klo 13.45.
• Kokouspaketin hinta sisältäen
lounaan 59 euroa/osallistuja

Ilmoittautumiset:
• Kokoukseen ja lounaalle
ilmoittautumiset 20.4. mennessä
omaan paikallisyhdistykseen.

• Kokousviikonloppuna mahdollisuus
yöpyä hotellissa sopimushintaan.

8 | Merkonomi News 1 / 2022

MEILLÄ
ON KYKY
AJATELLA
ISOMMIN.

lehtisepat.fi
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OTA SEURAAVA ASKEL URALLASI!

Työsuhde- ja
yksityisoikeudelliset
lakiasiat
Kokemuksella ja luottamuksellisesti
asiakkaan eduksi.

Tiesitkö, että tutkinnoista on mahdollista suorittaa
myös yksittäinen tutkinnon osa? Tutkinnon osan koulutuksella päivität ja vahvistat ammatillista osaamistasi juuri siinä asiassa, joka on työsi ja kehittymistarpeidesi kannalta ajankohtainen.
LIIKETOIMINNAN AMMATTITUTKINNOSTA
voit suorittaa esimerkiksi seuraavia tutkinnon osia:
Perehdyttäminen ja työnopastaminen
Poimintoja aiheista: perehdyttämisen taidot, ohjauksen
menetelmät, työlainsäädännön perusasiat, osaamisen
kehittymisen havainnointi ja arviointi
Markkinointiviestinnän toimeksianto
Poimintoja aiheista: markkinointiviestintäalan trendit,
strateginen ajattelu ja päätökset, tavoitteet ja suunnitteluprosessi, onnistumisen mittaaminen ja analytiikka
Ratkaisumyynti
Poimintoja aiheista: asiakkaalle räätälöidyn ehdotuksen
tekeminen, neuvottelut asiakkaan kanssa, asiakkuuksien
tai asiakasryhmien hoitaminen, asiakastyytyväisyyden
kehittäminen
Reskontran hoitaminen
Poimintoja aiheista: reskontran hoitaminen, laskutus ja
saatavien seuranta, ostolaskujen käsittely
Voit kehittää osaamistasi joko oppisopimuskoulutuksessa tai omaehtoisena opiskeluna. Opintojen kesto on
yksilöllinen, tavallisesti noin viisi kuukautta. Kokonaisuuteen sisältyy oppimista työssä, etäkoulutuspäiviä
sekä itsenäistä työskentelyä. Reskontran hoitamisen
tutkinnon osassa koulutuspäivät ovat lähiopetusta.
Aloitusajankohta on joustava. Sinulla on myös mahdollisuus hakeutua suorittamaan koko liiketoiminnan
ammattitutkinto.

Lisätietoja ja hakeminen opintoihin
www.taitotalo.fi

asiakaspalvelu 010 80 80 90, asiakaspalvelu@taitotalo.fi
Valimotie 8, Helsinki • taitotalo.fi
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ASIANAJOTOIMISTO AIKA
www.aikalaki.fi

010 8411 000

info@aikalaki.fi

Topeliuksenkatu 7 A, 00250 HKI

YTKBarometri:

Työttömyys laski tammikuussa Lapissa ja
Satakunnassa, muttei Uudellamaalla
Työttömyys pysyi vuodenvaihteen yli koko maan tasolla lähes tasaisena. Maakuntien välillä eroja kuitenkin nousee esiin. YTK:n hakemusmäärien perusteella työttömyys on lähdössä nousuun, mutta kyse on osittain normaalista kausivaihtelusta.

Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyys
pysyi vuodenvaihteen yli melko muuttumattomana.
Jäsenistön työttömyysaste oli tammikuussa 7,2 %, kun
joulukuussa se oli 7,3 %.
Maakuntien välillä kehitys kulki eritahtisesti. Lapissa
työttömyys laski selvästi: joulukuun työttömyys oli
10,7 % ja tammikuun 9,9 %. Alas tultiin siis 0,8
prosenttiyksikköä. Satakunnassa työttömyys laski 0,5
prosenttiyksikköä, 8,9 %:sta 8,4 %:n.
Uudenmaan työttömyys pysyi tammikuussa samassa
tasossa kuin joulukuussa, 5,9 %:ssa. Myöskään
Varsinais-Suomen työttömyys ei laskenut tai noussut,
vaan pysyi 7,4 %:ssa.  
– Työttömyys aleni vuodenvaihteessa niissä maakunnissa, joissa on laskuvaraa, eli sellaisissa, joissa se
on ollut hieman korkeammalla. Esimerkiksi Uudenmaan työttömyys on ollut lokakuusta saakka kuudessa
prosentissa tai sen alle, joten siitä ei enää ymmärrettävästi laskua saada, toteaa YTK:n toimitusjohtaja
Auli Hänninen.

Tammikuussa hakemuksia selvästi joulukuuta
enemmän
YTK:n työttömyysprosentti perustuu maksettuihin
päivärahapäiviin. Hakemusmääriä tarkastelemalla
saadaan näkymää tulevaan työttömyyden kehitykseen.
Siinä on luvassa selvää kausivaihtelua, eli työttömyys
on lähdössä jossain määrin nousuun.
• Joulukuussa YTK:lle saapui 49 137 hakemusta,
tammikuussa 64 083  
• Työttömien ensihakemuksia oli joulukuussa 2 806
ja tammikuussa 4 230
• Lomautettujen ensihakemuksia oli joulukuussa
1 600 ja tammikuussa 4 337
• Jatkohakemuksia oli joulukuussa 24 051 ja
tammikuussa 29 137.
– Maksuihin perustuvassa työttömyysprosentissa ei näy
vielä tammikuun heikompi tilanne. Hakemusten osalta
muutos on ollut melko suuri varsinkin ensimmäisissä
hakemuksissa. Hakemusten suma ennustaa työttömyyden kasvua, mutta kyse on pitkälti normaalista kausivaihtelusta, Auli Hänninen kertoo.
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Tunne
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VÄLIMERENKATU 18
00220
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GRAND OPENING
4/2022
sales@primehotels.fi

