2 / 2022

SMYL-kunniamerkonomi 2022
Tuottaja, viihteen moniottelija
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8 Pääkirjoitus
Onnea valmistuville ja Iloista kevättä kaikille!
Skool!

"

Pitkä ja runsasluminen talvi on
vihdoinkin väistynyt ja on tullut kesä.
Aurinko armas suo lämpöään.

"

Jotain tästä keväisin koettavasta ihanuudesta ja kesän odotuksesta
kuitenkin puuttuu. Puuttuu usko tulevaisuuteen. Sydämessä asuu
pelko. Vaikka ulkoiset elementit uuden kesän ja uuden kasvun
odotuksen hyvää tuovasta mielialasta ovat entiset, ei ilo kuitenkaan
nouse mieleen.
Ukrainan tilanne kalvaa mielessä, vaikka asiaa ei aktiivisesti ajattelisikaan. Olemme hyökkääjän naapureita ja meillä on historiallisia
geenejä elimistössämme siitä, mitä naapuri voi tehdä.
Etenkin veteraanisukupolvi on kauhuissaan; kohtaavatko omat lapset
ja lapsenlapset heidän nuoruudessaan kokemat kauheudet? Monet
ikäihmiset elävät yksin ja ovat koronan takia olleet vuosia vielä enemmän yksin kohtaamassa mielen pelot. Onneksi esimerkiksi veteraanijärjestöt ovat ottaneet tehtäväkseen tukea ja tyynnytellä pelkääviä
sotiemme veteraaneja ja heidän puolisoitaan. Tähän työhön olisi
meidän nuorempien hyvä osallistua.
Tämäkin painostava aika ja mielen ahdistus väistyy jossakin aikataulussa ja siirtyy historian kirjojen lehdille. Meidän on tässä ja nyt
tärkeää auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita lähimmäisiämme ja
toisaalta säilyttää elämän ilo ja usko huomiseen. Tulemme kohtaamaan taloudellisia vaikeuksia ja elintasomme alenemista. Mutta
muistakaamme, että hyvinvointi on hetkellistä pintakiiltoa ja hyvä
elämä tulee ystävistä, läheisistä ja auttamisen mahdollisuuksista.
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry elää ajassa mukana.
Meillä ei ole suuria rahoja, mutta mekin olemme kantaneet oman
kortemme kekoon ja antaneet pienen avustuksen hätää kärsiville
ukrainalaisille. Haastan myös kaikki merkonomiyhdistykset ja yksittäiset merkonomit mukaan auttamaan.
Ei SMYL eivätkä merkonomiyhdistykset lannistu vaan jatkamme
arkista työtämme liiton toimintasuunnitelman viitoittamalla tiellä.

KUVA: STUDIO ULLAKKO

Parhaimmat onnitteluni kaikille tänä keväänä valmistuville,
niin uusille ylioppilaille kuin myös ammattiin valmistuville!
Teidän panostanne tarvitaan rakentamaan yhä parempaa
maailmaa!
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Kuva: Hotel Katajanokka

TEKSTI: Anna-Maija Kunnas
KUVAT: Heikki Kunnas

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n
sääntömääräinen kevätliittokokous
pidettiin keväisenä lauantaina 7. toukokuuta, kokouspaikka
historiaa huokuva Hotel Katajanokka Helsingissä.
Paikalla oli liittokokousedustajia ja -väkeä liiton yhdistyksistä:
Helsingistä, Kouvolasta, Kymenlaaksosta, Porista, SavoKarjalasta, Tampereelta ja Turusta.
Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Rauni Mononen
Helsingin Merkonomeista.
Liittokokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja hyväksyi
vuoden 2021 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
sekä myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden.
Kokousväellä oli mahdollisuus opastettuun talokierroksen
historiallisessa vankilahotellissa.

SMYL-kunniamerkonomi
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry valitsee
vuosittain kunniamerkonomin. Kunniamerkonomin arvo
myönnetään henkilölle, joka julkisessa tehtävässä tai
julkisuudessa tuo avoimesti esille merkonomikoulutuksensa
ja on siten esikuvana merkonomeille ja merkonomiksi
opiskeleville.
Vuodet 2020 ja 2021 olivat koronan ja kokoontumisrajoitusten vuoksi poikkeuksellisia eikä SMYL-liitto
valinnut kunniamerkonomia. Korona on hellittänyt,
elämä alkaa palata entiselleen ja olemme jälleen tehneet jo
perinteeksi muodostuneen kunniamerkonomin valinnan.
SMYL ry:llä on ilo ja kunnia esitellä vuoden 2022
kunniamerkonomi.
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SMYL-kunniamerkonomit:
18. 2022 Heikki Kahila, tuottaja,
		
viihteen moniottelija
17. 2019 Henry Manni, liikuntaneuvoja ja 			
		 esteettömyyskartoittaja
16. 2018 Veikko Pakarinen, merkonomi, yrittäjä
15. 2017 Jaajo Linnonmaa, juontaja-näyttelijä
14. 2016 Eino Makunen, missikeisari
13. 2015 Jouni Flinkkilä, päätoimittaja
12. 2014 Eva-Riitta Siitonen, ylipormestari
11. 2013 Mika Huusari, muusikko
10. 2012 Anssi Kukkonen, legendaarinen 			
		 urheiluselostaja
9. 2011 Matti Koivurinta, kauppaneuvos, 			
		
kauppatieteiden kunniatohtori
8. 2010 Urpo Martikainen, MTV3:n uutisankkuri, 		
		 taiteilija
7. 2009 Jyrki Kangas, taiteellinen johtaja
6. 2008 Kimmo Pälikkö, taidegraafikko,
		 tietokirjailija
5. 2007 Marja Tiura, kansanedustaja
4. 2006 Jorma Tuominen, KHT-tilintarkastaja
3. 2005 Osmo Mäntymäki, HTM-tilintarkastaja
2. 2004 Ulla-Maj Wideroos, ministeri
1. 2003 Harri Koponen, toimitusjohtaja

SMYL-kunniamerkonomi 2022
Heikki Kahila

TEKSTI: Anna-Maija Kunnas
KUVA:
Heikki Kunnas

Heikki Kahila on syntyperäinen varkautelainen ja siellä
kasvanut, savon murre ei Heikiltä kuitenkaan suju. Hän
ihailee kaikkia niitä, jotka puhuvat savoa kuten Kuopion
torilla. Äiti oli karjalainen ja isä pohjanmaalainen, osittain
kotkalainen. Varkauden kauppala pysyi Heikin ja perheen
kotipaikkana lapsuus- ja nuoruusvuodet.
Teinitoiminta ja tanssimusiikki kiinnostivat koulun käynnin
ohella jo nuoresta lähtien. Hänestä kasvoikin nopeasti
tapahtumien organisoija, kuuluttaja kuten tuohon aikaan
sanottiin. Lukio päättyi lopulta saksan ehtoihin ja hän kävi
myöhemmin Varkauden kauppaopiston.
Television Heikki Kahila oli nähnyt ensimmäisen kerran
Stockmannin näyteikkunassa ollessaan teinikunnan kokousmatkalla Helsingissä. Kyseessä oli koelähetys, jonka ainoat
vastaanottimet olivat näyteikkunassa. Kahilassa heräsi kova
halu päästä oikeaan televisoon. Lue tästä lehdestä Heikin
upea tarina – Kun televisio tuli Varkauteen.

Heikki Kahila oli estynyt olemaan läsnä liittokokouksessa, jossa valinta julkistettiin. Heikki
lähetti liittokokoukselle kiitoksen valinnastaan
videotervehdyksenä.

Suomen tv:n ensimmäisiä suuria julkkiksia
Koko kansan legendaarinen uutiskasvo

Parahin kevätkokous ja suurimmat kiitokseni minut
täysin yllättäneestä kunnianosoituksesta. Tuo yllätys
oli sitäkin suurempi, koska merkonomimenneisyyteni oli muistoissani jäänyt vuosiini kotikaupungissani Varkaudessa.

