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8 Pääkirjoitus
Jännitystä ilmassa

" Huh hellettä,

mikä lämpöaalto!
Vilken värmebölja!

"

Tänä vuonna on hellettä ja lämpöä riittänyt kaikille ja kaikkialla. Toiset
nauttivat, toiset tuskaantuvat – kuumuuskin voi olla ahdistavaa... Onneksi
sadepilvet ovat kesän aikana ylittäneet ainakin osan maata. Sadetta ei ole
saatu kuitenkaan kaikkialla maailmassa, Euroopan isot joet ja Kiinan joet
ovat kuivuneet osin pohjiaan myöden, valtaisat metsäpalot raivoavat niin
Keski-Euroopassa kuin Amerikassakin. Näistä tapahtumista uutisoidaan eri
puolilta maailmaa. Energiantuotanto on Venäjän sodan ja kuivuuden takia
lamaannuksessa ja hinnat nousussa. Tilanteen normalisoitumisesta ei ole
tietoakaan.
Miten meidän käy tulevana talvena? Ukrainan sodan ja keskuspankkien
vuosia harjoittaman rahapolitiikan takia inflaatio on noussut yli hyväksytyn
rajan ja on jo karkaamassa keskuspankkiirien hyppysistä. Nordean ekonomistit arvioivat inflaation nousevan jopa 20 prosenttiin. Energian, etenkin
sähkön hinta on jo tätä kirjoittaessa noussut tähtitieteellisiin lukuihin –
meillekin tuli kirje uudesta sähkön hinnasta, joka on jo 39 senttiä kilwattitunnilta! En ole moista elämässäni nähnyt! Sähköasiantuntijat veikkaavat
talveksi jopa 50 sentin hintoja. Ajatelkaa, suomalaisen keskivertoperheen
sähkölämmitteinen talo vie noin 15 000 kilowattia vuodessa, joka tarkoittaa
50 sentin hinnalla jopa 8 000 euron vuosittaisia sähkölaskuja. Tähän vielä
ruoan, lasten harrastusten, bensan hinnannousu ja lisänä korkotason nousu.
Eihän velkaiset lapsiperheet tule selviämään sellaisesta!
Nyt, jos koska, tarvitaan yhteiskunnan vastaantuloa samalla idealla kuin
muissa Euroopan maissa. En ole täysin vakuuttunut hallituksen esityksistä,
ne eivät valitettavasti riitä. Suomessa on satojatuhansia sähköllä ja maakaasulla lämpiäviä taloja, joiden asumiskustannukset nousevat pilviin. Ruotsissa
valtio maksoi jo viime talvena asuntojen kohonneita sähkölaskuja takaisin
asukkaille ideana, ettei kukaan joutunut kohtuuttomaan elämäntilanteeseen.
Odotan, että Suomessakin maan hallitus tukee kansalaisiaan energiaahdingossa ja että ainakin maakaasu- ja sähkölämmitteisissä taloissa asuville
hyväksytään kohtuullinen korotus viime vuoden energiakuluihin ja rajan
ylittävät energiakulut hyvitetään asukkailleen esim. ajalta 1.12. – 30.3.
Tämän tiedon saatuaan ihmiset voisivat elää turvallisin mielin, eikä pelättyä
kulutuksen loppumista ja siitä johtuvaa taantumaa syntyisi.

KUVA: STUDIO ULLAKKO

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n hellevuosi on ollut
perustoimintojen hoitamista. Talous on ollut tiukalla, mutta pärjätään.
Jäsenet ovat saaneet tarvitsemansa palvelut, yhdistykset ovat pandemian
jälkeen aktivoineet toimintaansa – tapahtumia ja matkoja taas järjestetään.
Toivottavasti ensi vuonna toiminnot palaavat entiselleen. Syksy on
aktiivisuuden aikaa – osallistukaa erilaisiin toimintoihin – olkaa virkeitä!
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Hyvää, värikästä syksyä Teille jokaiselle!
MARKKU MIKKOLA
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Suru-uutinen
Heinäkuussa saimme surullisen viestin.
Lehtemme pitkäaikainen toimittaja,
hyvä ystäväni Kaarina Suonperä on
menehtynyt 23.7.
Kaarinan kirjoituksissa saimme
tärkeää tapatietoa ja elämänohjeita.
Toukokuun lopulla ilmestyneessä
Merkonomi News -lehdessä Kaarina
toivoi jokaisen muistavan tärkeät sanat:
Välitetään toinen toisistamme!

Kannen kuvat:
Kultaranta Puutarha- ja patsaspuisto,
Naantali
Kuvaaja: Tiina Laurila
PS. Kultaranta menee remonttiin
vuosiksi 2023–2024. Remontti valmistuu vuoteen 2025 mennessä, jolloin
puutarhavierailut ovat mahdollisia.
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Pääkirjoitus
Sisällysluettelo
Syysliittokokous Hotel Mestari, Helsinki
A-kassa
Juontamisen sietämätön helppous, Heikki Kahila
Naantalin Asuntomessut 2022
Asuntomessut 2023, 2024, 2025, 2026
Vieraskynä: Huikkasen elämäntapamuutos
Budjettiriihen keskeisimmät päätökset
Näin suojaudut nettihuijaukselta
Nettihuijaus voi tapahtua kenelle tahansa
Työsuhdejuristit: Vaihtelevan työajan sopimus
Tapahtumat
Jäsenyyteesi kuuluu ammatillinen vastuu- ja
oikeusturvavakuutus
Yhteystiedot
Tilaa valmistujaislakki, saat lakin myös
personoituna nimellä, valitsemallasi sisävuoren 		
värillä jne.
Jäsenkampanja Metropol-hotellit

Olethan maksanut vuoden 2022 jäsenmaksun!
Päivitä osoitetietosi ja sähköpostiosoitteesi:
www.smyl.fi/Jäsenyys/Päivitä tietosi
Vuoden 2023 jäsenmaksulaskut
Laskut postitetaan marraskuun lopulla samassa kirjekuoressa
vuoden viimeisen Merkonomi News 4 2022 -lehden kanssa.
Eräpäivä on 2.1.2023.
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Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Sääntömääräinen syysliittokokous
Lauantai 12. marraskuuta, 2022 klo 14

Hotel Mestari, Kokoustila Viila

Fredrikinkatu 51, 00100 Helsinki

Liittokokouskutsu
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 		
ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut
osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Päätetään liittohallituksen jäsenten lukumäärästä
(6-9) ja valitaan tarvittavat liittohallituksen jäsenet
7. Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2023
8. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2023
10. Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien palkkioista, matkakustannusten ja päivärahojen suorittamisesta
11. Valitaan yksi-kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtainen varamies tai yhteisö
12. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat
13. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset
14. Hyväksytään jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten
säännöt ja toimialueet
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY

Hallitus

– Nautimme ravintolasalissa lounaan ennen kokousta klo 13.
– Valtakirjojen tarkastus klo 13.45.
– Kokouspaketin hinta sisältäen lounaan 61 euroa/osallistuja.
– Ilmoittautumiset: Kokoukseen ja lounaalle ilmoittautumiset
20.10. mennessä omaan paikallisyhdistykseen.
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Kun
lomautus
iskee.
Ja elämä jatkuu.