MESTARIT
EIVÄT KOKOUSTA,
HE KOKOONTUVAT
ONNISTUMAAN
Haluatko inspiroitua luovassa workshopissa, järjestää business
festarit, gaalaillan, tuotelanseerauksen tai tehdä strategisia
päätöksiä pyöreän pöydän äärellä? Sinä tiedät mitä haluat
saavuttaa, me tiedämme miten se toteutetaan.
Ota yhteyttä: sales@primehotels.fi

HOTEL MESTARI AVATAAN 4/2022
Fredrikinkatu 51-53, 00100 Helsinki | hotelmestari.fi

HOTEL
RESTAURANT
BAR & TERRACE
SHOP

Tammi julkaisee ukrainalaisen
lastenkirjan, jonka tuotto menee
Ukrainan lasten hyväksi
Tammi julkaisee ukrainalaisen Larysa Denysenkon lastenkirjan Maja ja ystävät.
Kirjasta saadut tulot Tammi ohjaa Unicefille Ukrainan lasten hyväksi.
Kirja ilmestyy 12.4.2022.
Tammen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja
Saara Tiuraniemi tavoitti Maja ja ystävät -kirjan
kirjailijan ja kustantajan dramaattisissa merkeissä
perjantaina helmikuun 25. päivä. Kustantaja oli
pakenemassa Kiovasta maantietä pitkin, ja kirjailija
kirjoitti tervehdystään kotinsa kylpyhuoneesta, joka
toimi hänen pommisuojanaan.  
– Kirjoitin tämän kirjan erilaisten ukrainalaisperheiden
erilaisista lapsista vuonna 2017, jolloin Venäjä oli
vallannut Krimin ja miehittänyt väliaikaisesti osan
Donetskin ja Luhanskin alueista. Näitä alkusanoja
kirjoitan kiovalaisen kotini kylpyhuoneessa venäläisen
hyökkääjän tulituksen jylyssä. Voin kuvitella, että joku
Majan luokkatovereista rukoilee nyt pommisuojassa,
toinen kirjoittaa kirjettä vangitulle isälleen Venäjälle
ja kolmas on jo menettänyt läheisensä. Vähemmän
todennäköistä on, että joku pojista tai tytöistä
aloittelee elämäänsä Helsingissä. Sota on aina lapsia
vastaan. Tällä tekstillä haluan huutaa maailmalle, että
kotimaani lapset tarvitsevat kansainvälistä suojelua,
kirjoittaa Messenger-palvelun kautta kirjailija Larysa
Denysenko.
– Haluamme kustantaa tämän kirjan lisätäksemme
suomalaisten tuntemusta ukrainalaisista ja tukeaksemme
ukrainalaista kulttuuria ja kustantamoyhteisöä sodan
keskellä. Kirjan koko tuotto menee lyhentämättömänä
suoraan ukrainalaisten lasten hyväksi, toteaa Tammen
lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara
Tiuraniemi.
Kirjan kääntää Ukrainassa pitkään asunut suomentaja
Eero Balk.
– Kirja kiteyttää hyvin tilanteen, jossa Ukrainassa on
viimeiset kahdeksan vuotta eletty. Lapsiperheet ovat
joutuneet elämään arkeaan koko ajan sodan uhan
varjossa, Balk sanoo.
Kirjasta saadut tulot Tammi ohjaa Unicefille
Ukrainan lasten hyväksi. Myös kirjapaino Livonia
Print Latviassa osallistuu painamalla kirjan ilmaiseksi, Kirjavälitys hoitaa kirjan jakelun kuluitta. Jälleenmyyjistä mukaan kampanjaan ovat
jo lähteneet Suomalainen Kirjakauppa ja Adlibris,
jotka eivät kerää kirjasta myyntituottoa. Muita
jälleenmyyjiä tulee varmasti lisää.

Ukrainalainen lastenkirja Maya ja ystävät
kertoo erilaisten perheiden kohtaloista.

Äänikirjan lukee Krista Kosonen.
Larysa Denysenko on kotimaassaan tunnettu kirjailija,
juristi, ihmisoikeusaktivisti, tv- ja radiotoimittaja ja
Ukrainan PENin jäsen.
Maja ja ystävät on ilmestynyt Ukrainassa 2017.
Se on tarina 17 erilaisesta ukrainalaisesta perheestä.
Mukana on muun muassa perhe, joka on joutunut
pakenemaan Krimiltä, sekä lapsia, joiden vanhemmat
ovat kadonneet. Kirjan on kuvittanut Masha Foya.

		
Kirjan voi tilata ennakkoon esimerkiksi
		Adlibriksen kautta.
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8 Työsuhdejuristien 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, OTT Esa Schön
AA Max Lindholm
AA, VT Juhani Viilo
AA, VT Maiju Eronen
VT Tomás O’Shaughnessy
OTM Heli Koivukallio

Yhteistoimintamenettely
Yhteistoimintalaki uudistui
Yhteistoimintalaki uudistui kuluvan vuoden alussa. Uudistuksen lähtökohtana oli edistää työnantajan ja
henkilöstön välistä yhteistoimintaa työpaikalla karsimalla velvoittavia menettelytapamääräyksiä ja lisäämällä työnantajan ja henkilöstön vapautta valita omassa yrityksessään noudatettavat yhteistoiminnan
menettelytavat. Uudessa laissa painopistettä siirrettiin menettelyllisistä asioista asiasisältöjen suuntaan.
Lain tarkoituksena on aikaisempaan tapaan antaa henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin
työnantajan päätöksiin ja sitä sovelletaan edelleen yrityksiin, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden
määrä on säännöllisesti vähintään 20. Laista poistettiin pääsääntöisesti yrityksen henkilöstömäärään liittyvät yhteistoimintavelvoitteen erot, joten 20-29 työntekijää ja vähintään 30 työntekijää työllistävien yritysten velvoitteet ovat jatkossa pääosin samat. Esimerkiksi työvoiman vähentämistä koskevien muutosneuvotteluiden vähimmäisneuvotteluaika on kuitenkin alle 30 työntekijää työllistävien yritysten osalta
edelleen kaikissa tilanteissa 14 päivää.