Ovi oikeaan televisioon avautui Heikille vuonna 1962, kun
hänet palkattiin Suomen Televisioon.
Heikki Kahila työskenteli uutisissa 1963–1978, ja hänestä
tuli koko kansan uutiskasvo, televisiosta tuttu superjulkkis,
jonka äänen ja kasvot tunsivat kaikki. Elettiin aikaa, jolloin
Kekkonen hallitsi, Sopanen kuulutti ja Kahila luki uutiset.
– Tulimme televisioruudun kautta hyvin lähelle ja ihmisten
intiimiin ympäristöön eli heidän koteihinsa. Tämä kuulostaa nyt sadulta, mutta alkuaikoinahan ihmiset luulivat, että
näemme heidän olohuoneisiinsa ja jotkut jopa pukeutuivat
arvokkaasti ennen kuin istuuntuivat television ääreen,
naurahtaa Heikki muistellessaan television alkuaikoja.
Toisen uran Heikki Kahila teki television viihdetoimituksessa. Hän on juontanut, laulanut, tehnyt estradiviihdettä ja
edistänyt paritanssia.
Heikki on ollut avioliitossa puolisonsa Pia Kahilan kanssa
vuodesta 2003. Suurimman osan töistä he pyrkivät tekemään yhdessä. Yhteistyöllä on syntynyt käsikirjoituksia ja
koreografioita konsertteihin ja musikaaleihin, luentoja ja
kirjoja. Tästä pariskunnasta huokuu suuri kunnioitus ja
rakkaus toinen toistaan kohtaan.
Heikin elämästä julkaistun kirjan "Ääneen elettyä" kaksi
painosta on loppuunmyyty, mutta kirja on julkaistu myös
äänikirjana.
Ääni on olennainen osa Heikki Kahilan persoonaa.
Koronavuosina hän kirjoitti 34 tarinaa, joita hän
parhaillaan lukee ja tallentaa äänitteiksi.

Heikki kiittää

Tulin tänne Helsinkiin kesäkuussa 1962. Olin jo
kauppaopistovuosina työskennellyt SOK:n tavaratalossa Varkaudessa keväisin ja syksyisin vierailleiden Miss Suomi -vetoisten muotinäytösten kuuluttajana. Sain tarjouksen tulla töihin SOK:n markkinointiin ja mainontaan pääkaupunkiin. Ehdin
olla siellä esittäytymispäivän verran.
Seuraavana päivänä onni potkaisi minua todella
suurella saappaalla ja silloisen Suomen Television
ruututunnuksen joutsenet ottivat minut mukaansa
lennolle kohti uuden median tulevaisuutta. Minusta
tuli osa kansallista televisiohistoriaa.
Minut on palkittu elämäntyöstäni kultaisella Venlalla, Presidentti myönsi minulle Suomen leijonan ritarikunnan ansioristin, sain kahdeksan suosituimman
tv-esiintyjän Telvistä ja monia muita palkintoja.
Mutta tämä merkonomien muistaminen on niistä
ehdottomasti yllättävin. Ja siitä vilpitön kiitokseni.
Lahdessa on radio- ja tv-museo ja siellä on yhdessä
vitriinissä esiintymisvaatteitani. Sitten kun minulla
ei ole enää mitään muuta puuhastelua, ryhdyn
seisomaan ne vaatteet päälläni siinä vitriinissä
museossa noudatettavina aukioloaikoina.
Arvoisat merkonomit, Heikki kiittää ja
ojentaa teille tämän sanallisen kukkakimpun.
Merkonomi News 2 / 2022
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TV-NÄYTTELYYN TULI TUHANSIA UTELIAITA
Se järjestettiin Varkauden kauppaoppilaitoksella
marraskuussa 1961. Suomen Television ohjelmat
eivät tuolloin vielä näkyneet Pohjois-Savossa.
Eivät Varkaudessa, eivätkä Kuopiossa.

Teksti: HEIKKI KAHILA
Kuvat: Varkauden museot,
Valokuvaamo Jänis

Tuhansien televisiosta kiinnostuneiden näyttelyvieraiden joukossa olivat
mm. kauppalan silloinen johto sekä A. Ahlström Oy:n Varkauden tehtaiden
toimitusjohtaja perheineen.
Näyttelyn merkittävin osuus oli esillä olleissa
televisiovastaanottimissa nähty, tunnin
pituinen varkautelainen televisio-ohjelma.
Se oli silloin sensaatio.

pian näkyä Pohjois-Savossa. Siksi tunnetuilla vastaanottimien valmistajilla Blaupunktilla, Philipsillä ja
Grundigilla oli tarkoitus järjestää tv-näyttely Savon
alueella.

Toimin kauppaoppilaitoksen oppilaskunnan toiminnanjohtajana ja vastasin ohjelman ohjaamisesta. Tehtävä
lankesi minulle, koska olin ainoa oppilaskunnastamme,
joka oli nähnyt televisio-ohjelmaa kuvaruudussa. Se oli
tapahtunut Suomen Teiniliiton maakuntaneuvosten
kokouksen yhteydessä Helsingissä keväällä 1956.

Tuo tieto, televisiot ja Pekan kamera sysäsivät minut
jotenkin tolaltani. Opiskelut jäivät pinnallisiksi. Aivoni
yrittivät ratkoa minulle aivan uusien asioiden yhtälöä.

Toimin silloin Pohjois-Savon maakuntaneuvoksena.
Palaverin jälkeen päädyin tavaratalo Stockmannin tuntumaan. Sadat helsinkiläiset tuijottivat näyteikkunoihin
tuotuja, lasiruutuisia, radionomaisia vastaanottimia ja
niiden ruuduissa näkyvää ohjelmaa. Kuulin katselijoiden nimittävän niitä näköradioiksi. Ei tullut siinä hämmästellessä mieleen, että katsoin omaa tulevaisuuttani.
Pohjois-Savon ensimmäistä televisio-ohjelmaa synnytettäessä muut keskeiset henkilöt olivat oppilaskunnan
puheenjohtaja Hannu Kylmälä ja rahastonhoitaja
Onni Fagerholm.
Näyttelyn ja siihen liittyneen ohjelman
toteuttaminen käynnistyi näin.
Kauppaopistolta palatessani menin lähes päivittäin
Pekka Hämäläisen radioliikkeeseen tarkistamaan
levyhyllyn uutuudet.
Eräänä syyskuun päivänä Pekka oli täyttänyt näyteikkunan ja liikkeen hyllyt televisioilla. Näköradiot olivat saapuneet Varkauteen. Niiden mukana Pekka oli saanut
käyttöönsä pienen televisiokameran, jossa oli käsikäyttöinen zoomi. Kamera oli mahdollista yhdistää kaapelilla televisiovastaanottimeen ja näin syntyisi kuvayhteys.
Tuona iltapäivänä katselin itseäni ensi kerran
television kuvaruudussa.
Pekka kertoi, että Suomen Television ohjelmat alkaisivat
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Kuinka voisimme Varkauden kauppaopistossa hyödyntää näyttelyn, näköradioiden ja Pekan kameran tarjoamia mahdollisuuksia? Olin pohdintojeni kanssa yksin
ja umpikujassa. Minulta puuttuivat perustiedot televisioapparaatin toiminnasta.
Pekka ryhtyi ystävällisesti antamaan alkeisopetusta iltapäivisin. Selvisi mm. seuraavaa: Jos kamera ja vastaanotin yhdistetään kaapelilla, saadaan kuvayhteys, mutta
ääntä varten tarvittaisiin oma yhteytensä. Nämä tiedot
ratkaisivat paljon.
Yhteinen innostuksemme kiteytyi suunnitelmaksi yrittää
tehdä televisio-ohjelma, jonka Pekka kuvaisi ja ääni välitettäisiin toista kaapelia myöten samaan vastaanottimeen.
Emme voineet puhua suunnitelmistamme kenellekään,
koska ne olisi silloisessa Varkaus-ajattelussa luokiteltu
suoraan sarjaan: Nyt pojilla tuulee tornihuoneessa
liikaa.
Sitten onnetar astui postinkantajan hahmossa Pekan
liikkeeseen sisään mukanaan kolme kirjettä. Maahantuojat kertoivat etsivänsä edelleen sopivaa paikkakuntaa
järjestää televisiovastaanottimia esittelevä näyttely
Savossa.
Kytkimme nyt yhteen suuren kaupallisen
näyttelyn suunnittelun ja toteutuksen tarjoamat
koulutukselliset mahdollisuudet kauppaopiston
oppilaille sekä yhteisten iltapäiviemme
haparoinnit tehdä siinä näyttelyssä televisioohjelmaa – sillä yhdellä kameralla.