A-kassa.fi
Monta työtä, monta alaa
–yksi työttömyyskassa.
A-kassa on meidänkin kassa:
Teollisuusliitto
Rakennusliitto
Näyttelijäliitto
Ay-toimihenkilöt

Muusikkojen liitto
Suomen Journalistiliitto
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme

Seuraa meitä somessa @AvoinKassa
Avoin työttömyyskassa A-kassaMerkonomi News 3 / 2022
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JUONTAMISEN SIETÄMÄTÖN
HELPPOUS
Otsikko mukailee tietoisesti Milan Kunderan monimielistä
Olemisen sietämätöntä keveyttä ja jatkon tarina juontokulttuurista, sen nykytilasta ja juontajaksi ryhtymisen helppoudesta, kertoo alalle tulon sietämättömästä sopivuudesta kaikille.
Ammattina juontamisen arvostus on romahtanut. Erittelen
tässä joukon tekijöitä, jotka ovat johtaneet alan ammatilliseen
alennustilaan. Avaan myös muutamia näkökulmia juontamiseen
kymmenien ammattivuosien kokemuksella.

Teksti: HEIKKI KAHILA

Vähän yli kymmenen vuotta sitten, katselin missikilpailuihin liittynyttä haastatteluhetkeä. Kandidaatit saivat
kertoa, mitä odottivat elämältä yleensä ja erityisesti, jos
tulisivat valituiksi.

Karsinnasta tuli uuvuttava savotta. Sen läpäisi 16 kurssille kelpuutettua ehdokasta. Kaikilla oli jossain määrin
aikaisempaa kokemusta kanssaihmisten viihdyttämisestä.

Ehdokkaat kertoivat laajalti uratoiveistaan ja muutamat
päättivät sanailunsa seuraavaan, sivulausehenkiseen toiveeseen: Sit mä voisin vielä juontaa jotain sellast kivaa musaa
telkussa tai radiossa.

Opetussessiot kestivät kolme viikkoa.

Itsestään selvyytenä pidettiin omien kykyjen riittävyyttä,
eikä minkäänlaista koulutuskynnystä tarvitsisi ylittää.
Kaupalliset radiokanavat ovat sittemmin toteuttaneet
missien toiveita. Erityisesti niiden aamulähetyksissä on
siirrytty niin sanottuihin ”hyvää läppää ”- sisältöihin.
Juontajilta edellytetään sanallisia valmiuksia tuottaa
viihdyttävää ”läppää” kuuntelijoiden pitämiseksi
kanavalla.
90–luvun jälkipuoliskolla YLE/TV-1:den johto pyysi
minua organisoimaan television ensimmäiset viihdejuontajakurssit. Haluttiin löytää uusia ruutuviihdyttäjiä.
YLE:llä oli silloin vielä erilaisiin media-ammatteihin
kouluttava Radio– ja Televisioinstituutti. Sain kumppaneikseni instituutin esiintymis– ja puhekouluttajat. RTI
hoiti tapahtuneen kurssi-ilmoittelun eri medioissa. Hakemuksia tuli kaikkiaan 1054. Akateemisesti koulutetuista
tohtoreista toveripiirien mukaviin suupaltteihin. Paperikarsinnan jälkeen meillä oli 250 ehdokasta. Heiltä pyydettiin kahden minuutin videopuhe mistä hyvänsä viihdyttävästä aiheesta. Siitä tuli tiheä seula. Kuulimme ja
näimme paljon tv-kanavilla jo esiintyvien henkilöiden
matkintaa, saimme näytteet kielemme vaikeudesta, kameran kangistavasta vaikutuksesta, huumorikäsityksestä
alapäästä yläpäähän, esiintymispukeutumisen moninaisuudesta ja ihmisäänen monista mahdollisuuksista
sijoittua väärin.
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Luentoja tv-esiintymisestä, juontamisesta yleensä, puhetaidosta, viihdeohjelmien tekemisestä, kevyestä musiikista ja ruutupukeutumisesta. Harjoitustöitä ja koe-esiintymisiä. Tutustumista tuotanto-teameihin ja alan konkareihin kokemuksineen.
YLE maksoi kaiken. Kaikki 16 sijoittuivat sittemmin eri
tv– ja radiokanaville, muutamista tuli laivojen viihdeisäntiä ja –emäntiä, kaksi päätyi kansanedustajiksi.
Jos vastaavat kurssit toteutettaisiin nyt, uskoisin hakijoita
olevan huomattavasti vähemmän, koska juontamisesta
on tullut jo lähes kaikkien omaava kansalaistaito. Jos
sinulle on jonkin asteisen julkisuuden myötä tullut huomioarvoa, voit ilmoittaa, että olet ryhtynyt myös juontamaan.
Jari Sarasvuo lanseerasi alan kehitystä hyvin kuvaavan
termin huomiotalousarvo. Juontajan tilaaja voi todeta
kohteen po. arvon seuraamalla häneen kohdistunutta
some-kiinnostusta, hänen Facebookiaan, Instagramia,
Twitteriä, julkisuusaktiviteettejään, jotka ovat muuttuneet
palstamillimetreiksi Ilta-Sanomissa, Iltalehdessä, Seiskassa jne... Hänen juontaja-ammattitaidostaan ne eivät kerro mitään, mutta voivat toimia yleisöä koukuttavina tekijöinä ja palvella siten tilaajaa. Uuden arvottamisen myötä
saimme juontajatähdet, tähtijuontajat, suosikkijuontajat,
radiotähdet ja vähän koomiset suositut radiokasvotjuontajat. Tosi-tv-ohjelmat ovat uusin riittävästi julkisuutta
tarjonnut ohjelmatyyppi, jossa on voinut pätevöityä myös
juontajaksi.

Juontaja on johdannainen verbistä juontaa ja se taas
kuuluu alun perin tukinuitto–termistöön. Kehitys kulki
näin. Rehevät, kansanomaiset vääräleuat perillisinä Esa
Pakarinen, Eemeli, Jaakko Teppo. Iltamailmoituksissa Huumori ja kuulutus. Kuuluttajakulttuuri 30luvun lopulta yli sotavuosien 50-luvulle. Esikuvina paljolti
Radion kuuluttajat: Creutz, Fagerholm, Tamminen,
Eriksson. Kuulutettiin seuraavan esiintyjän nimi, numeron lajityyppi, sen nimi, sanoittaja, säveltäjä, säestäjä,
kapellimestari ja kenties orkesteri. Asiallista peruskuivaa
puhekauraa.

Juontaja on dynamo, jonka pitäisi vastata tilaisuuden
kaikenpuolisesta sujumisesta, olematta sen keskeinen
esiintyjä.