Työnantajan ja henkilöstön
välinen vuoropuhelu
Uudistuksen yhteydessä lakiin
otettiin säännökset työnantajan
ja työntekijöiden välisestä vuoropuhelusta. Vuoropuhelun on tarkoitus olla työnantajan ja henkilöstön välisen näkemystenvaihdon ja tiedonkulun väline ja siinä
tulee käsitellä mm. yrityksen
kehitysnäkymiä ja taloudellista
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tilannetta, työpaikan sääntöjä ja
käytäntöjä, työvoiman käyttötapoja ja henkilöstön rakennetta
sekä henkilöstön osaamistarpeita ja osaamisen kehittämistä sen
mukaan, mikä kulloinkin on kyseisellä työpaikalla ajankohtaista.
Vuoropuhelussa pyritään säännöllisyyteen ja jatkuvuuteen ja se
toteutetaan vuoropuhelukokouksissa, joita tulee järjestää työnantajan koosta ja työntekijöiden

edustuksesta riippuen 1-4 kertaa
vuodessa. Vuoropuhelu käydään
työpaikoilla ensisijaisesti edustuksellisesti eli työnantajan ja
henkilöstön edustajien välillä.
Uusi laki ei enää tunne yhteistoimintaneuvottelukuntaa, mutta ei toisaalta estä myöskään niiden toiminnan jatkamista tai niiden perustamista myös vastaisuudessa paikallisten osapuolten
niin halutessa.

Työsuhdejuristien palsta
Keskeinen työkalu vuoropuhelun
toteuttamiseen on työyhteisön
kehittämissuunnitelma, jossa
paitsi kuvataan vallitseva tilanne,
myös pyritään ennakoimaan tulevia kehityskulkuja ja muutoksia,
joilla voi olla vaikutuksia henkilöstön osaamistarpeisiin tai työhyvinvointiin. Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet, joilla kehitetään henkilöstön osaamista ja edistetään
työhyvinvointia, mukaan lukien
toimenpiteiden vastuunjako ja
toteuttamisen aikataulu. Suunnitelma laaditaan työnantajan ja
henkilöstön yhteistoiminnassa
ja sen toteutumista seurataan ja
sitä päivitetään vuoropuhelujen
yhteydessä. Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on mahdollista sisällyttää myös tasa-arvolain
mukainen tasa-arvosuunnitelma
sekä yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma.

Muutosneuvottelut
Yritystoiminnan muutoksiin liittyvä neuvotteluvelvoite ei muuttunut merkittävästi. Keskeisimmät
muutokset olivat aikaisempien
yhteistoimintalain 6- ja 8-lukujen
neuvotteluvelvoitteiden yhdistäminen uuden ”muutosneuvottelut”-nimikkeen alle, kun ne oli
vanhassa laissa eroteltu sen mukaan, aiheutuiko yritystoiminnan
muutoksesta työvoiman vähentämistä irtisanomalla, osa-aikaistamalla tai lomauttamalla, vai ei.
Sisällöllisiä muutoksia näihin ei
juuri tullut.
Työnantajan on käytävä uuden
yhteistoimintalain 3-luvussa tarkoitetut muutosneuvottelut harkitessaan toimenpiteitä, jotka
voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen,
lomauttamiseen, osa-aikaistami-

seen tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuoliseen muuttamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla, taikka työnantajan työnjohtovallan piiriin
kuuluviin olennaisiin muutoksiin
työntekijän työtehtävissä, työmenetelmissä, töiden tai säännöllisen työajan järjestelyissä.
Työnantajan on käynnistettävä
neuvottelut oma-aloitteisesti niin
pian kuin mahdollista ja pääsääntöisesti käytävä ne loppuun ennen kuin päättää toimenpiteestä,
jolla voi olla edellä tarkoitettuja
henkilöstövaikutuksia.
Neuvottelut on aloitettava sellaisessa suunnittelun vaiheessa,
jossa työnantaja vielä kykenisi tekemään suunnitelmaan muutoksia neuvotteluissa esiin tulleiden
seikkojen johdosta, eli ennen
kuin työnantaja on tehnyt asiaa
koskevan tosiasiallisen liiketoimintapäätöksen. Työvoiman käytön vähentämistä tai työsuhteen
ehdon olennaista muuttamista
koskevat neuvottelut kestävät
suunnitellun toimenpiteen henkilöstövaikutuksista ja työnantajan koosta riippuen vähintään 14
päivää tai kuusi viikkoa.

Seuraamusjärjestelmä pysyi
lähes ennallaan
Yhteistoimintalain rikkomiseen
liittyvä seuraamusjärjestelmä pysyi pääosin ennallaan. Työvoiman
vähentämistä tai työsuhteen ehtojen muuttamista koskevan
neuvotteluvelvoitteen laiminlyömisestä seuraa työnantajalle
edelleen velvollisuus suorittaa
toimenpiteen kohteeksi joutuneille työntekijöille hyvitystä.
Muiden rikkomusten osalta seuraamuksena on aikaisempaan
tapaan sakkorangaistus.
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Uuden lain mukaan hyvityksen
enimmäismäärä on 35 000 euroa. Muutoksena aikaisempaan
nähden on kuitenkin se, että lain
esitöissä korostetaan teon moitittavuuden merkitystä hyvityksen määrää arvioitaessa. Moitittavuusarvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siihen, missä määrin
työnantaja on rikkonut velvoitteitaan ja miten tahallisena tai huolimattomana työnantajan menettelyä voidaan pitää. Vastaisuudessa hyvityksen suuruutta määrättäessä huomioidaan myös
työnantajan pyrkimykset korjata
menettelynsä. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että hyvitys voidaan tuomita tavanomaista pienempänä, jos työnantaja on pyrkinyt oma-aloitteisesti korjaamaan neuvotteluissa tapahtuneen virheen seurauksia. Se,
miten hyvitysten taso mahdollisesti tulevaisuudessa muuttuu,
jää nähtäväksi.
Velvollisuus suorittaa hyvitystä
on riippumaton itse toimenpiteen laillisuudesta ja se tulee
maksettavaksi silloinkin, kun esimerkiksi irtisanominen tai lomautus on ollut laillinen. Oikeus hyvitykseen ei edellytä, että työntekijän työsuhde olisi irtisanomisen seurauksena päättynyt, vaan
työnantaja on velvollinen suorittamaan työntekijälle hyvitystä myös silloin, kun työnantaja
on irtisanomisen sijaan yksipuolisesti muuttanut työsuhteen olennaista ehtoa irtisanomisperusteen veroista perustetta edellyttävällä tavalla.