Menimme tapaamaan kauppaopiston rehtoria Eino
Avellania. Siitä tuli pitkä palaveri. Näyttelyosuus vei
oman aikansa, mutta sen selvittäminen, mitä tarkoittaisi
televisio-ohjelman tekeminen kauppaopiston tiloissa
ääni, kuva- ja valokaapeleineen ja ohjelman siirtäminen
näyttelyn televisioihin, oli kirjanpitomies rehtorille kuin
kertomus uudesta, oudosta ääni-kuva –ulottuvuudesta.
Avellanhan ei ollut tiennyt televisiosta mitään ennen
tuota tapaamista. Arvostan edelleen hänen rohkeuttaan
myöntää meille lupa järjestää näyttely.
Ajankohdaksi päätettiin 5. ja 6. marraskuuta
1961. Siitä tuli unohtumaton kokemus niin
tekijöille kuin näyttelyssä käyneille tuhansille
varkautelaisille ja ympäristökuntalaisille.
Pekka soitti kolmen keskeisen näytteilleasettajan myyntipäälliköille ja kertoi kauppaoppilaitoksemme tarjoavan
tilat näyttelylle. Pekka kertoi myös, että meillä olisi valmiudet tehdä varkautelaista tv-ohjelmaa näkymään
näyttelyn televisioissa.
Kului pari viikkoa. Aina kun Pekan kanssa emme olleet
kuin kissat pistoksissa, niin tepastelimme tulisilla hiilillä.
Vapauttava viesti tuli: Myyntipäälliköt tulisivat Varkauteen. Asian oli ratkaissut eduksemme näyttelyssä esitettävä tv-ohjelma. Sitä pidettiin aivan uutena aluevaltauksena maaseudulla järjestetyissä televisionäyttelyissä.

Hannun ja Onnin kanssa listaamaan mielestämme
ruutukelpoisia varkautelaisia. Kiireessä vedettiin kotiin
päin kohteina kaveri– ja tuttavapiiri.

Uskoimme iskelmiin ja jazziin ja näin ohjelman musiikki
sälytettiin Taisto Puurtisen yhtyeen muutamalla lisämuusikolla levennetyille hartioille. Laulusolisteiksi kiinnitettiin yhtyeen vakituinen vokalisti Kaarina Leikas,
lapsitähti Mirja-Liisa Soininen ja Varkauden
Työväen Teatterin operettisankari Kauko Hynninen.
Päälliköt olivat erittäin uteliaita kuulemaan
Kaarinasta tehtiin myös tv-kuuluttajatar ja Kaukoa
kuinka aioimme sen toteuttaa.
pyydettiin lausumaan Hellaakosken runoja. Naisvoimistelijoista muodostettiin tanssiryhmä ja teatterin naisavusTuona lauantai-iltana alkoi televisio-ohjelman ensimmäi- tajat houkuteltiin esittämään osaamansa unkarilainen
nen suunnittelukokous Hämäläisen Pekan radioliikkeen tanssi.
takahuoneessa. Tajusimme olevamme nielemässä isoa
palaa todella suuresta kakusta. Se ei onnistuisi Kahteen Nämä rekrytoinnit eivät tietenkään sujuneet kuin
Pekkaan, vaan kunniaa oli ryhdyttävä jakamaan. Aloitin Strömsössä, mutta taikasanat näköradio ja tv-ruutu
heti maanantaina kertomalla hankkeesta puheenjohtaja toivat maanitteluihin mukaan oman mystisen
Hannulle ja rahastonhoitaja Onnille. Aivan niin paljon houkuttavuutensa.
aikaa ei mennyt kuin Avellanin kanssa. Pojat olivat kuulleet sanan televisio, mutta silti maalailin aika isolla mieli- Myyntipäälliköt olivat kertoneet meille tv-ohjelmista,
kuvituspensselillä hanketta selvitellessäni. He pitivät sitä joihin sisältyi mainoksia. Kehitimme ideasta varsin kotisopivan pähkähulluna toteutettavaksi. Seuraavat viikot
tai pitäisikö sanoa varkautelaiskutoisen toteutuksen.
olimmekin sitten tv-ohjelman tekijöitä. Se oli niin täysi- Myisimme ”ruutuaikaa” kauppalan liikkeille. Suunnittelipäiväistä, että kauppatieteiden opiskelu rajautui tunneilla simme ja kirjoittaisimme mainokset ja esittäisimme ne
läsnäoloksi. Aikaa h-hetkeen oli puolitoista kuukautta.
näyttelyn tv-ohjelmassa.
Myyntipäälliköt tulivat Varkauteen.

Kauppalan liike-elämällä oli varsin rajalliset tiedot käsitteestä tv-mainonta, mutta muutamia ennakkoluulottomia
Heidät kohdattiin solmiot kaulassa ja tummaa yllä.
löytyi. Onni hoiti myyntityön ja me Hannun kanssa kirNäyttelytila hyväksyttiin. Illalla selvittelimme vieraille
joittelimme tekstit. Sitten tarvittiin vielä kaikki kauppaKeskus-Hotellin kabinetisssa tv-ohjelman sisältöä. Lupa- opiston esiintymisvietin puremat nais- ja miesoppilaat
simme, että marssittaisimme ruutuihin varkautelaisen,
mainosten rooleihin.
esiintyvät kyvyt, kavalkadin näyttelyvieraita viihdyttämään. Se oli vielä silloin aika katteetonta lupailua, koska Kiitos käsikirjoittajien kokemattomuuden, esittäjien helketään ei oltu kysytty mukaan. Yhdessä sitten myhäiltiin, lyttävän amatööri-ilmaisun sekä vaihtuvan mainosrekviettä kyllä tässä historiaa tehdään.
siitan, niistä tuli todella edelläkäyvän varkautelaisen televisioteatteri-ilmaisun hiomattomia helmiä. Silloinhan ei
Iso kädenojennus oli, kun helsinkiläiset lupasivat tuoda
mitään voitu taltioida ennakkoon, joten studioksi muutemukanaan riittävästi ääni- ja videokaapeleita ja auttaa
tussa luokassa huhkittiin hartiavoimin, kun mainoksia
ohjelmaan liittyvissä teknisissä ratkaisuissa. Ryhdyimme livenä tehtiin.
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Odottamattomia taukoja tuli, lavasteiden ja rekvisiitan
vaihdot veivät aikansa, teatterilta vuokratut valot täytyi
suunnata uudelleen, esiintyjien ote herpaantui, vaikka
joka toinen tunti pidettiin tauko. Mutta se, että Varkaudessa nähtiin nyt ensimmäistä kertaa televisio-ohjelmaa,
antoi anteeksi viivytykset ja mokailut. Vertailukohtaahan
ei ollut.

Näistä muusikoista osa esiintyi myös näyttelyn tvohjelmassa. Tässä kuvassa keskellä Heikki Kahila
aloittelee juontajauraansa Laivalinnan ravintolassa
Varkaudessa.
Taisto Puurtisen vahvistettu bändi soitti jazz- ja
iskelmäkonsertin.
Muusikot vasemmalta Eino Hentunen rummut,
Taisto Puurtinen klarinetti, Anders Eriksson ja
Paavo Jänis kontrabasso, Heikki Friman piano,
näkyy osa selkää, jalkaa ja käsi, Seppo Olkkonen
alttosaksofoni ja Olli Ruokonen trumpetti.
Ajankohta 50– ja 60–lukujen vaihde.