Käsitys juontajien ammattikuvasta on vahvasti vinossa
viihteen suuntaan. Varsin yleisesti juontaminen koetaan
pelkäksi kanssaihmisten viihdyttämiseksi, vaikka alan
ammattilaisten pitäisi hallita paljon laajempi juontotoiminnan skaala.

Ammattijuontajien pitäisi omata kyky kirjoittaa
tarvittaessa omat juontonsa.

En tiedä pidetäänkö juontajakurssien järjestämistä enää
tarpeellisena, koska omaamalla julkisuusarvoa, olet pätevöitynyt myös juontajaksi. Esimerkiksi YLE on lopettanut
esiintyjäkoulutuksen, eivätkä kaupalliset radio- tai
tv-kanavat järjestä mitään puhetaitotestejä juontajilleen.
Kanavien juontajien puheilmaisuun tämä heijastuu
siten, että arvossa on kuuntelijoitten käyttämä puhetapa.
Pyritään pönkittämään kanavan profiilia samaistumalla
Niilo Tarvajärven tulo radioaalloille 50-luvun alussa
ilmaisun tasolla kuuntelijoihin. Se on ollut luontevan
muutti juontokulttuuriamme järisyttävästi. Tervetuloa suomen kielen surma. Tilalle on tullut anglismeilla väriaamukahville –ohjelma sunnuntaiaamuisin kokosi
tetty, väärin painotettujen sanojen ja lauseiden loppuja
miljoona kuuntelijaa radioiden ääreen kautta tasavallan. korostava mössötys. Kun radiokanavilla siirryttiin ohjelSiirryttiin tyylilajiin viihdyttävästi, hauskasti, asiaa unoh- ma- ja biisivirtaformaattiin, tuli juontajien tehtäväksi
tamatta. 60-luvulla erityisesti konserttilavoille astelivat
täyttää välit höpötykseksi tulkitulla sanailulla. Ammattispeakerit. Näin lähinnä kevyen musiikin - ja jazzmaista lähetykseen valmistautumista ei vaadittu, piti vain
konserteissa. Klassisen musiikin konserteissa jatkoivat
omata kyky tuottaa jatkuvaa, sisällyksetöntä höpötyskuuluttajat. Sitten Suomi siirtyi juontajien aikaan.
virtaa.

Kursseilla monen kohdalla seinä nousi pystyyn. Juontojen
kirjoittaminen edellyttää tietojen hankintaa, niiden
muokkaamista puheilmaisuksi sekä dramaturgian tajua
Pitäydyn hetkeksi ammattimuistoihini.
siitä, miten rakennan esiintyjää ja yleisöä palvelevan
juonnon. Varsin yleinen oli käsitys, että kun esiintyjiä
Olen ollut kuuluttaja/juontajana tukkilaiskisoissa, jätti- lavalle juontaessani huudan, synnytän hypetystä, joka
bingoissa (ennen kuin arpajaislaki kielsi rahapalkinnot
innostaa yleisöä. Ongelmaksi tulee se, että esimerkiksi
niissä), tavaratalomessujen yleiskuuluttajana, juontaja
eivät kaikki laulajat eivätkä kappaleet ole elämää suuremkansainvälisillä messuilla, muotinäytösten juontajana,
pia. Syntyy geneeristä perusjuontamisen latteutta, kun
huonekaluesittelyjen vetäjänä, kertonut historiallisista nä- kaikki on ihanaa, mieletöntä tai mahtavaa.
kymistä sisävesilaivoilla, juontanut koristekasvien sidonnan suomenmestaruuskisoja, selostanut TUL:n täysien
Tällaisenkin mielipiteen olen kursittamisesta kuullut.
vuosien juhlaparaatia halki Helsingin ja juontanut uuden Sitä pidetään ajanhukkana, koska sitä ei koeta hyödyllivuoden vastaanottojuhlallisuuksia tv:hen Senaatintorilla. seksi pyrittäessä nopeaan, julkisuuden kannattelemaan
menestykseen. Hyödyllisempää ovat kaikki juontamiseen
Edellä kerrottu näin pikakuvina menneestä. Päätoimisesti liittyvät some-aktiviteetit. Vanhan Liiton ja Pitkän linjan
sitten satojen viihdetilaisuuksien suunnittelua, tuottamis- ammattilaisena en pysty arvioimaan esitettyä väitettä.
ta, juontamista ja juontajakursseja. Aloitin 18-vuotiaana
Pohjois-Savon seudun meijereiden kesäjuhlien kuulutta- Vuosien mennen olen eri kursseilla kysynyt osallistujien
jana. Muina esiintyjinä mm. oopperatenori Veikko Tyr- mielipidettä siitä, millaisia ominaisuuksia hyvällä juontaväinen ja näyttelijä lausuntataiteilija Eino Hyyrynen, jalla tulisi olla.
joka tulkitsi Veikko Huovisen Havukka-ahon ajattelijaa.
Olin valmistautunut kirjoittamalla kuulutukseni ja ope- Tässä kyselyn tulokset: Aito, helposti lähestyttävä, läsnä
tellut ne ulkoa. Olin kuitenkin niin hermona, että en jäl- oleva, luotettava, tilateisiin heittäytyvä, persoonallinen,
keenpäin muistanut lainkaan mitä ja miten puhuin.
valmistautunut, tapahtuman tyyliin sopiva, vakuuttava,
Mutta äitini kyynelehti ylpeydestä etupenkissä.
selkeästi artikuloiva, hyvä äänenkäyttö, miellyttävä ääni,
osaa ottaa yleisön huomioon, on sanavalmis ja omaa
Laaja-alainen juontaminen voi olla ammatillisesti hyvin- hyvät yleistiedot.
kin palkitsevaa, mutta se vaatii ao. henkilöltä laajoja
keikkakohtaisia taustatöitä. Henkilöösi liittyvä huomioMitä mieltä olette, kuinka moni aikamme juontajista
arvo voi tuoda tilaisuuteen uteliaita fanittajia, mutta jos omaa nämä ominaisuudet?
toteutat keikan käyttämällä rutiiniformaattiasi, sisällyttämättä siihen tilaajan toiveita, olet palvellut fanejasi,
mutta menettänyt mahdollisuuden tulla uudelleen. Jos
Heikki
juontaja roolittaa itsensä esiintyjäksi keikan muiden
esiintyjien rinnalle, hän on ymmärtänyt työnsä väärin.
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Asuntomessut
5.7.-14.8.2022

Asuntomessujen kävijät ennätystyytyväisiä!

Teksti: Tiina Laurila
Kuvat: Asuntomessut Kuvapankki

Myös Naantalin kaupunki on tyytyväinen
hankkeen onnistumiseen.
Asuntomessuilla Naantalissa vieraili yli
116 000 kävijää.