Esa Schön
asianajaja, varatuomari,
oikeustieteen tohtori
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8 Tapahtumat
Turun Merkonomit ry
Ma 28.3. klo 17.30
Turun Merkonomit ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Ravintola PIZZALINE
Itäinen Pitkäkatu 90, Turku

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tarjolla iltapalaa.
Tervetuloa, Hallitus
Lisätiedot: Marja Saarela, puhelin 045 8505060

Tampereen Merkonomit ry
Ti 16.3. klo 18
Tampereen Merkonomit ry
Sääntömääräinen kevätkokous
Yhdistyksen toimistolla
Itsenäisyydenkatu 23 C 64, Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! Hallitus

Tapahtumia suunnitteilla:

● Kesäkuu: Viikinsaaren kesäteatteri, Tampere
● La 13.8. klo 14 Hämeenlinnan kesäteatteri, 		
Hämeenlinna. Hinta 60 euroa sis. matka ja lippu.
● Loppukesälllä käydään Tuurin kyläkaupalla
● Syys-kesällä risteily Viking Glory -laivalla Tukholmaan
Päivämäärät ilmoitetaan seuraavassa julkaisussamme,
seuraa ilmoitteluamme: http://www.elisanet.fi/
tammerko/

Porin Seudun Merkonomit ry
To 24.3. klo 17
Yhdistyksen kevätkokous
Teljäntorin 7th Floor
Yrjönkatu 15 A, Pori

Kevätkokouksessa esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi
ennen varsinaista kokousta arvomme kaksi palkinnon
voittajaa Kirjurinluodon lenkkipolulla olevan yhdistyksemme postilaatikon vihkoon nimensä syyskokouksen
jälkeen kirjoittaneiden kesken.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset yhdistyksen sähköpostiin tai
puhelimitse puheenjohtajalle.
Tervetuloa!
Porin Seudun Merkonomit ry
Hallitus
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To 7.4. klo 17
Asiakasilta vain meille
Mikonkatu 7, Pori

White Bloom Beauty & Lifestyle on kivijalkamyymälä
Antinkadun ja Mikonkadun kulmassa. Myymälästä
löytyy skandinaavista laadukasta muotia, piensisustusta
ja orgaanista kosmetiikkaa. White Bloomin toisessa
kerroksessa toimii kauneushoitola.
Tutustumme tähän tunnelmalliseen myymälään ja sen
tarjontaan, tilaisuuden kesto noin 1,5 – 2 tuntia. Illan
aikana on luvassa tarjoilua ja tarjouksia.
Ilmoittaudu ripeästi 1.4. mennessä, sillä
vain 15 nopeinta mahtuu mukaan.

La 23.4. klo 11
Kulttuuriretki Noormarkkuun
Ahlströmin ruukki, Laviantie 14

Arkkitehtuuria ja designia. Opastettu kierros Ahlström
Voyage -näyttelyssä esittelee Ahlströmin ja eri arkkitehtien ja muotoilijoiden, kuten Alvar ja Aino Aallon, Emil
Fabritiuksen, Tapio Wirkkalan, Timo Sarpanevan ja Kaj
Franckin välistä yhteistyötä ja sen pohjalta syntyneitä
arkkitehtuurin ja muotoilun suomalaisia mestariteoksia.
Opastettu kierros ryhmällemme alkaa klo 11 ja kestää
noin tunnin.
Kierroksen jälkeen Kartanolounas Noormarkun Klubilla
klo 12.30 alkaen.
Osallistumismaksu: jäsen 20 euroa, avec 30 euroa
Hinta sisältää opastetun kulttuurikierroksen sekä kolmen
ruokalajin pöytiin tarjoillun lounaan Klubilla.
Kulku omilla kyydeillä Noormarkkuun. Kysy ilmoittautuessasi tarvittaessa kimppakyytiä.
Ilmoittautumiset viimeistään 7.4., samalla ilmoitettava mahdolliset ruoka-aineallergiat. Maksut yhdistyksen tilille 20.4. mennessä.

Tapahtumat
La 14.5.
Retki Sastamalaan
Tällä retkellä tutustumme kolmeen Sastamalassa sijaitsevaan kohteeseen, tervetuloa mukaan!
Ensin klo 9 alkaen teemme Kuninkaallisen visiitin Villa
Royaliin (Kortejärventie 200), jossa meidät vastaanotetaan Rokokoo-salissa ja nautimme aamupalaa kuninkaallisessa miljöössä. Sen jälkeen ohjattu kierros, kuulemme
paikan tarinan ja tutustumme upeisiin kullanhohtoisiin
saleihin ja salonkeihin. Näemme myös roomalaisen
kylpyläosaston ja galleria-shopin, jossa voi tehdä
ostoksia (matkamuistot, lahjatavarat ja taidegrafiikkaa).
Lopuksi vapaata kiertelyä sekä tunnelmasta ja miljööstä
nauttimista.
Villa Royalista siirrymme tutustumaan Tyrvään Pyhän
Olavin kirkkoon, johon olemme varanneet esittelyn.
Kirkko on 1500-luvun alussa rakennettu myöhäiskeskiaikainen harmaakivikirkko, jonka puuosat ja kirkkomaalaukset on uusittu v. 1997 olleen tuhopolton jälkeen.
Lopuksi menemme herkulliselle brunssille Tyrvään
Pappilaan, joka on entisöity tyylikäs tapahtumatalo.
Siellä järjestetään vuoden aikana erilaisia konsertteja,
näyttelyitä ja muita tapahtumia. Kesäaikana käytettävissä on myös vehreän pihapiirin amfiteatteri.

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry
Porvoon Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 29.3. klo 18, Alexander Grill
House, Pormestarinkatu 14, Porvoo.
Borgå Merkonomers stadgeenliga vårmöte hålls
tisdagen 29.3. kl 18 på Alexander Grill House,
Pormestarinkatu 14, Borgå.
Tervetuloa – Välkommen
Hallitus - Styrelsen

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

Kymenlaakson Liiketalous ry

Retken osallistumismaksut, bussin lähtöaikataulu
Porista ja muut lisätiedot ilmoitamme yhdistyksen
omassa jäsentiedotteessa 1/2022.