Pidimme ohjelman ns. kylmäharjoituksia oppilaskunnan tiloissa, mutta niistähän puuttuivat koko
alkeellinen tv-tekniikkamme, tulevan näyttelymme
televisiot ja niihin kameran kautta välittyvä kuva.
Niinpä ensimmäiset harjoitukset näyttelyn avajaisia
edeltäneenä perjantai-iltana ja sitä seuranneena yönä
tv-studioksi muutetussa luokassa, olivat täyttä kaaosta.
Keskeinen syy oli inhimillinen ja ymmärrettävä.
Jokainen esiintyjä halusi esiintyessään myös nähdä
itsensä ensimmäistä kertaa elämässään kuvaruudussa
ilmeineen ja eleineen. Tämä söi lyhyttä harjoitusaikaa,
teki ohjaajan, minun, verenpaineestani vuoristorataa
ja opetti itsehillintää pikakurssituksena.
Ennen kuin edes kylmäharjoitusvaiheeseen oli päästy,
oli jo koettu luomisen ja suunnittelun tuskaa asteikolla
loukkaantumiset, kaveruuden irtisanomiset, haistattelut, anelut, rukoilut, pyytelyt, painostukset, suoran
huudon kaikki voimakkuusvaihtelut ja itkujen monet
vivahteet. Arvostan vieläkin silloisen sihteerini Pirkko
Kortelaisen osuutta. Hän jaksoi kuunnella kaikki
tuskailuni, kun yritimme pitää Hannun ja Onnin
kanssa käynnissä Savon ensimmäisen tv-ohjelman
tekemiseen liittynyttä ihmissuhdesirkusta.
Ohjelmapakettimme pituus oli noin tunti. Mitään
draaman kaarta siinä ei ollut. Oli vain musiikkia, lauluja, tansseja, runoja ja mainoksia peräkkäin. Kaarinan kuulutukset siirsivät aiheesta toiseen.
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Jos studioluokkahuoneessa esiinnyttiin ääntä ja energiaa
säästämättä, niin luokkahuoneeseen liittyvällä käytävällä
lensi suorastaan hiki. Siellä huhki oppilaiden studiotoimintaa avustava, vapaaehtoinen, pyyteetön, ruutujulkisuutta kaipaamaton joukko. He kantoivat, raahasivat,
nostivat, vierittivät ja vetivät studioon kaiken siellä tarvittavan rekvisiitan ja lavasteet. Painavimmat olivat piano ja
huonekalut. Keveämpiä sitten kukat, ruokailuastiat, taulut
ja erilaiset koristeet.
Homma oli organisoitu ja kullakin toiminnolla hoitajansa
ja tätä kaikkea kaksi päivää yhdeksästä aamusta iltaan
21:een.
Näyttelyssä kävijöitä riitti
Mutta se oli palkitsevaa. Näyttelyssä kävijöitä oli tuhansia.
Maltillisin arvio yli 3000, ylenpalttisin noin 5000.
Warkauden Lehti, Savo ja Savon Sanomat tekivät
juttuja. Opisto sai mahtavasti mainetta ja kaikki mukana
olleet unohtumattoman kokemuksen. Varkaus ei ollut
kokenut mitään vastaavaa.
Myyntipäälliköt suitsuttivat kiitoksiaan. Ja Hämäläisen
Pekan liike koki ”näköradioiden” myyntipiikin sitten, kun
Sopasen Teija ilmestyi myös varkautelaisiin kuvaruutuihin
ja Suomen Television silloisen tunnuksen joutsenet
alkoivat lentää myös Pohjois-Savossa.
Halu päästä oikeaan televisioon
Minun tajuntani tuo televisio-ohjelman tekeminen täytti
täysin. Sen jälkeen minulla oli vain yksi tavoite. Oikeaan
televisioon oli tulevaisuudessa päästävä.
Näyttelyyn tuotetulla tv-ohjelmalla oli hintansa. Syyskaudella en ehtinyt opiskelemaan juuri lainkaan, mutta
rehtori ja osa muista opettajista ymmärsi, että unohtumattomat marraskuun päivät olisivat jääneet kokematta,
jos Hannu Kylmälä, Onni Fagerholm ja Heikki Kahila
olisivat noudattaneet syksyn opetussuunnitelmaa. Saimme
mainonnasta ja markkinoinnista kiitettävät arvosanat.
Hannu ja Onni suuntautuivat sittemmin kaupallisille
aloille.
Näyttelyn jälkeisenä kesänä onni potkaisi minua suurella
saappaalla ja Suomen Television tunnusjoutsenet ottivat
minut mukaansa lennolle kohti uuden median kansallista
tulevaisuutta. Minusta tuli tv-uutisten toimitusharjoittelija
kesäkuussa 1962.

TEKSTI: ANNA-MAIJA KUNNAS
KUVA: VIRU KUVA-ARKISTO

Vilkas matkailukevät siivittää Tallinnan
Viru-hotellin juhlavuotta
Original Sokos Hotel Viru, Tallinnan maamerkki ja kaupungin
suurin hotelli, täytti toukokuussa 50 vuotta. Viron piristyvä
matkailukevät ennakoi legendaariselle hotellille onnistunutta
juhlavuotta.
5.5.1972 avattu Viru-hotelli on toiminut vuosikym- Uudistuksia ja juhlavuoden erikoisuuksia
meniä maan hotellitoiminnan suunnannäyttäjänä. Se on
edelleen yksi Viron hotellialan lippulaivoista.
Viru-hotellin aulatila ja aulabaari ovat kokeneet muodonmuutokset pandemian aikana. Juhlavuoden kun– Viron ensimmäinen tornitalo on läpi olemassaolonsa
niaksi hotellissa on tehty muitakin uudistuksia.
pysynyt hotelliyöpyjien suosituimpana valintana Virossa. Kolmannessa kerroksessa palvelee jälleen Day Spa
Sijaintimme Tallinnan ydinkeskustassa on loistava ja
-kauneussalonki, ja pian hotelli saa myös oman
pysymme ajassa kiinni perinteitä ja värikästä historikuntosalin. Hotellin yhteydessä olevalle Amarilloaamme kunnioittaen, kertoo hotellinjohtaja Sari
ravintolalle avautuu uusittu terassi. Myös ViruKeskusSopanen.
kauppakeskusta uudistetaan parhaillaan, ja sen uudet
lippulaivaliikkeet ja ravintolamaailma tuovat lisäpotkua
hotellin vetovoimaisuuteen.
Kesäsesonki näyttää lupaavalta
Matkailumarkkina on kevään aikana piristynyt myös
Virossa, ja se näkyy selvästi Viru-hotellin käyttöasteissa.
Liikevaihto on palautunut lähes normaalille tasolle
huhtikuussa.
– Pääsiäisenä hotellimme oli jo muutamaa huonetta
vaille täynnä. Patoutunut tarve matkailla purkautuu
nyt, joten hotellivarausten kanssa kannattaa olla ajoissa
liikenteessä. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Virun
juhlavuoden kesästä tulee erinomainen verrattuna
edellisiin vuosiin, Sopanen iloitsee.
Normaalivuosina Viru-hotellissa majoittuu jopa neljännesmiljoona vierasta. Hotelli on koko historiansa ajan
ollut erityisesti suomalaisturistien suosiossa. Suomalaisten
osuus hotellivieraista on keskimäärin reilusti yli 60 %.

– Koko kaupungissa tapahtuu tällä hetkellä paljon.
Tallinnan vetovoima kasvaa vuosi vuodelta ja etenkin
sen uudet kaupunginosat ovat todella kiehtovia.
Hotellimme henkilökunnalta saa hyviä vinkkejä, kuinka
viettää aikaa Tallinnassa, Sopanen kertoo.
Juhlavuoden kunniaksi Viru-hotelliin on suunniteltu
myös useita erikoistuotteita, -tarjouksia ja tapahtumia.
Juhlaherkkuina tarjoillaan muun muassa paikallisen
tuottajan raparperisiideriä ja omenakuohuvaa sekä
juhlasuklaata. Majoitustarjouksia on pitkin vuotta.
Viru-hotellin kestosuosikkeja ovat myös 23. kerroksessa
sijaitseva KGB-museo, samassa kerroksessa sijaitseva
kattoterassi ja maineikkaat kabareet, jotka jatkavat
ohjelmistossa taas lokakuussa.
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8 Vieraskynä

Jaloitella saat, mutta
et poistua
Tarina kertoo, että suomalaisten poliitikkojen piskuiseen
älykköjoukkoon kuuluva Osmo Soininvaara tepasteli
takavuosina Moskovan Punaisella torilla. Ärtyneen oloinen
miliisi tuli Soininvaaran luo ja tiuskaisi:
- Jaloitella saat, mutta torilta et poistu!
Virkaansa tunnollisesti hoitavan miliisin tuohtumus oli
ymmärrettävää. Soininvaarassa on selvää yhdennäköisyyttä
erään jo vuosikymmeniä Kremlissä omassa mausoleumissaan
balsamoituna maanneen kuulun vallankumousjohtajan kanssa.
Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on kauaskantoiset
seuraukset. Myös Vladimir Iljits Lenin on saanut tuntea
nahoissaan, että hänestäkin on lopullisesti tullut lännessä –
myös Suomessa – ei-toivottu henkilö.
Venäjällä Leninin patsaita riittää, mutta lännessä
vihoviimeisiäkin kaadetaan ja kiikutetaan ihmisten silmistä
varastojen kätköihin.
Ihmisten reaktioita ei pidä hämmästellä. Vaikka Lenin ei
voikaan enää olla vastuussa Venäjän armeijan kauhuteoista
Ukrainassa, hän saa luonnollisesti päälleen ihmisten vihat ja
inhon. Mikään Venäjään liittyvä ei ole nyt erityisessä huudossa,
koska tiedot etenkin Ukrainan siviiliväestön kohtelusta ovat
olleet kammottavan järjettömiä ja epäihmismäisiä.
Historiaa ei pidä pyyhkiä pois eikä kirjoittaa uusiksi, mutta nyt
saa Leninkin siipeensä.
Viron Tartossa Leninin patsas nostettiin jo vuonna 1990
nosturilla pois paikaltaan ja vietiin pois. Se oli siihen aikaan
uhkarohkea teko. Vähemmästäkin on ihmisiä ammuttu tai viety
Siperiaan.
Tarinan mukaan Tarton ensimmäinen Lenin-patsas esitti
istuvaa Leniniä. Puolue kuitenkin toivoi sen tilalle patsasta, joka
esittäisi neuvostojohtajan aktiivisena ja dynaamisena suurten
kansanjoukkojen tiennäyttäjänä. Hän seisoi koko pituudessaan
ja viittoili ankarasti kohti parempaa tulevaisuutta.
Patsasta vartioiva miliisi huolestui patsaan lähettyvillä
norkoilevasta miehestä. Hän tivasi, miksi mies roikkuu paikalla
niin sitkeästi.
- Odottelen vain. Kun se on nyt päässyt ylös, niin kai se lähtee
kohta kävelemäänkin, mies vastasi.
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Veijo Huikkanen