Naantalin asuntomessualue Lounatuuli sijaitsee luonnonkauniilla Luonnonmaan saarella, joka on kasvava ja kehittyvä
asuinalue. Lounatuuli on noin viiden kilometrin päässä
Naantalin keskustasta. Läheltä löytyy arjen ja hyvinvoinnin
palveluja: Kultaranta Resort golfkenttineen ja hyvinvointipalveluineen, alueen läheisyyteen valmistunut päiväkoti ja
koulu. Pikku Kipparin K-kauppa palvelee alueen asukkaita ja
saarella vierailevia.
Lounatuuli on ainutlaatuinen kokonaisuus, jossa yhdistyvät
viihtyisän ja huolettoman asumisen elementit. Saaristoluonnon ja kalliomaaston huomioiminen ovat olleet alueen
suunnittelijalla kaavoitusarkkitehti Oscu Uurasmaalla
keskeisenä lähtökohtana.
Asuntomessujen tämän vuoden teemat ovat puhutelleet
kävijöitä. Älykkäät energiaratkaisut ja erityisesti aurinkoenergian monipuolinen hyödyntäminen on kiinnostanut
niin ammattilaisryhmiä kuin suurta yleisöäkin. Myös itse
alue on kerännyt erityistä kiitosta. Jo suunnitteluvaiheessa
tavoitteeksi asetettu luonnon kunnioitus näkyy niin talojen
sijoittumisessa alueelle, perustuksissa kuin ikkunoista aukeavissa näkymissäkin. Alueen luonnolle tyypilliset metsäpihat
ovat keränneet kehuja, kanervat ja kalliot ovat säilyneet
lähes koskemattomina.

Messualueella puita on kaadettu mahdollisimman
vähän ja kalliota louhittu vain välttämätön.

Maisema on osa sisustusta.

Lisää yleisöä verkosta
Asuntomessuilla Naantalissa vieraili yli 116 000 kävijää.
Moni kävijöistä vieraili jo etukäteen tutustumassa
messukoteihin Virtuaalisilla Asuntomessuilla 24/7.
Messukäynnin jälkeen Virtuaalisilla Asuntomessuilla
käydään tarkastamassa yksityiskohtia ja palataan
kiinnostaviin messukoteihin kaikessa rauhassa.
Elokuun lopussa käynnistyivät televiossa
Huvila & Huussi Asuntomessuilla -erikoisjaksot,
mikä toi lopulta messukodeille miljoonayleisön.
8 | Merkonomi News 3 / 2022

Ranta-alueen katos muodostuu kaksipuoleisista
aurinkopaneeleista.

Asuntomessut seuraavan
neljän vuoden aikana
Loviisa 2023

Honka Haikun terassilaudoitus seuraa
kallionmuotoja.

Asuntomessut Loviisassa 7.7.–6.8.2023
Loviisa emännöi Asuntomessuja vuonna 2023. Messualue
on Loviisanlahden itäiselle rannalle rakentuva uusi, merellinen Kuningattarenrannan asuinalue, joka on sijainniltaan
poikkeuksellisen edustava. Kuningattarenranta tarjoaa mahdollisuuden omarantaiseen ja korkealaatuiseen asumiseen
keskustan tuntumassa, alle kilometrin kävelymatkan päässä
palveluista.
Alueella on 17 pientalotonttia, joista yksi on varattu ryhmärakentamiselle. Kymmenellä tontilla on oma ranta ja lähes
kaikilta avautuu merinäköala ilta-auringossa kimmeltävälle
Loviisanlahdelle. Pientalojen lisäksi tulossa on kolme rivitaloa sekä paritalo.
Alueelta avautuvat myös upeat näkymät vastarannalle historialliseen, 1700-luvulta peräisin olevaan alakaupunkiin.
Historiasta muistuttaa myös pohjoispuolella sijaitseva maalinnoitus Ungern. Merenrantaa alueella on noin 1,8 km.
Merellisen maiseman vastapainona ovat alueen laajat
puistomaiset viheralueet ja Gröna Uddenin tammimetsä.

Kerava 2024

Luonnonkukkaniityt ja kalliot ovat alueelle
leimallisia.

Vuonna 2024 Asuntomessut järjestetään Jokilaakson Kivisillassa, Keravan Kartanon alueella. Alueesta on tulossa
hieno yhdistelmä Keravan kartanon juurevaa historiaa ja
yhteisöllisyyttä sekä uutta kunnianhimoista rakentamista.
Alueelle halutaan erityisesti puurakentamishankkeita ja
hankkeita, joissa toteutuvat alueen kärkiajatukset: kiertotalous, kestävä liikkuminen ja asumisen uudet muodot.
Rakennuksissa painotetaan puurakentamista, harjakattoja
sekä vehreitä ja viljeltyjä puutarhoja.
Messualueen valttikortti on sen sijainti: alueelta on matkaa
keskustaan ja rautatieasemalle noin 1,5 kilometriä. Keskustaan pyöräilee noin viidessä minuutissa ja kävelee vartissa.

Oulu 2025

Hartaanselälle sijoittuvasta Asuntomessualueesta rakennetaan korkeatasoinen, kestävänkehityksen mukainen kaupunkiympäristö, joka edistää yhteisöllisyyden syntymistä.
Messualueesta halutaan suosittu vierailupaikka, hyvän kaupunkiasuminen esimerkkikohde ja ilon aihe kaikille oululaisille. Oulun kaupungissa Asuntomessujen toteuttamisesta
huolehtii yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Lempäälä 2026

Vuokrataloyhtiön asukkaat pääsevät nauttimaan
yhteisen pihasaunan löylyistä.

Asuntomessut järjestetään Saikan alueella Lempäälän kunnan nauhataajaman keskivaiheilla kauppakeskus Ideaparkin
tuntumassa. Tulevalle messualueelle on valmistunut asemakaava vuonna 2021, jolloin on jo varattu monipuolinen
tonttitarjonta asumiselle. Lisäksi alueelle rakennetaan uusi
koulu ja päiväkoti.
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8 Vieraskynä