Ke 6.4. klo 17.30
Yhdistyksen vuosikokous

La 19.11. klo 18
Evita-musikaali

Tervetuloa. Kahvitarjoilu.

Porin Teatteri, Hallituskatu 14, Pori
Andrew Lloyd Webberin säveltämä ja Tim Ricen kirjoittama suurmusikaali EVITA on tositapahtumiin pohjautuva tarina Eva ”Evita” Perónista, Argentiinan historian
vaikutusvaltaisimmasta naisikonista.
Evitan roolissa nähdään Porin Teatterin näyttelijä Maria
Pere ja Chen roolissa vierailija Marko Maunuksela.
Lipun hinta: jäsen 25 euroa, avec 35 euroa.
Olemme varanneet 35 lippua em. näytökseen.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.10. mennessä,
mielellään jo aiemmin jotta varmistat mukaanpääsysi.
				

●●●●●

Kaikkiin Porin yhdistyksen tapahtumiin ilmoittautumiset joko sähköpostilla porinmerkonomit@gmail.com
tai puhelimitse Leila Kantoselle 040 748 2450 (puhelimessa on vastaajapalvelu, joten voit jättää ääniviestin
vastaajaan).
Hyvää kevättä kaikille!
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Kotkan kaupungin pääkirjasto, Hildan huone
Kirkkokatu 24, Kotka

La 13.8. klo 19
EloJubilee-festivaali
Mamma Mia –konsertti
Olavinlinna – Savonlinna

Abba-musikaalin parhaat hitit
Jennie Storbacka ja Nina Tapio
Kuopion kaupunginorkesteri
Lisätietoja Heljä Haapala puh. 0500 559536 ja
Marja Johansson puh. 050 3401344

Savo-Karjalan Merkonomit ry
Ke 13.4. klo 13
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
Hotelli Joronjälki, Motellikuja 1, Joroinen
Käsitellään sääntöjen mukaiset asiat.
Ilmoittautumiset etukäteen info@skmry.fi
Tervetuloa!
Merkonomi News 1 / 2022
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8 Tapahtumat
Helsingin Merkonomit ry

Santeri Kinnunen, Matti Rasila, Eppu Salminen, Eija
Vilpas, Linda Wiklund Ohjaaja: Pentti Kotkaniemi

Pe 1.4. klo 9.00
Teatterimatka Turkuun

Hinta: 41,00 euroa (peruslippu hyvillä paikoilla)
Maksuviite: 5351
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia
paikkoja.

Turun Taidekappeli ja Amadeus
Retkeen sisältyvät tutustuminen Pyhän Henrikin ekumeeniseen taidekappeliin, Ravintola Julinian runsas
lounasbuffet ja Turun Kaupunginteatterin Amadeusnäytelmä sekä kuljetus ja mukavaa seuraa.
Klo 9.00
Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Erikssonin bussilla kohti
Turkua ja Hirvensaloa
Klo 11.15 -12.00
Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli, Seiskarinkatu 35.
( 30 min. opastus). Taidekappeli on Hirvensalon saarella, havupuita kasvavan kukkulan laella.
Klo 12.05-12.20
Ajamme lounaalle keskustaan (7 km, 15 min)
Klo 12.25-13.30
Lounas: Ravintola Julinia, Linnankatu 18, 4 krs,
Klo 13.35
Linja-autolla (800 m) tai kävellen (400 m) ”tois puol jokkee”
Turun Kaupunginteatteriin, Itäinen Rantakatu 14, (Lipun hintaan sisältyy narikka).
Klo 14.00
Amadeus - Keskinkertaisuuden kirous, Turun
Kaupunginteatteri
Antonio Salierilla on säveltämisen taivaallinen lahja.

Ensi-ilta 4.2.22, esityksen kesto 3 t 15 min.
https://teatteri.turku.fi/
Esityksen päätyttyä noin varttitunnin jälkeen alkaa kotimatkamme. Parin tunnin kuluttua saavumme Helsinkiin
(167 km).

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 19.4. klo 19.00
Mikko Räsäsen tulevaisuus

Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Helmereille varattu näytöspäivä 2.3.
siirtyi koronarajoitusten vuoksi tiistaiksi 19.4.
Urbaani kotimainen uutuuskomedia – pääosassa Martti
Suosalo
Mikko Räsäsen tulevaisuuden on kirjoittanut Mika Ripatti. Kyseessä on trilogian kolmas osa, edelliset osat olivat
yleisö- ja arvostelumenestykset There’s no Harri (2012)
ja Vakavuusongelma (2016).
Ohjaaja: Heikki Kujanpää. Rooleissa: Rauno Ahonen,
Pekka Huotari, Sanna-June Hyde, Vappu Nalbantoglu,
Jari Pehkonen, Martti Suosalo, Paavo Kääriäinen, Lumi
Aunio, Martti Manninen, Maksim Pavlenko, Raili Raitala.  Muusikko: Joakim Berghäll.
Hinta: 43,00 euroa. Maksuviite: 5380.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia
paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Permannon I-lohkon paikat riveillä 4-6. Rivitoiveen saa
aina esittää. Liput saat bussiin noustessasi. Irene lähettää vielä ennen retkeä infoa.

Ke 20.4. klo 10 (Huom. aika!)
John Storgårds & Kirill Kozlovski

Hinta: 77,00 euroa. Maksuviite: 5461.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia
paikkoja.