Heymo

– Stay in the city, not in a hotel.
Heymo on Sokos Hotellien uusi flexible
service –hotellityyppi.
Flexible service tarkoittaa, että asiakas maksaa vain siitä, mitä
tarvitsee. Heymossa laadukasta peruspalvelua voi täydentää
digitaalisesti hankittavilla palveluilla, ja asiakaspalvelua on
saatavilla 24/7.
Sokos Hotellien ensimmäinen Heymo 1 on avattu
Espoon Keilaniemeen huhtikuussa: edullinen, helppo
ja laadukas hotelli, jonka palvelut on suunniteltu asiakkaiden
tarpeita kuullen. Heymossa ei ole lainkaan perinteistä vastaanottoa, vaan sisään ja ulos kirjaudutaan automaateilla. Asiakkaiden viihtyvyydestä huolehtivat fixerit. Sokos Hotellien
ensimmäinen flexible service -hotelli toimii myös pilottina ja
kehitysalustana tuleville Heymo-hotelleille.
Heymo sopii omatoimimatkailijalle, joka arvostaa joustavuutta
ja helppoutta: Sisään ja ulos voi kirjautua itsenäisesti joustavasti automaatilla ja välttää jonot. Matkan tarkoituksesta riippumatta Heymo tarjoaa turvallisen ja laadukkaan hotellikokemuksen, mutta rohkaisee ottamaan matkakohteen haltuun.
Heymosta saa palvelua vuorokauden ympäri: paikalla on aina
fixereitä, jotka auttavat käytännön asioissa. Fixerit tekevät tarvittaessa vierailijan matkasta persoonallisen. Heiltä saa vinkkejä vierailukohteista ja he voivat vaikka tehdä ravintolavarauksen asiakkaan puolesta.

Työsuhde- ja
yksityisoikeudelliset
lakiasiat
Kokemuksella ja luottamuksellisesti
asiakkaan eduksi.

ASIANAJOTOIMISTO AIKA
www.aikalaki.fi

010 8411 000

info@aikalaki.fi

Topeliuksenkatu 7 A, 00250 HKI

Heymossa voi yöpyä vaikka seitsenhenkinen perhe yhdessä huoneessa
Heymosta löytyvien erityisyyksien joukossa on myös läpi päivän älykaapeista saatavilla oleva All day breakfast
sekä suuret ryhmähuoneet, joihin mahtuu yöpymään jopa
seitsemän hengen seurue. Oman huoneen jatkumona on
erillinen Heymo Social Space: oleskelutila, joka on varattu
vain Heymon vieraille.
Hotellissa on hyödynnetty innovatiivista tilasuunnittelua monin
tavoin. Esimerkiksi hotellin portaat on valjastettu kuntoiluun
yhteistyössä kuntokeskus Liikun kanssa.
Yhtä Heymon huoneista, Lucky you -huonetta, ei voi
lainkaan varata. Uniikki huone arvotaan joka päivä hotellin
vieraiden kesken. Lucky you –huoneessa onnekas vieras pääsee
Heymon ylimpään kerrokseen nauttimaan pilviunelmista ja
lukuisista yllätyksistä.

Heymon kehitys ei pysähdy tähän
Heymo on uuden ajan hotelli, jossa asiakas maksaa vain siitä,
mitä tarvitsee. Sokos Hotellin asiakastutkimusten perusteella
etenkin nuorempien sukupolvien keskuudessa on paljon matkailijoita, jotka toivovat hotellilta joustavuutta. Heymon kulmakivenä on laadukas peruspalvelu, jota vieras voi täydentää
vapaasti omien tarpeidensa mukaan ostamalla palveluita joko
hotellista tai sen ulkopuolelta.
TEKSTI: ANNA-MAIJA KUNNAS
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Hyvää ja lämminhenkistä
Eurooppa-päivää meille
kaikille!
Maanantaina 9.5. armon vuonna 2022 liehuivat siniristiliput Eurooppa-päivän kunniaksi Suomessa,
kuten kaikkialla Euroopassa.
Ja Eurooppa-päivän merkeissä toivon jokaisen muistavan tärkeät sanat:
Välitetään toinen toisistamme!
– Pidetään siis samalla huolta, ettei kukaan jäisi
ypöyksin syrjään! Pienikin hyvä teko voi olla
ratkaiseva!
– Turvataan hyvä opetus kouluissa ja terveydenhuollon palvelut!
– Autetaan kaiken ikäisiä lähimmäisiämme.
– Työskennellään yhteisen hyvän ja suvaitsevaisuuden puolesta talkoohengellä.
– Pyritään antamaan tasa-arvoisia palveluita.
Huolenpitoa sitä tarvitseville.
– Turvallisia vaihtoehtoja ikäihmisille ja kantoapua
sitä tarvitseville läheisillemme.
Varhainen puuttuminen ongelmiin on tehokkainta.
Lapsilla lukutaito on korkea, entä elämäntaidot?
Löytyisikö kouluilta nuorisotilaa?
Lisätään liikuntaa! Huolehditaan samalla ympäristöstä.
Korjaavia ja parantavia ympäristötekoja osaa jokainen.
Ulkona liikkuessa on helppo huolehtia karkkipapereistakin "Roska päivässä"-ajatuksella
Kannattaisiko ihan "aikuisten oikeasti" pyhittää edes
yksi ilta pelkästään perheelle? Lukea iltasatu lapsille.
Kokeillaanko? Jospa alkaisimme viettää koti-iltoja ja
tehdä ruokaa useamminkin yhdessä ... Kiertää lenkki
yhdessä ennen nukkumaan menoa. Kertoa, mitä kuuluu.
Ja kuulla, mikä mieltä painaa... Kysyä ja kuunnella
vastauksia ja vasta sitten kiittää. Tai nuhdella ...

Katsotaan silmiin ja ehdotetaan jotain mukavaa
yhdessä...
On hyvä muistaa, ettei kaikkea voi saada.
Se kannattaa pitää mielessä AINA!
Päätöksen tekijä on jokainen itse!
Ja silti elämästä on tulossa hyvä! Vai mitä?
Ollaan optimisteja!
Olemmehan me selvinneet aika hyvin tähänkin asti.
Onhan meillä kokonaisuus kutakuinkin hallinnassa.
Vai onko sittenkään?
Hämmästyneenä olen pannut merkille arki-iltojen
jatkuvan valoisina hyvin pitkän aikaa. Ja valon alkavan
kurkistella verhojen lomitse anivarhain aamuisin.
Samalla kutsuen iloitsemaan valoisuudesta!
Kevät on ihanaa valon aikaa!
Toivon, Eurooppa-päivän merkeissä, että onnistuisimme yhdessä palauttamaan ja säilyttämään maailmassa rauhaa ja elämään hyvää ainutkertaista
elämää - uhkista huolimatta.