Huikkasen
elämäntapamuutos
Huikkanen tapasi pitkästä aikaa lapsuudenkaverinsa. Se tapahtui
sattumalta Mannerheimintiellä Helsingissä. Edellisestä tapaamisesta
oli varmaan jo vuosia. Puhelimitse on sentään oltu yhteyksissä
useammin.
Kaikesta on nuoruudenystävien kanssa puhuttu aina suoraan ja
kaunistelematta. Vanha ystäväkin meni nopeasti itse asiaan. Ihmetystään peittelemättä hän paukautti, että mitä sinulle on oikein
tapahtunut?
– Veijo hyvä. Sinä näytät aivan olmilta. Tai ei, sinä et näytä edes
olmilta. Olmi on sinun rinnallasi kuparinruskea rantakomistus, joka
on kuluttanut kuukausikaupalla aikaansa Ibizalla lätkimässä rasvaa
rintakarvoihinsa.
Huikkasen oli pakko myöntää, että vanha ystävä on oikeassa. Itse
asiassa vertailu olmiin mairittelee. Totuus Huikkasen ulkonäöstä on
paljon karseampi.
Ajat ovat nyt toiset. Vanhat kansanviisaudet ovat menneet täysin
uusiksi. Olmi-Huikkanenkin on viimein opetellut uutta otetta
elämään. Viime kuukaudet ovat olleet vasta kylmäharjoittelua.
Tosi paikka on tuleva talvi. Edessä ovat kovat ajat. Lanttutalvi.
Huikkasen strategia tulevan varalle on ollut se, että vuorokausirytmi on laitettava täysin uusiksi. Se, mikä tehtiin ennen yöllä,
tehdään nyt päivällä – ja päinvastoin.
On pakko. Tulevana sotatalvena sähkö on niin kallista, että töpseli
on otettava päivisin pois seinästä. Sähköä käytetään vain öisin, sillä
silloin se on päiväsähköä monin kerroin edullisempaa. Kallista se
on aina.
Kun öisin valvoo ja päivisin nukkuu, se näkyy pikkuhiljaa ulkomuodossakin. Kun aurinko on pelkkä tekoaurinko, se näkyy pinnassa.
Olmi-Huikkanen on osuva ilmaus.
Kalpeus on nyt muotia. Se on kova sana. Se näyttää, että olet
mukana muutoksessa.
Aamuvirkulle Huikkaselle vuorokausirytmin vaihdos on ollut ankara
ponnistus. Se jatkuu silmät lurpalla edelleenkin, mutta olosuhteet
huomioonottaen tilanne on hyvä: tulkoot talvipakkaset, tulkoon
räntäsateiden joka koloon tunkeutuva kosteus, Olmi-Huikkanen on
valmis.
Kaikella on hintansa. Esimerkiksi se, että ulkonäkö hiukkasen rapistuu. Tarkat summat näet sähkölaskussa. Naurattaisi, jos ei itkettäisi.
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Veijo Huikkanen

Budjettiriihen keskeisimmät päätökset

Päivi Montgomeryn teos
Työnhaun psykologia
tarjoaa samanaikaisesti hyvin
käytännönläheisen, mutta
myös tieteellisen psykologian
näkökulmasta paikkansa
pitävän tietopaketin, joka sopii
mainiosti jokaisen työnhakijan
matkaoppaaksi.

Vuoden 2023 valtion budjettia valmisteltiin valtiovarainministeriön
sisäisissä budjettineuvotteluissa 3.-4.82022. Valtiovarainministeriö
toimitti budjettiehdotuksensa ministeriöille perjantaina 5.8.
Ministeriöiden ja valtiovarainministeriön kahdenväliset neuvottelut
käytiin 17.-19.8. ja hallituksen budjettineuvottelut eli budjettiriihi
pidettiin 31.8.-1.9.
Budjettiesitys käsiteltiin ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja
valtioneuvoston yleisistunnossa maanantaina 19. syyskuuta.
Hallitus päätti panostaa erityisesti sähkön hinnannoususta kärsivien
ja lapsiperheiden tukemiseen.
Budjettiriihen keskeisimmät päätökset.
1. Valtio ottaa lisää velkaa yli 8 miljardia euroa
Valtio tarvitsee lisävelkaa miljardikaupalla. Ensi vuonna alijäämä
kasvaa lähes kahdella miljardilla eurolla valtiovarainministeriön
pohjaesityksestä. Velkaa otetaan enemmän kuin oli suunniteltu,
mutta vähemmän kuin kuluvana vuonna. Nyt julkistetun budjetin
alijäämä on 8,1 miljardia euroa. Kuluvana vuonna alijäämä on 8,9
miljardia euroa. Valtiovarainministeriön arvion mukaan velkasuhde,
eli julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen, kääntyy nousuun
lähitulevaisuudessa, ja julkisessa taloudessa on iso kestävyysvaje.
Talousarvioesityksen loppusumma on 80,5 miljardia euroa, eli 15,6
miljardia euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Menojen reipasta
kasvua selittää ennen kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kun hyvinvointialueiden rahoitus siirtyy valtion maksettavaksi.
2. Valtio maksaa osan sähkön hinnan noususta
Sähkön hinnannousun aiheuttamaa tuskaa kansalaisille pyritään
helpottamaan verotusta keventämällä ja tuilla. Pakettiin kuuluu
muun muassa sähkön arvonlisäveron alentaminen nykyisestä 24
prosentista 10 prosenttiin (reilut 200 miljoonaa euroa), määräaikainen sähkövähennys osana kotitalousvähennystä (300 miljoonaa
euroa) sekä määräaikainen sähkötuki pienituloisille kotitalouksille
(300 miljoonaa euroa). Lisäksi hallitus suosittaa kuntia ohjaamaan
omistamiaan energiayhtiöitä hillitsemään hintojen nousua.
3. Lapsiperheille iso tukipaketti
Tukitoimissa korostuvat lapsiperheet, mitä hallitus perusteli tiedotustilaisuudessa muun muassa syntyvyyden historiallisen alhaisella
tasolla. Perheille maksetaan joulukuussa ylimääräinen lapsilisä,
jota ei huomioida tulona toimeentulotuessa. Se ei siis leikkaannu
pois perheissä, jotka saavat toimeentulotukea. Lisäksi varhaiskasvatusmaksut alenevat pysyvästi 70 miljoonalla eurolla ja yksityisen
hoidon tuki nousee 100 eurolla kuukaudessa.
Ensi vuonna opintorahan huoltajakorotus nousee 10 eurolla kuukaudessa, lapsilisän yksinhuoltajakorotus 5 eurolla kuukaudessa.
Lisäksi toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden perusosa nousee 10
prosenttia ja työttömyysturvan lapsikorotusta nostetaan noin 24-45
euroa lapsiluvusta riippuen.

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

4. Ukrainan sodan aiheuttamiin kuluihin yli 2 miljardia euroa
Ensi vuoden budjetissa näkyvät myös jo aiemmin kevään kehysriihessä tehdyt päätökset, jotka liittyvät Ukrainan sodan aiheuttamiin
kuluihin.
Näihin kuuluvat esimerkiksi yli miljardin euron lisäys Suomen puolustuskyvyn vahvistamiseen ja lähes 800 miljoonaa euroa Ukrainasta paenneiden henkilöiden vastaanottamiseen. Menoista päätettiin
poikkeuslausekkeella ja kehyksen ulkopuolella sovitut menot rahoitetaan lisävelalla.
Budjettiriihessä hallitus päätti myös aiemmin sovituista 370 milj.
euron pysyvistä leikkauksista. Niistä suurimmat, eli 112 miljoonaa
euroa, kohdistuvat liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.
Lähde: valtioneuvosto.fi/budjetti-2023
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Näin suojaudut nettihuijaukselta