Musiikkitalo, Konserttisali
Mannerheimintie 13

Vetäjänä Irene Uimonen

Ti 5.4. klo 19.00

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields:

Näytelmä joka menee pieleen
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Helmereille varattu näytöspäivä 16.2. siirtyi koronarajoitusten vuoksi tiistaiksi 5.4.
Farssien uusi aikakausi on alkanut!
Pidä penkistäsi kiinni, sillä näin hauskaa ei teatterissa
ole ollut koskaan! Lontoolaisesta pubista kansainväliseen suosioon noussut vauhdikas komedia.
Rooleissa: Alex Anton, Joel Hirvonen, Risto Kaskilahti,
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RSO:n kenraaliharjoitus

John Storgårds, kapellimestari
Kirill Kozlovski, piano
Perttu Haapanen: Uusi teos, kantaesitys (Ylen tilaus)
Nadia Boulanger: Fantaisie variée, pianokonsertto
Robert Schumann: Sinfonia nro 2 C-duuri op. 61
Säveltäjäsisarensa Lilin kuolema oli käännekohta Nadia
Boulangerin elämässä. Hän kirjoitti "musiikkia, joka
ei ollut edes huonoa, vain hyödytöntä", hän sanoi ja
lopetti säveltämisen. Harmi. Faurén vaikutteita ja Stravinskyn inspiraatiota kuullaan Nadian Fantaisie variée
-pianokonsertossaan vuodelta 1912. Robert Schumannin sinfonia nro 2 kuullaan voitokkaana täynnä uskoa
tulevaan.
Yhteistyö suomalaisten säveltäjien kanssa on yksi RSO:n
ydintehtävistä. Perttu Haapanen kuuluu säveltäjäsuku-

Tapahtumat
polvensa kokeelliseen siipeen, joka etsii tulevaisuuteen
katsovia sointia ja hahmoja.
Hinta: 5,00 euroa. Maksuviite: 40028.
Ilmoittautumiset www.helmeri.fi/tapahtumat
ja maksut 7.4. mennessä.
Ryhmä 22 henkilöä. Paikalla tulee olla viimeistään klo
9.40. Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin.
Saatte lisätietoa ohjeineen noin viikkoa ennen kenraaliharjoitusta. Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi
Konsertti lähetetään suorana lähetyksenä saman päivän
iltana klo 19. Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä.
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Su 24.4. klo 14.00
HS esittää Musta laatikko 17
Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Uusi Musta laatikko keväällä
Musta laatikko tarjoaa laatujournalismia ainutkertaisena
elävänä esityksenä. Huippusuosittujen iltojen aikana
kuullaan kymmenkunta tositarinaa, joita ei ole aiemmin
Helsingin Sanomissa tai muualla kerrottu. Esiintyjinä
ovat HS:n toimittajat ja kuvaajat. Musta laatikko etenee
kuin sanomalehti: aiheiden kirjo sekä yllättää että viihdyttää. Ulkomaanreportaasista siirrytään sujuvasti kulttuuriaiheisiin ja humoristista kolumnia voi seurata kuvajournalistin koskettava minidokumentti. Esitykset päästävät yleisön myös toimittajien ja kuvaajien työn kulisseihin.
Kesto n. 2,5 tuntia. Paikat ovat permannon riveillä 4-6.
Hinta: 34,00 euroa, opiskelijoille 24,00 e
(kerro lisätiedoissa, jos varaat opiskelijalippuja)
Maksuviite: 5432
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia
paikkoja.
Liput saat Sinikka Laitiselta/SOK:n Eläke-Eevat
todennäköisesti teatterin aulassa heti ulko-ovista
oikealla klo 18.30-18.45. Vetäjä: Irene Uimonen.
https://kansallisteatteri.fi/

Ti 26.4. klo 17.30
Helsingin Merkonomit ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 4
Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
kevätkokousasiat.
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry Hallitus
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Ke 11.5. klo 16.30
Linné ja pieni pala paratiisia
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu tunnin opastettu kierros Sinebrychoffin taidemuseon uuteen, ihastuttavaan näyttelyyn
Linné ja pieni pala paratiisia. Tavataan noin klo 16.15
taidemuseon sisääntuloaulassa, jossa on myös pieni
museomyymälä. Opastus alkaa kello 16.30. Muista
ottaa mukaan mahdollinen museokorttisi.
Hinta: 20,00 euroa, Museokortilla 9,00 euroa
(mainitse ilmoittautuessa, jos sinulla on Museokortti)
Viite: 5490
Tällä hetkellä täynnä, kysy mahdollisia lisäpaikkoja.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Näyttelyaika: 17.2.–28.8.2022
Museo on keskiviikkoisin avoinna kello 20.00:een.

Ma 23.5. klo 19.00

Suomalaisille suunniteltu

Joutsenlampi-baletti

Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki
Joutsenlampi on maailman kuuluisin baletti, jossa
yhdistyvät Tšaikovskin loistelias musiikki ja ikonisen
kaunis visuaalinen maailma. Nyt Kansallisbalettiin
saadaan David McAllisterin kokonaan uusi, suomalaisille suunniteltu Joutsenlampi, joka kunnioittaa
teoksen pitkiä perinteitä.
Tekijät: Koreografia David McAllister. Musiikki Pjotr
Tšaikovski. Musiikinjohto Benjamin Pope/Matthew
Rowe. Lavastus, puvut Gabriela Týlešová.
Valaistus Kalle Ropponen
Suositus yli 7-vuotiaille. Kokonaiskesto 2:40 t (2 väliaikaa á 25 min). Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat
oikealta riveillä 4-10. Rivitoiveen saa aina esittää.
Hinnat: normaali lippu 98,00 euroa, eläkeläinen
96,00 euroa, opiskelija 64,00 e, nuoriso (alle 20 v)
53,00 e. Maksuviite: 5458.
Ilmoittautumiset ja maksut 11.4. mennessä.
HUOM! Ilmoittautuessasi kerro lisätiedoissa, minkälaisia
lippuja varaat!
Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta
myöhemmin.
https://oopperabaletti.fi/
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Ma 30.5. klo 19.00
Koko Karita

Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Sissi-museossa ja kakkukahvit aidossa wieniläiskahvilassa, retki Wienerwaldiin, Heiligenkreuzin sistersiläisluostariin, Badenin kylpyläkaupunkiin ja Rosariumruusupuistoon.