Liki mahdotonta on tämän päivän nuorison kantaa
kotiin pelkkiä kymppejä. Ja pyytää harmitellen anteeksi
heikosti mennyttä koetta. Kyllä hän tsemppaa itsekin.
Vanhempien kannattaa muistaa omat koemenestymiset!
Jos joku tuo hyvin onnistuneen koepaperin esille,
kehutaan häntä ääneen!
Vietetään aikaa enemmän yhdessä. Puhutaan kauniisti
perheenjäsenille ja muille läheisillemme. Isovanhemmat
ovat hyvin kehuttuja läksyasioissa.
Sipaistaan ohimennen – kuin paijaten – läheisiämme...
Väistyykö? Tuskin.
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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
OTM Milka Laaka

Vuosiloman kertyminen
Kesän koittaessa vuosiloma sekä sitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet tulevat
useille työntekijöille ajankohtaiseksi. Vuosilomia säännellään vuosilomalaissa, minkä lisäksi täydentäviä ja osin vuosilomalain säännöksiä korvaavia ehtoja on otettu
työehtosopimuksiin.
Vuosilomalain mukaan kertyvien
vuosilomapäivien määrä riippuu
työsuhteen kestosta.
– Jos työsuhde on kestänyt
lomanmääräytymisvuoden
loppuun mennessä alle yhden
vuoden, lomaa kertyy kaksi päivää jokaista täyttä lomanmääräytymiskuukautta kohti.
– Jos työsuhde on kestänyt yli
vuoden, lomaa kertyy kaksi ja
puoli päivää jokaista täyttä
lomanmääräytymiskuukautta
kohti.
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Lomanmääräytymisvuodella tarkoitetaan 1.4.–31.3. välistä aikaa.
Täydellä lomanmääräytymiskuukaudella tarkoitetaan sellaista
kalenterikuukautta, jolta työntekijälle kertyy lomaa niin kutsuttujen 14 päivän säännön tai
35 tunnin säännön mukaan.
Ensisijaisesti vuosilomaa kertyy
14 päivän säännön mukaan.
Tällöin vuosilomaa kertyy sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona
työntekijällä on ollut 14 työssäolopäivää tai työssäolon veroista päivää. Jos työntekijä on työ-

sopimuksen mukaan työssä niin
harvoina päivinä, että vain osa
kalenterikuukausista sisältää 14
työssäolopäivää, lomaa kertyy
jokaiselta kalenterikuukaudelta,
jona työntekijällä on ollut vähintään 35 työtuntia tai työssäolon
veroista tuntia. Sääntöjä ei voida
soveltaa rinnakkain, joten lomaa
kertyy aina vain jommankumman
säännön mukaisesti.
Työssäolon veroisina päivinä ja
tunteina pidetään sellaista työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen

Työsuhdejuristien palsta
maksamaan työntekijälle palkkaa. Lisäksi työssäolon veroista
aikaa ovat tiettyjen laissa määriteltyjen ajanjaksojen ajan muun
ohella vanhempainvapaista, sairauslomasta, opintovapaasta ja
lomautuksesta johtuvien poissaolojen ajat.
Jos työntekijä on työsopimuksen
mukaan työssä jokaisena kalenterikuukautena alle 14 päivää tai
35 tuntia, lomaa ei edellä mainittujen sääntöjen mukaan kertyisi.
Tällöin työntekijällä on pyynnöstään oikeus saada työsuhteen
kestäessä kaksi arkipäivää vapaata jokaiselta kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Samoin työntekijällä,
joka on työskennellyt samalle
työnantajalle toistuvien määräaikaisten työsopimusten perusteella, on pyynnöstään oikeus
saada vapaata pitämättömiä
lomiaan vastaava määrä.

Vuosiloman pitäminen ja
lomapäivien kuluminen
Vuosilomalain mukaan vuosilomasta 24 päivää on pääsääntöisesti sijoitettava lomakaudelle,
joka on 2.5.–30.9. välinen aika.
Muu osa lomasta on annettava
seuraavan lomakauden alkuun,
eli 1.5. mennessä.
Pääsäännöstä voidaan poiketa
kausiluontoisessa työssä tai jos
työntekijä ja työnantaja sopivat
loman ajankohdasta toisin.
Lähtökohtaisesti sekä kesäloma
että talviloma tulee antaa yhdenjaksoisena. Tästä voidaan poiketa, jos se on työn käynnissä pitämisen kannalta välttämätöntä,
tai jos työntekijä ja työnantaja
sopivat toisin. Kesälomasta vähintään 12 päivää on kuitenkin
aina annettava yhdenjaksoisena.

Työntekijällä ja työnantajalla on
lain mukaan suhteellisen laaja
oikeus sopia vuosiloman pitämisestä lain mukaisista pääsäännöistä poikkeavalla tavalla.
Mikäli sopimukseen ei päästä,
työnantajalla on viime kädessä
oikeus päättää loman ajankohdasta, kunhan edellä mainitut
edellytykset täyttyvät. Työnantajan on kuitenkin kuultava työntekijöitä lomien ajankohdasta ja
otettava työntekijöiden toiveet
mahdollisuuksien mukaan huomioon.
Lomapäiviä kuluu vuosilomalain
mukaan määräytyvissä tilanteissa
kuusi päivää viikossa. Tämä johtuu siitä, että vuosilomaa kuluu
arkipäiviltä, jollaiseksi katsotaan
myös lauantai. Lomapäivien
kulumisesta on säädetty toisin
eräissä työehtosopimuksissa,
joten työehtosopimusta sovellettaessa lauantaita ei välttämättä lasketa lomapäiviä kuluttavaksi päiväksi.

Vuosiloman ajalta
maksettava palkka
Vuosiloman ajalta maksetaan
lähtökohtaisesti työntekijän
säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Viikko- ja kuukausipalkkaisten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että vuosiloman
ajalta maksetaan työntekijän
normaali palkka lisättynä mahdollisilla muilla kuin tilapäisiin
olosuhteisiin perustuvilla lisillä.

8

Jos työntekijä työskentelee vähintään 14 päivää kuukaudessa,
vuosilomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden ansioista lasketun keskipäiväpalkan
perusteella. Alle 14 päivää kuukaudessa työskentelevien työntekijöiden vuosilomapalkka lasketaan prosenttiperusteisena lomanmääräytymisvuoden ansioista laskettuna.
Jos työntekijä työskentelee alle
14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa ja pitää vuosilomaa vastaavaa vapaata, hänelle maksetaan prosenttiperusteisesti laskettu lomakorvaus. Vastaavasti
työntekijällä, joka pitää vuosilomaa vastaavaa vapaata työskenneltyään toistuvien määräaikaisten työsopimusten perusteella,
on oikeus saada lomakorvausta
siltä osin, kun sitä ei ole maksettu työsopimusten päättyessä.
Vuosilomalaissa ei säädetä lomarahasta, eli sitä ei ole lain mukaan välttämätöntä maksaa.
Useimmissa työehtosopimuksissa on kuitenkin lomarahaa koskevia ehtoja. Lomarahasta on
voitu sopia myös työsopimuksessa tai sen maksaminen voi perustua työpaikalla noudatettavaan
käytäntöön. Lomaraha on yleensä 50 % vuosilomapalkasta ja sen
maksaminen on ainakin eräissä
työehtosopimuksissa sidottu lomalta palaamiseen.

Milka Laaka, OTM

Muiden kuin viikko- tai kuukausipalkkaisten työntekijöiden vuosilomapalkka lasketaan vuosilomalaissa määriteltyjen laskentakaavojen mukaisesti keskipäiväpalkan perusteella tai prosenttiperusteisesti.
Merkonomi News 2 / 2022
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Turun Merkonomit ry
To 16.6. klo 19
Mistä rakkaus alkaa
Sipilänmäen kesäteatteri
Sipiläntie 9, Piikkiö

Matti Kuikkaniemen käsikirjoittama musiikkinäytelmä.
Tarinaa vie eteenpäin musiikki, jonka tekijänä on tuttu
nimi – Paul Anka. Ikivihreiden sävelten kautta eletään
arjen musikaalia.
Yhteislaulu alkaa jo klo 18.30.
Lipun hinta on 20 euroa ja lippuja voi varata Marjalta,
Puh. 0458505060 tai saarelamarja@gmail.com.
Lisätiedot: Marja Saarela, puhelin 045 850 5060

Su 3.7. klo 18
Kievarin naiset

Kuivalahden kesäteatteri, Eurajoki
Tervetuloa mukaan nauttimaan kesäteatterista Kuivalahdella! Reijo Leinon kirjoittama komedia ”Kievarin
naiset” sijoittuu 1900-luvun alkuvuosiin kestikievarien
ja hollikyytien aikaan.
Tarinassa katsoja pääsee seuraamaan erään Eurajoella
sijaitsevan kievarin ja kolmen orvoksi jääneen sisaren
selviytymistarinaa kievarin pitämisen jatkamiseksi.
Tarinassa esiintyy joukko aikalaisia fallesmannista
kulkureihin ja kateellisiin naapureihin. Kaikilla on oma
mielipiteensä kievarista ja sen pitämisen tarkoituksesta.
Näytelmä on kirjoitettu paikallismurteella ja sisältää
myös musiikkia.
Hinta: jäsen 10 euroa, avec 15 euroa

Tampereen Merkonomit ry

Hinta sisältää lipun näytelmään, kahvilipun sekä
tarvittaessa bussikuljetuksen Porista. Bussin lähtöaika
ilmoitetaan omassa jäsentiedotteessa 2/2022.