Lähde: Traficom Kyberturvallisuuskeskus

Verkossa on runsaasti huijareita, jotka haluavat rahasi tai tietosi. Huijausviestejä satelee sähköpostitse,
tekstiviestitse ja puhelimitse. Nettihuijariin voit törmätä lähes missä vain: keskustelu-, deitti-, osto- ja
myyntipalstoilla sekä verkkokaupoissa.
Mistä tunnistat nettihuijarin?
1. Saat katteettomia lupauksia
Huijari kalastelee pääasiassa rahojasi, verkkopankki- tai
sähköpostitunnuksiasi taikka luottokorttitietojasi monin
tavoin. Hälytyskellojesi pitäisi soida, jos saamasi yllättävä
yhteydenotto sisältää jotakin seuraavaa:
– upea ja ainutlaatuinen tarjous, lottovoitto, perintö,
		 liiketoiminta- ja sijoitusmahdollisuus
– yllättävä viesti tuntemattomalta ihailijalta, joka haluaa 		
		 olla kanssasi
– sinulle tarjotaan ansaintamahdollisuus, jossa tienaat 		
		 helposti rahaa.
2. Sinua uhkaillaan ja kiristetään
Huijari voi kiristää ja uhkailla sinua esimerkiksi maineen
ja omaisuuden menettämisellä.
Hän voi väittää, että
– hänen hallussaan on arkaluonteista materiaalia sinusta
– hän kaataa yrityksesi tai organisaatiosi verkkopalvelun
		 palvelunestohyökkäyksellä tai tietomurrolla
– hänen hallussaan on tietomurrolla saatuja tietoja
		 yrityksestäsi tai organisaatiostasi
– on kiire ja hän kehottaa sinua toimimaan nopeasti.  
3. Joudut huijaussivustolle
Väärennetyn verkkosivun osoite voi olla lähes sama kuin
aidon sivuston, sillä yhdenkin merkin ero riittää. Väärennetyn sivun sisältökin näyttää melkein aidolta, mutta jälleen yksityiskohdat paljastavat huijauksen. Sivustolta voi
puuttua käännöksiä ja yrityksen tietoja. Väärennetty verkkokauppa tarjoaa usein roimia alennuksia muun muassa
merkkituotteista ja vain korttimaksuvaihtoehtoa.
4. Kiireen tai poikkeustilanteen verukkeella toimiasi tai
tietojasi tarvitaan
Pankin tai viranomaisen edustaja ei koskaan pyydä
käyttäjätunnuksiasi tai salasanaasi sähköpostitse.
Älä klikkaa tai syötä tietojasi, jos
– sinua pyydetään kirjautumaan esimerkiksi verkkopankkiisi tai sähköpostitilillesi viestissä olevan linkin kautta
– sinä tai organisaatiosi saatte yllättävän ja kiireellisen
laskun, jonka lähettäjä esittää olevansa esimerkiksi tuttu
toimitusjohtaja
– saat sähköpostiviestin, jonka liitteenä on (kiireellinen)
"lasku", joka sisältääkin haittaohjelman
– tekniseksi tukihenkilöksi esittäytynyt henkilö pyytää
käyttäjätunnuksiasi, salasanaasi tai etäyhteyttä koneellesi.
Miten suojaudut huijaukselta?
1. Älä luota sokeasti sähköpostin lähettäjätietoihin
Osoite voi olla väärennetty, sähköpostin lähettäjän tietokoneeseen on voitu murtautua tai hänen sähköpostisalasanansa on voitu arvata. Pankit, perintätoimistot tai
viranomaiset eivät pyydä asiakkaitaan kirjautumaan verkkosivuilleen sähköpostitse.
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Älä klikkaa epäilyttävältä vai-kuttavan viestin sisältämää
linkkiä, vaan mene selaimella suoraan haluamasi palvelu
sivuille.
2. Älä luota kaikkiin verkkosivustoihin   
Tutustu esimerkiksi verkkokaupan tarjouksen ehtoihin ja
itse sivustoon. Älä syötä luottokorttitietojasi tai verkkopankkitunnuksiasi epäilyttävän oloiselle sivustolle harkitsematta.
3. Tarkasta selaimen kohdeosoite
Nettihuijarit rekisteröivät tietojenkalastelusivuiksi verkkotunnuksia, jotka ovat lähes saman muotoisia ja nimisiä
kuin alkuperäisetkin verkkotunnukset (esimerkiksi
nordea.fi vs. noreda.fi). Lue verkkosivun osoite tarkasti.
– Syötä osoite suoraan selaimen osoiterivillle ja ole 		
		 tarkkana, että kirjoitat sen oikein.
4. Onhan selaimen tietoliikenteen salaus päällä?
Etenkin verkkopankkien salauksen voi tarkistaa selaimen
osoiterivin lukkoikonista ja https://-alkuisesta verkkoosoitteesta. Jos osoiterivillä ei ole lukkoikonia, kyseessä
ei ole oikea verkkopankki. Ole varovainen, koska lukkoikoni tai https://-alku eivät tänä päivänä ole tae verkkosivun luotettavuudesta tai aitoudesta. Tietoliikenteen
salauksellakin voidaan huijata.
5. Vaihda murrettu salasana
Jos salasanasi on murrettu, vaihda se välittömästi. Jos
olet käyttänyt samaa salasanaa myös muissa palveluissa,
vaihda myös niiden salasana.
6. Käytä eri salasanaa eri palveluissa
Tee jokaiseen käyttämääsi palveluun oma salasana.
Panosta tärkeisiin salasanoihin, joita käytät unohtuneiden salasanojen palautukseen. Tällainen on esimerkiksi
sähköpostin salasana.
Toimi näin, jos tulit huijatuksi
1. Tee rikosilmoitus
Jos olet tullut huijatuksi ja esimerkiksi siirtänyt rahaa romanssihuijarille, tee rikosilmoitus poliisille.
2. Ilmoita myös asianosaisille
Jos olet joutunut maksuvälinepetoksen tai pankki- tai rahoituslaitoksen nimissä tehdyn huijauksen uhriksi, ilmoita siitä
myös rahoituslaitokselle. Vaikka pankit ja yritykset, joiden
nimissä huijauksia tehdään, eivät ole huijausten takana, ne
vastaanottavat mielellään tietoa huijauksista, jotta ne voivat
varoittaa muita asiakkaita.
3. Estä lisävahingot
Jos salasanasi tai luottokorttitietosi ovat joutuneet vääriin
käsiin, vaihda salasanasi ja ota yhteys pankkiisi, jotta kortti
voidaan sulkea.
4. Apua muualla verkossa
Kuluttajaliiton huijausinfo, Rikosuhripäivystys
5. Ilmoita huijaussivustosta
Tee tietoturvaloukkausilmoitus epäilyttävästä viestistä tai
verkkosivustosta Kyberturvallisuuskeskus välittää tiedot
eteenpäin niin, että huijaussivustot saataisiin kytkettyä pois
internetistä.