Karita Mattila - Esitys täynnä draamaa ja glamouria

Matkaohjelma:

Koe yhdellä kertaa Suomen kuuluisimman oopperadiivan koko laaja tulkinnallinen skaala!
Ilta koostuu kahdesta osasta, joissa käydään läpi tunnekirjon ääripäät. Ensimmäiseksi kuullaan Poulencin säveltämä väkevä Ihmisen ääni, jossa yleisö saa myötäelää
hylätyn naisen sydäntä särkevän kohtalon. Noin 45-minuuttinen monologiooppera nähdään melodramaattisena film noir -versiona. Väliajan jälkeen siirrytään toisenlaiseen tunnelmaan: luvassa on huikea show, jossa
kuullaan mm. rakastettuja musikaaliklassikoita ja ikivihreitä hittejä. Ikioman maailmantähtemme Karita Mattilan ympärille luotu ilta nähdään Jussi Nikkilän ohjaamana kokonaisuutena.
Tekstitys ennen väliaikaa suomi, ruotsi ja englanti, väliajan jälkeen suomi ja ruotsi.
Tekijät: Musiikinjohto Dalia Stasevska. Ohjaus Jussi
Nikkilä.
Kokonaiskesto 2 tuntia sis. väliajan 30 min. Suositus
yli 12-vuotiaille. Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat
oikealta riveillä 6, 9-13. Rivitoiveen saa esittää.
Hinta: Eläkeläinen 89,00 euroa, norm. lippu 91,00 e,
opiskelija 59,00 e, nuoriso (alle 20 v) 50,00 e.
Maksuviite: 5445
Ilmoittautumiset ja maksut 11.4. mennessä.
HUOM! Ilmoittautuessasi kerro lisätiedoissa, minkälaisia
lippuja varaat! Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta myöhemmin.
https://oopperabaletti.fi/

To-su 11.-14.8.

Kesämatka Wieniin ja St. Margarethenin
oopperafestivaaleille

Ihastuttava Itävalta ja Verdin Nabucco
Itävaltaan ja sen eleganttiin pääkaupunkiin Wieniin on
aina kuulunut musiikki.
Tällä ainutlaatuisella matkalla koetaan paitsi ihastuttavan Wienin ja lähistön nähtävyydet, myös St. Margarethenin kesäiset oopperafestivaalit ja Verdin ooppera
Nabucco.
Itävallan järvialueella, pienessä St. Margarethenin kylässä, roomalaisten aikaisessa kivilouhimossa eläydytään
Verdin oopperan Nabuccon tunnelmiin. Matkalla oopperaelämyksen lisäksi paljon muutakin mielenkiintoista:
Wienin kaupunkikiertoajelu, kävelykierros vanhassa kaupungissa ja vierailu Hofburgin talvipalatsissa, vierailu
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Torstai 11.8.
Lento Helsinki-Wien, kiertoajelu Wienissä (lounas)
Finnairin lento Helsinki-Wien klo 8.30–9.55.
Lentoasemalta ajetaan Wienin keskustaan, jossa kiertoajelulla
nähdään kaupungin tärkeimpiä nähtävyyksiä, sekä uudenaikaista Wieniä että keisarillisen ajan historiaa. Ja paljon puistoja. Yhteinen lounas kierroksen aikana. Retki päättyy iltapäivällä
hotelliin, jossa majoittuminen. Loppupäivä vapaa.
Perjantai 12.8.
Wien, Eisenstadt, St. Margarethenin oopperafestivaalit,
oopperaesitys Nabucco, illallinen
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa.
Iltapäivällä lähdetään Wienistä kohti Eisenstadtin kaupunkia ja
Esterhazy-suvun linnaa, jossa tehdään linnakierros ja ihaillaan
mm. kuuluisaa Haydnsaal-konserttisalia. Eisenstadtissa sijaitsee Bergkirche-kirkko, jonne Joseph Haydn on haudattu.
Illallinen järvialueella sijaitsevassa viehättävässä Rustin kylässä,
jossa kattohaikarat pesivät savupiippujen päälle rakentamissaan pesissä. Illallisen jälkeen jatketaan läheiseen St. Margarethenin kylän oopperafestivaaleille. Tämä kesäinen ulkoilmatapahtuma järjestetään ainutlaatuisessa ympäristössä, vanhassa roomalaisten aikaisessa kivilouhimossa.
Illan oopperaesitys on Giuseppe Verdin maailmankuulu
Nabucco. Ooppera alkaa klo 20.00. Oopperan jälkeen
kuljetus Wieniin, hotellille saavutaan puolen yön jälkeen.
Lauantai 13.8.
Wien, vanhan kaupungin kävelykierros, kakkukahvit
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa. Iltapäivällä tehdään Wienin vanhan kaupungin kävelykierros ja vieraillaan
Hofburgin talvipalatsissa ja Sissi-museossa. Kierroksen aikana
kävellään mm. Pyhän Tapanin tuomiokirkon, Mozartin asuintalon, Valtionoopperan, Albertina-aukion ja Hofburgin talvipalatsin alueella. Nähdään myös Wienin kuuluisat ostos- ja
kävelykadut Kärtnerstrasse, Graben ja Kohlmarkt ja kuullaan
tarinoita kaupungin historiasta sekä kuuluisista säveltäjistä
– liikutaanhan täällä myös säveltäjämestarien jalanjäljillä.
Hofburgin talvipalatsin keisarillisissa huoneistoissa ja Sissimuseossa kuullaan keisariperheen elämästä. Retki päätetään
vanhaan wieniläiskahvilaan, jossa nautitaan kakkukahvit.
Loppupäivä vapaata.
Sunnuntai 14.8.
Wien, Wienerwald, Heiligenkreuzin sistersiläisluostari, Baden,
Rosarium-ruusupuisto, lento Wien-Helsinki (lounas)
Aamiainen hotellissa. Aamupäivä vapaa-aikaa.
Huoneiden luovutuksen jälkeen lähdetään kohti eteläisen
Wienerwaldin kauniita maisemia. Matka kulkee kauniiden
pikkukylien ja metsäalueiden halki, mm. ohi Hinterbrühlin
kylän, jossa Schubert seuruineen on vieraillut. Retkellä tutustutaan Heiligenkreuzin keskiaikaiseen sistersiläisluostariin. Se
on edelleen toimiva ja siellä elää n. 80 munkkia. Luostarissa
nähdään mm. romaaniseen ja goottiseen tyylin rakennettu
kaunis ristikäytävä ja kirkko. Lounas nautitaan luostarin ravintolassa. Lounaan jälkeen ajetaan kauniin, kapean ja mutkittelevan Helenental-laakson läpi kohti Badenin kylpyläkaupunkia.
Badenissa on viehättäviä Biedermeier-aikaisia taloja. Keisari