Ma 27.6. klo 17
Risteily laivalla Viikinsaareen

Ilmoittautumiset 23.6. mennessä ja maksut
27.6. mennessä yhdistyksen tilille, viite 1258.

To 4.8.
Vierailu Tuurin kyläkaupalla
Matkan hinta 25 euroa / henkilö

La 19.11. klo 18
Evita-musikaali

Porin Teatteri, Hallituskatu 14, Pori

La 13.8. klo 14
Mitä kuuluu Marja-Leena?

Andrew Lloyd Webberin säveltämä ja Tim Ricen kirjoittama suurmusikaali EVITA on tositapahtumiin pohjautuva tarina Eva ”Evita” Perónista, Argentiinan historian
vaikutusvaltaisimmasta naisikonista.

Upea road trip -henkinen musiikkikomedia
Leevi and the Leavingsin hiteillä!

Evitan roolissa nähdään Porin Teatterin näyttelijä Maria
Pere ja Chen roolissa vierailija Marko Maunuksela.

Matkan hinta 60 euroa / henkilö
- sisältää bussimatkan ja teatterilipun

Lipun hinta: jäsen 25 euroa, avec 35 euroa.

Hämeenlinnan Uusi Kesäteatteri
Tampereentie 100, Hämeenlinna

Tarkemmat tiedot tapahtumista seuraavassa
julkaisussamme, seuraa myös ilmoitteluamme:
http://www.elisanet.fi/tammerko/

Porin Seudun Merkonomit ry
Yhdistyksen uudistetuilta nettisivuilta
www.porinseudunmerkonomit.fi löytyvät kaikki tulevat
jäsentapahtumat heti sen jälkeen, kun ajankohdat ja
osallistumismaksut on lyöty lukkoon.
Suunnitellusta kesäretkestä Somerolle ja mahdollisesta
muustakin ohjelmasta tulee siis tiedot nettisivuille,
joten sinne kannattaa kurkata aina välillä!
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Kaikki ennalta varaamamme 35 paikkaa ovat jo
täynnä! Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja
myöhemmin puheenjohtajalta.
*****
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).
		 Rentouttavaa
		 kesää kaikille!
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Helsingin Merkonomit ry
To-su 11.-14.8.
Kesämatka Wieniin ja St. Margarethenin
oopperafestivaaleille
Ihastuttava Itävalta ja Verdin Nabucco

Kesätuuli taas oksissa soittaa
kesän kauneutta hehkuu maa.
Talven ankean lämmöllään voittaa
niityt kukkia vaahtoaa.
Lailla linnun jos lentää voisin
yli ilmojen liitäen,
sieltä kauneimman lauluni toisin
kesän kauneutta ylistäen.
Aurinkoista ja positiivista kesää kaikille!
Kouvolan Seudun Merkonomit ry
Kymenlaakson Liiketalous ry
Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry
Savo-Karjalan Merkonomit ry

Itävallan oopperamatkalle on ilmoittautunut ilahduttavasti jo 18 Helmeri-osallistujaa. Muutama paikka vielä
jäljellä.
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.
Matkaohjelma:
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 sijait-
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sevassa 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 Sissimuseossa. 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 Sissi-museossa 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.

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.
(Yksinmatkustaville; kysy mahdollista Helmeri-kaveria).
Ilmoittautumiset Helmereihin viimeistään 9.6.
mennessä. Varausmaksu 25 % matkan hinnasta
viikon sisällä ilmoittautumisesta.
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.
Matkalla noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja sekä
vastuullisen matkanjärjestäjän, Matka-Agentit/Elämys
Travel & Events Oy:n lisä- ja erityisehtoja.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Ohjelma: www.helmeri.fi

Lounas nautitaan luostarin ravintolassa. Lounaan jälkeen
ajetaan kauniin, kapean ja mutkittelevan Helenentallaakson läpi kohti Badenin kylpyläkaupunkia. Badenissa
on viehättäviä Biedermeier-aikaisia taloja. Keisari 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.
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Kuva: St Margarethenin oopperafestivaalit
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To 15.9. (täynnä) ja
Ke 21.9. klo 19.00

Stephan Elliott ja Allan Scott

Priscilla, aavikon kuningatar

Helsingin Kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Odotettu uutuusmusikaali syksyllä Kaupunginteatteriin!

Ke 24.8. klo 16.30
ARS22 - Eläviä kohtaamisia

Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki
Helmereille on varattu noin tunnin opastettu kierros
uudistetun Kiasma-taidemuseon kaikissa kerroksissa
olevaan ARS22-näyttelyyn.
Ryhmään mahtuu 20 osallistujaa.
Opastus alkaa museon aulasta tasan kello 16.30.
ARS22 tuo Kiasmaan kansainvälisen nykytaiteen ajankohtaisimpia ja kiinnostavimpia teoksia ja tekijöitä.
Näyttely luo paikan yhteisille kokemuksille, elämyksille
ja yhteisöllisyydelle.

Hinta: 23,00 euroa (opastus ja lippu)
9,00 euroa Museokortilla
Maksuviite: 40027
Ilmoittautumiset ja maksut 15.8. mennessä.
Tilaisuus on tällä hetkellä täynnä!

Bilemusikaalien klassikko, johon Helmereille on
hankittu normaalia edullisempia ennakkolippuja
kahteen syyskuun näytökseen: 15. ja 21.9.
Torstain näytös 15.9. on tällä hetkellä täynnä.
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.
Musikaalin ohjaa Samuel ”Kinky Boots” Harjanne.
Suurmusikaalin upean roolituksen löydät netistä:
https://hkt.fi.
Ensi-ilta 25.8.2022.
Kesto varmistuu ensi-iltaviikolla.
Priscilla-musikaali on bileet, joita et halua missata.

Liput:
		

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Eläkeläislippu 76,00 euroa
Peruslippu 79,00 euroa

Opiskelijalippu (muutama tarjolla), 34,00 euroa.
Kaikki paikat permannolla.
Kuvaaja: Robert Seger

Maksuviitteet: 5416 (15.9.), 40086 (21.9.)
Ilmoittautumiset ja maksut 15.6. mennessä.
Huom!
Mainitse lisätiedoissa, minkälaisia lippuja varaat.
Opiskelijalippuja on tarjolla vain muutama. Kaikki
etukäteen hankitut liput ovat n. 10 euroa normaalilippuja edullisempia. Jos esitys peruuntuisi, niin
lippujen hinta palautetaan tai vaihdetaan toisiin
lippuihin.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
https://hkt.fi
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SYKSYKSI VARATTU UUSIA TEATTERI- JA
OOPPERAESITYKSIÄ
To 6.10.
Anastasia-musikaaliretki Tampereelle
Tampereen Teatteri

Anastasia-musikaalissa nähdään upeita, lahjakkaita
eturivin musikaalinäyttelijöitä!
Anjan/Anastasian nimiroolissa upea ja valovoimainen
Pia Piltz. Lisäksi päärooleissa Sinikka Sokka (leskikeisarinna Maria Feodorovna), Kaisa Hela (Lily), Petrus
Kähkönen (Dimitri), Ville Majamaa (Vlad) ja Joel Mäkinen (Gleb). Ohjaajana Suomen eturivin musikaaliohjaaja
Samuel Harjanne.
Tarkemmat tiedot tulevat Helmerien nettisivuille:
www.helmeri.fi

Ke 2.11. klo 19.00
Innocence

Suomen kansallisooppera
Ylistetty uutuusooppera
Kaija Saariahon säveltämä ja Sofi Oksasen kirjoittama
Innocence on ravisteleva, kahdessa aikatasossa liikkuva
ooppera menneisyyden haavoista, ajan kulumisesta ja
irti päästämisestä.

Helmeri-hinta: 92,00 euroa (perushinta 106
e), opiskelija/nuoriso (alle 20 v.)
64,00 euroa.
Maksut ja ilmoittautumiset 12.9. mennessä.
Maksuviite: 40086
Vetäjä: Irene Uimonen

Helsingin Kaupunginteatteri
To 27.10. klo 19.00
Kultalampi

Helsingin Kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Ernest Thompsonin Kultalampi on haikea ja koskettava
kuvaus perheestä ja itsensä hyväksymisestä.
Rooleissa: Heidi Herala, Juhani Laitila, Jussi Puhakka,
Emilia Sinisalo, Sauli Suonpää ja Kuura Rossi/Vertti
Uusitalo.