Nettihuijaus voi tapahtua kenelle tahansa

Lähde:
Oikeusministeriö RIKU Rikosuhripäivystys

Jos olet joutunut huijatuksi, on tärkeä tiedostaa, ettet ole yksin ja apua on tarjolla. Lähes kaikki internetiä käyttävät ovat törmänneet nettihuijauksiin. Ne ovat rikollisille tuottoisaa toimintaa, joten menetelmiä kehitetään ammattimaisesti ja uhreja manipuloidaan taitavasti. Nettihuijaukset eli digihuijaukset ovat kyberrikollisuutta ja ne kuuluvat
niin sanottuihin tietoverkkoavusteisiin rikoksiin.
Lue lisää kyberrikollisuuden eri muodoista
Suuri osa nettihuijauksista ei tule poliisin tietoon, eikä
uhri hae apua. Moni syyttää itseään ja häpeää, että on
joutunut huijatuksi. Huijaus voi tapahtua niin, ettei uhri
huomaa sitä ajoissa tai hän ei edes välttämättä tunnista
tapahtunutta rikokseksi. Joku saattaa myös ajatella toiveikkaasti tapahtuneen jälkeen, ettei kyseessä ole huijaus, ja jäädä odottelemaan, että asia selkiytyy hänelle
edullisella tavalla.
Nettihuijausten määrä kasvaa jatkuvasti. Vuoden 2020
tammi-kesäkuussa poliisille oli tehty esimerkiksi pelkästään rakkaushuijauksista yli sata ilmoitusta ja menetetty
summa oli lähes kolme miljoonaa euroa (Yle).
Myös ikäihmisiin kohdistuneet nettihuijaukset ovat
selkeästi lisääntyneet.
V. 2020 noin 4500 yli 65-vuotiasta joutui petosrikoksen
uhriksi. Esimerkiksi pankkipetoksissa 70-79-vuotiaat ovat
suurin ryhmä. Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat
-hankkeessa on laadittu oppaat niin ikäihmisille kuin heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille taloudellisen hyväksikäytön ennaltaehkäisemiseksi. Lue lisää ikäihmisiin kohdistuneista nettihuijauksista ja tutustu
Mummonmarkan vartijat -oppaisiin.
Verkossa tehtävä petosrikollisuus kehittyy ja muuttaa
muotoaan ajan ilmiöiden myötä. Esimerkiksi koronakriisi
aiheutti laajamittaisia huijausyrityksiä keväästä 2020
alkaen. Suuri osa nettihuijauksista tehdään ulkomailta ja
taustalla on järjestäytynyt kansainvälinen rikollisuus.
Rahan menetyksen lisäksi uhreille koituu harmia ja vahinkoa, jota on vaikea mitata rahassa. Taloudelliset vaikutukset voivat ikävimmillään seurata elämässä mukana
vuosia tai jopa koko loppuelämän. Ne voivat häiritä uhrin elämänhallintaa monilla muillakin osa-alueilla, kuten
perhe-elämän, asumisen, työelämän, mielenterveyden,
sosiaalisen elämän ja päihteiden käytön osalta.
Huijatuksi tulemisesta seuraava häpeä voi aiheuttaa
psyykkistä kuormaa. Rikoksen tekijään tai esimerkiksi
pankkiin, luottoyhtiöön tai muuhun osapuoleen kohdistuva viha voi myös kuormittaa uhria. Jos uhrin tiedot on
vaikkapa hakkeroitu, hänelle voi jäädä epätietoisuutta ja
pelkoa siitä, voiko rikos vielä toistua.
Nettikauppahuijaukset
Nettikauppahuijaus tapahtuu joko tavalliselta näyttävässä verkkokaupassa, Facebookin markkinapaikalla tai
muussa vastaavassa verkkohuutokaupassa, jossa käyttäjät myyvät tavaraa suoraan toisilleen. Ostaja maksaa
tuotteen etukäteen, muttei saa tuotetta eikä myyjä enää
vastaa yhteydenottoihin.

Sijoitushuijaukset
Sijoitushuijauksissa uhri huijataan sijoittamaan rahaa esimerkiksi osakkeisiin, kryptovaluuttaan tai vaihtoehtoisiin
energiamuotoihin. Sijoitushuijauksien määrä on kasvanut
merkittävästi viime vuosina, ja ne ovat useimmiten ammattimaista kansainvälistä rikollisuutta.
Romanssihuijaukset ja muut tunnehuijaukset
Romanssihuijauksissa uhrilta huijataan rahaa ihmissuhteen varjolla. Yleensä yhteydenpito aloitetaan sosiaalisen median palvelussa tai seuranhakusivustoilla, ja huijari rakentaa uhrille haaveen yhteisestä tulevaisuudesta.
Rahaa pyydetään monesti jo muutaman viikon viestittelyn jälkeen, mutta joskus pyyntö esitetään vasta useamman kuukauden jälkeen. Usein verukkeena on jokin hätätilanne. On kuitenkin tärkeä tehdä hakea apua ja myös
rikosilmoitus, koska kyseessä voi olla laajempi vyyhti.
Identiteettivarkaudet
Identiteettivarkaudessa esiinnytään toisen henkilöllisyydellä. Rikoksen tekijä erehdyttää kolmatta osapuolta
käyttämällä jonkun muun henkilön henkilötietoja, tunnistautumistietoja tai muuta vastaavaa toisen henkilön yksilöivää tietoa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toisena
ihmisenä esiintymistä sosiaalisessa mediassa, toisen ihmisen nimissä tehtyä osamaksukauppaa, verkkokauppatai lehtitilausta.
Tietojenkalastelu
Tietojenkalasteluviesteillä yritetään huijata viestin
vastaanottajalta pankkitunnuksia, luottokorttitietoja,
käyttäjätunnuksia tai muita henkilökohtaisia tietoja.
Sähköpostilla tai tekstiviestinä tuleva viesti voi näyttää
uskottavalta, ja sen lähettäjä näyttää olevan esimerkiksi
pankki tai puhelinoperaattori. Tietojenkalastelua tehdään myös puhelimessa. Huijari voi yrittää asentaa uhrin
koneelle etähallintaohjelman, jota käytetään esimerkiksi
uhrin kiristykseen.
Jos sinua on huijattu
– Ilmoita poliisille ja tee tarvittaessa rikosilmoitus:
Rikosuhripäivystys 116 006
– Vaihda salasana ja ota käyttöön kaksivaiheinen tunnistautuminen. Se tarkoittaa, että käyttäjätunnuksen ja
salasanan lisäksi kirjautumiseen vaaditaan esimerkiksi
tekstiviestivahvistus.
– Lopeta rahan lähettäminen
– Valita asiasta myyjälle. Ota yhteyttä luottoyhtiöösi
ja pankkiisi
– Jos kaupat on tehty esimerkiksi verkkohuutokaupassa,
ilmoita huijarista kaupan ylläpitäjälle
– Ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan verkossa tai puhelimitse
– Jos on kyse suuresta taloudellisesta vahingosta, apua saa
myös kuntien velkaneuvonnasta ja Takuusäätiöstä.
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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