Tapahtumat
Franz vietti täällä kesiä, samoin mm. Mozart ja Beethoven
ovat viihtyneet Badenissa. Retkellä kävellään mm. ohi Beethovenin entisen asuintalon, jossa hänen 9. sinfoniansa syntyi.
Ja Rosarium-ruusupuistossa saadaan ihailla uskomatonta
ruusujen loistoa. Upeassa puistossa kukkii n. 30 000 ruusuköynnöstä ja 800 erilaista ruusulajiketta.
Retki päättyy lentokentälle, josta Finnairin iltalento
Helsinkiin klo 19.25–22.45.
Hotelli Wienissä:
Austria Trend Hotel Ananas ****,
os. Rechte Wienzeile 93-95, 1050 Wien
Lentoaikataulu:
Helsinki - Wien AY 1471 klo 08.30-09.55,
Wien - Helsinki AY 1476 klo 19.25–22.45

Matkan hinta: 1.180,00 euroa/hlö
Hintaan sisältyy:
- Finnairin reittilennot Helsinki-Wien-Helsinki turistiluokassa 		
veroineen
- lentokenttä- ja muut kuljetukset
- majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa, hotelli Ananas
- hotelliaamiaiset, 2 lounasta, 1 illallinen, kakkukahvit
- mielenkiintoinen ja runsas retkiohjelma
- lippu Nabucco-oopperaan, kat. 3
- suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä.

Lisämaksu yhden hengen huoneesta:
165,00 euroa/hlö.
Ilmoittautumiset Helmereihin viimeistään 27.4.
mennessä.
Varausmaksu 25 % matkan hinnasta viikon sisällä
ilmoittautumisesta, kuitenkin viimeistään 4.5.
HUOM. LISÄTIETOIHIN!
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan:
nimi/nimet (siinä muodossa kuin passissa), puhelin,
sähköposti, kotiosoite, mahdollinen Finnair Plus -kortin
numero sekä mahdolliset erikoisruokavaliot.
HUOM! Matka-Agentit laskuttaa osallistujia suoraan,
ei siis maksuja Helmerien tilille. Ilmoita lisätiedoissa,
jos sinulla on käyttämätön Matka-Agenttien lahjakortti
peruuntuneesta matkasta.
Matka edellyttää minimi-osanottajamäärää, matka ei
sovellu liikuntarajoitteisille.
Matkalla noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja sekä
vastuullisen matkanjärjestäjän, Matka-Agentit/Elämys
Travel & Events Oy:n lisä- ja erityisehtoja.
Ohjelma: www.helmeri.fi
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Odotettu uutuusmusikaali syksyllä Kaupunginteatteriin!
Bilemusikaalien klassikko, johon Helmereille on hankittu
normaalia edullisempia ennakkolippuja syyskuun näytökseen. Varaa paikkasi nopeasti.
It’s Raining Men – Go West – I Love the Nightlife – True
Colors – I Will Survive – Girls Just Want To Have Fun –
Hot Stuff… musikaali täynnä upeaa musiikkia!
Sydneyläinen drag queen Tick houkuttelee ystävänsä
Adamin ja Bernadetten mukaan esiintymismatkalle
Australian takamaille. Adam on räiskyvä drag queen,
Bernadette on jo jättänyt menestyksekkään drag-uransa
taakseen, mutta suostuu lähtemään mukaan selvitäkseen miesystävänsä kuolemasta. Alkaa unohtumaton
matka eeppisellä bailubussilla Australian halki discohittien jytkeessä, glitteriä pöllyten ja kaikki valot loistaen.
Priscillan kolmikymmenhenkistä näyttelijäensemblea
ohjaa suomalaisten suurmusikaalien ykköstekijä Samuel
Harjanne, kapellimestarina on Eeva Kontu ja koreografina Gunilla Olsson-Karlsson.
Päärooleissa: drag queenit Lauri Mikkola (Tick), Niklas
Rautén (Adam) ja Clarissa Jäärni (Bernadette). Mekaanikko Bobin roolissa Risto Kaskilahti, Tickin Marionvaimona Tiina Peltonen ja kolmena diivana Jennie
Storbacka, Johanna Försti ja Maria Lund.
Liput:
Eläkeläislippu 76,00 euroa (permantopaikat)
Peruslippu 79,00 euroa (parveke, rivi 3)
Opiskelijalippu 34,00 euroa (parveke, rivi 3)
Maksuviite: 5416
Katso paikka- ja ilmoittautumistilanne nettisivuilta
www.helmeri.fi.
Huom! Mainitse lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat.
Opiskelijalippuja on tarjolla vain muutama. Kaikki
etukäteen hankitut liput ovat n. 10 euroa normaalilippuja edullisempia. Ilmoittautumis- ja maksuaika ovat
sen vuoksi tavallista lyhyempiä. Jos esitys peruuntuisi,
niin lippujen hinta palautetaan tai vaihdetaan toisiin
lippuihin.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https://hkt.fi

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

Stephan Elliott ja Allan Scott

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

Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Osallistumismaksut tilille:
FI88 1270 3000 1009 95

To 15.9. klo 19.00

Priscilla, aavikon kuningatar
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8 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 1 / 2022

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. 2022

● 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

Kaikille avoimet työttömyyskassat:
TYÖTTÖMYYSKASSA A-kassa www.a-kassa.fi
TYÖTTÖMYYSKASSA YTK www.ytk.fi
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
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 valitsemansa työttömyyskassan jäsen!
SMYL-liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut vuonna
2022 ovat yhteensä alle 20 euroa kuukaudessa.
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) 50-60 euroa
● Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksuluokat ovat
verotuksessa vähennyskelpoisia!

Työttömyyskassa

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 valitsemasi
työttömyyskassan jäseneksi.
●

●

A-kassan jäsenmaksu on vuonna 2022
8 euroa kuukaudessa.
YTK työttömyyskassan jäsenmaksu on
115 euroa vuosi 2022.

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