To 10.11. klo 19.00

Christopher Hampton – Leea Klemola – Rosa Maria Perä:

Vaarallisia suhteita
Studio Pasila

Rooleissa: Riitta Havukainen, Juha Jokela, Pertti Koivula,
Merja Larivaara, Kari Mattila, Eija Vilpas, Sari Haapamäki
ja Mikko Virtanen.

Ti 15.11. klo 11.00
Merja Larivaara:

Seniorisoppa

Kaupunginteatterin Suuren näyttämön lämpiössä
Tarjolla rentoa musiikkia ja lounassoppaa.

Hinta: 18,00 euroa

(sisältää konsertin ja soppalounaan)
Maksuviite: 40073
Ilmoittautumiset ja maksut 12.10. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 23.11. klo 19.00

Christopher Hampton – Leea Klemola – Rosa Maria Perä:

Kris och katastrof i Mumindalen
Lilla Teatern, Yrjönkatu 30

Teatteria aikuisille! Esitys on ruotsinkielinen ja se tekstitetään suomeksi ja englanniksi.
Rooleissa: Ulriikka Heikinheimo, Vuokko Hovatta, Robert
Kock, Reetta Moilanen, Elena Rekola, Pia Runnakko,
Ursula Salo, Riina Tikkanen, Alexander Wendelin ja Joachim Wigelius.

Ma 12.12. klo 18.30
Ystäväni Pelikaani

Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Satumainen fantasiaseikkailu
Nämä ja kaikki suunnitteilla olevat uutuudet tulevat
Helmerien nettisivuille, josta löytyvät tarkemmat
tiedot: www.helmeri.fi.

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

Hinta: 41 euroa (norm. peruslippu 44 e)

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

Helmeri-vetäjä: Seija Kuusinen

Osallistumismaksut tilille:
FI88 1270 3000 1009 95

Maksuviite: 40060
Ilmoittautumiset ja maksut 20.9. mennessä.
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YTKBarometri:

Ukrainan sodan vaikutus ei juuri näy työttömyydessä
Suomen suurimman työttömyyskassan työttömyysaste on nousussa, mutta sodan vaikutusta ei luvuista
erota. Maksettujen etuuksien kuukausimäärä on noussut vuoden alusta lähes 10 miljoonalla eurolla.
Yleinen työttömyyskassa YTK:n työttömyysaste oli maaliskuussa 8,8 %. Työttömyys kasvoi helmikuusta 1,1 %. YTK:n
työttömyysaste on nyt korkeimmalla tasollaan kesäkuun 2021
jälkeen. Tuolloin se oli samalla tasolla kuin nyt, 8,8 %.  

YTK maksoi etuuksia maaliskuussa yhteensä 73 982 770
euroa. Helmikuussa vastaava summa oli 64 300 413 euroa, eli
maksettujen päivärahojen määrä kasvoi helmi-maaliskuussa
yli 9,6 miljoonaa euroa.

Vuodentakaiseen verrattuna työttömyys on kuitenkin matalalla tasolla. Maaliskuussa 2021 YTK:n työttömyysaste oli
12,1 % eli yli kolmanneksen nykyistä lukua suurempi.
– Maaliskuun työttömyysluvuissa näkyy etenkin alkuvuodelle
tyypillinen korkeampi työttömyys. Sama ilmiö vaikutti myös
vuosi sitten, mutta silloin kokonaistyöttömyys oli hankalamman koronatilanteen vuoksi suurempi, kertoo YTK:n
toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Yli 55-vuotiaiden työttömyys jälleen nousussa  

Vaikka Venäjän hyökkäyssota ravistelee koko Eurooppaa, ei
sodan vaikutus näy suuremmin työttömyysluvuissa.  
– Ukrainan sodan osalta seuraamme tarkasti talousvaikutusten
näkymistä työttömyydessä, mutta mitään ei tältä osin ole
havaittavissa. Huhtikuun hakemusmäärät näyttävät hieman
maaliskuuta maltillisemmilta. Tällä trendillä työttömyysaste
olisi jopa kääntymässä laskuun kesää kohti mennessä, Auli
Hänninen sanoo.  

Ikäryhmistä eniten nousi 56–68-vuotiaiden työttömyys, joka
kohosi 1,9 %. Nousua on noin kaksinkertaisesti nuorempiin
ikäryhmiin verrattuna.
Yli 55-vuotiaiden työttömyys oli YTK:n jäsenistön keskuudessa marras-helmikuun ajan loivassa laskussa. Nyt suunta
on kääntynyt ainakin toistaiseksi nousuun.
Myös YTK:n maksama keskimääräinen päiväraha on lievässä
nousussa. Maaliskuussa keskimääräinen päiväraha oli 67,7
euroa, kun tammikuussa se oli 65,9 euroa. Keskimääräisen
ansiopäivärahan nousu voi kertoa siitä, että työttömäksi on
jääty aiempaa keskimäärin suuremmilla tuloilla.

Nuorilla naisilla työn henkistä kuormitusta muita enemmän
Jäsenpulssi-kyselytutkimus lähetettiin kaikille YTK:n jäsenille.
Vastauksia kertyi yhteensä 19 797 kappaletta.
Kyselyn vastausaika oli 4.-13.3.2022.
Työn henkinen paine tuntuu etenkin 25–34-vuotiailla naisilla,
kertoo kyselytutkimus. Samalla ryhmällä on myös eniten aikeita vaihtaa työpaikkaa. Varmuus työn jatkumisesta olisi tärkeää
etenkin 55–64-vuotiaille miehille, mutta asia koskettaa
nuorempiakin.
Yleinen työttömyyskassa YTK kysyi jäseniltään maaliskuussa,
mikä olisi ensimmäinen asia, jonka he haluaisivat parantuvan
nykyisessä työssään. Kysyttäessä, mikä olisi ensimmäinen asia,
jonka haluaisit parantuvan nykyisessä työssäsi, 25–34-vuotiaista naisista 23 % valitsi vaihtoehdon ”työn henkinen kuormittavuus”. Saman ikäryhmän miehistä tämän vaihtoehdon
valitsi 13 %. Alle 25-vuotiailla tulos oli samansuuntainen.
Vanhemmilla vastaajilla erot tasoittuvat. Yli 35-vuotiaat naiset
ja miehet kertovat työn henkisen kuormituksen olevan samoissa määrin ongelma. Nuorilla naisilla työn henkinen kuormitus
on siis suurempaa kuin nuorilla miehillä, mutta myöhemmin
työuralla ero tasoittuu.
– Ihmiset, jotka ovat hyviä ja osaavia työssään, saattavat kuitenkin epäillä omaa osaamistaan tai omia ansioitaan työssään
menestymisessä eli potea ns. huijarisyndroomaa. Varmasti hyvin monessa organisaatiossa pohditaan, miten työyhteisöissä
voitaisiin purkaa näitä paineentuntoja tai luoda turvallisuutta,
pohtii YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Lähde: YTK

Varmuus työn jatkumisesta tärkeää etenkin
keski-ikäisille miehille
Naisilla on läpi ikäryhmien hieman miehiä enemmän aikeita
vaihtaa työpaikkaa. Ero ei ole iso, kyse on muutamista
prosenteista.
Selkeimmin tämä näkyy nuorissa aikuisissa.
Kysyttäessä “harkitsetko tällä hetkellä työpaikan vaihtoa?”
25–34-vuotiaista naisista 38 % vastasi kyllä, mikä on kaikista
ikä-sukupuoliryhmistä eniten. Saman ikäisistä miehistä näin
vastasi 34 %.
Työpaikan vaihtoaikeet pienenevät vanhemmissa ikäryhmissä.
55–64-vuotiaista vastaajista enää 19 % harkitsee työpaikan
vaihtamista, eikä tuloksessa ole tässä ikäryhmässä sukupuolten
välillä enää eroa.
– Työn kuormittavuus ja työpaikan vaihtoaikeet ovat
molemmat korkealla tasolla nuorilla, työuransa alkupuolella
olevilla naisilla. Meillä on huutava työntekijäpula esimerkiksi
sosiaali- ja terveysalalla. Nyt on oikea aika pohtia tulevien
hyvinvointialueiden organisoimista ja johtamista ja rakentaa
se niin, että se tukee työssä menestymistä ja työhyvinvointia,
Auli Hänninen sanoo.
Varmuus työn jatkumisesta olisi tärkeää etenkin työuran
loppupuolella, mutta myös alkutaipaleella oleville miehille.
55–64-vuotiasta miehistä 25 % ja 18–24-vuotiaista 23 %
valitsi tämän vaihtoehdon keskeisimpänä.
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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
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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
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

Merkonomi News 2 / 2022

| 23

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 oikeusturvavakuutus
- 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.