Vaihtelevan työajan sopimus
Vaihtelevan työajan sopimuksella tarkoite- Jos siis työajan vähimmäismäärä on 0 tai
taan työsopimusta, jonka mukaan työaika työntekijä on sitoutunut tekemään työtä
määrättynä ajanjaksona vaihtelee.
erikseen kutsuttaessa, velvollisuutta työn
tarjoamiseen tai vastaanottamiseen ei ole.
Vaihtelevan työajan sopimuksen työaikaehto on voitu kirjata joko niin, että työaika
Vaihtelevan työajan sopimuksiin liittyy työntekijän kannalta useita ongelmia. Merkittävaihtelee vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai niin, että työntekijä sitou- vimpiä näistä ovat työn määrään liittyvä
tuu tekemään työnantajalle työtä erikseen epävarmuus sekä hankaluus saada korvauksia sovittujen työvuorojen peruutuessa tai
kutsuttaessa.
työntekijän sairastuessa.
Vaihtelevan työajan sopimus velvoittaa
sopimuksen osapuolia työajan vähimmäis- Muun muassa näitä ongelmia on pyritty vämäärään asti, mutta sen ylittävältä osalta hentämään vaihtelevan työajan sopimuksilla työskenteleviä työntekijöitä koskevalla
työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota
työntekijälle työtä eikä työntekijällä ole
lainsäädännöllä, jota on uudistettu viimeksi
velvollisuutta vastaanottaa työtä.
1.8.2022 voimaan tulleilla säännöksillä.
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Työajan vähimmäismäärä ja työn tarjoaminen

simmän tulkinnasta saattaa aiheutua käytännössä haasteita. Työvuoroa voidaan yleensä pitää selvänä ainakin
silloin, jos työntekijä on työkyvytön maanantaina ja hän
Työsopimuslain mukaan työaikaa ei saa työnantajan
on ollut säännönmukaisesti työssä aina maanantaisin.
aloitteesta sopia todellista työvoimatarvetta alhaisemmaksi. Jos siis työntekijää tarvitaan säännöllisesti 10 tun- Tällöin, vaikka työvuoroa ei olisi merkitty työvuoroluetteloon eikä siitä muutenkaan olisi nimenomaisesti sovittu,
tia viikossa, työajan vähimmäismäärän on oltava vähintään 10 tuntia viikossa. Työvoimatarvetta tulee tarkastel- voitaneen pitää selvänä, että työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä kyseisenä maanantaina.
la vähintään 12 kuukauden välein, ja jos toteutuneiden
työtuntien määrä ja työvoiman tarve osoittautuu sovittua
Vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevällä työnvähimmäistyöaikaa korkeammaksi, työaikaehtoa tulee
muuttaa todellista tarvetta vastaavaksi. Työntekijän aloit- tekijällä on oikeus myös irtisanomisajan palkkaan. Käyteesta työajan sopiminen todellista työvoimatarvetta al- tännössä voi esiintyä tilanteita, joissa työnantajan tai
työntekijän irtisanottua työsopimuksen, työnantaja lakhaisemmaksi on mahdollista.
kaa tarjoamasta tai tarjoaa aiempaa vähemmän työvuoroja työntekijälle. Tällöin työntekijää suojaa työsopimusKuten todettua, työnantajalla on velvollisuus tarjota
lain säännös, jonka mukaan, jos työsopimuksessa on sotyöntekijälle vähimmäismäärään asti töitä. Työnantaja
ei saa kuitenkaan sijoittaa tarjoamiaan työvuoroja täysin vittu vaihtelevasta työajasta ja työnantajan irtisanomisaikana tarjoaman työn määrä alittaa viimeistä työvuoroa
vapaasti. Työnantajan tulee antaa työntekijälle työsuhviimeksi edeltäneiden 12 viikon keskimääräisen työn
teen alkaessa kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä
määrän, työnantajan on korvattava alituksesta aiheutuva
ehdoista, elleivät vastaavat tiedot käy ilmi kirjallisesta
ansionmenetys. Eli jos työnantaja pyrkii välttymään irtityösopimuksesta. Kun kyseessä on vaihtelevan työajan
sanomisajan palkan maksamiselta lakkaamalla tarjoatyösopimus, selvityksestä on käytävä työajan vaihteluvälin lisäksi ilmi ensinnäkin se, missä tilanteissa ja missä masta työvuoroja tai vähentämällä työvuorojen tarjoamäärin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta ja toisek- mista, työnantajalle syntyy korvausvelvollisuus työntekijää kohtaan. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos
seen ne viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi
työsuhde on ennen irtisanomista kestänyt alle kuukauteettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten
den.
antamaa suostumusta.
Mainitut tiedot ovat työajan sijoittelun kannalta merkityksellisiä. Työnantaja saa sijoittaa työaikaa ilman työntekijältä erikseen pyytämäänsä suostumusta ainoastaan
niille viikonpäiville ja kellonajoille, jotka työsopimuksessa tai erikseen annettavassa selvityksessä on mainittu.
Eli jos työajan vaihteluväli on 10–20 tuntia ja työnantajan
selvityksessä on ilmoitettu, että työnantaja voi sijoittaa
työaikaa ilman työntekijän erillistä suostumusta tiistaille ja torstaille klo 8.00–16.00, työnantaja ei voi yksipuolisesti sijoittaa edes työajan vähimmäismäärää vastaavia
tunteja esimerkiksi maanantaille. Jos työnantaja tarvitsee
työntekijää muina kuin työsopimuksessa tai työnantajan
selvityksessä mainittuina ajankohtina tai yli työajan vähimmäismäärän, työnantajan tulee pyytää tähän työntekijältä erillinen suostumus. Työntekijä voi antaa suostumuksen kutakin kertaa varten erikseen tai lyhyehköksi
määräajaksi kerrallaan.

Sairausajan palkka ja irtisanomisajan palkka
Vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevällä työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus sairausajan
palkkaan ollessaan työkyvytön. Edellytyksenä on, että
työkyvyttömyysaikaan kohdistuva työvuoro on merkitty
työvuoroluetteloon, siitä on muutoin sovittu taikka olosuhteisiin nähden voidaan muutoin pitää selvänä, että
työntekijä olisi työkykyisenä ollut työssä. Oikeus sairausajan palkkaan lienee suhteellisen selkeä kahdessa ensimmäisessä edellä mainitussa tilanteessa, mutta viimei-

Korvaus perutulta työvuorolta
Kun työvuoro on merkitty työvuoroluetteloon tai siitä on
muutoin osapuolten välillä sovittu, työvuoro lähtökohtaisesti sitoo sekä työnantajaa että työntekijää. Joissain tapauksissa työnantajalla on kuitenkin oikeus perua työvuoroluetteloon merkitty työvuoro. Esimerkiksi työaikalain mukaan työvuoroluetteloon merkityn työvuoron saa
perua, jos työntekijä suostuu muutokseen tai siihen on
töiden järjestelyihin liittyvä painava syy.
Vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevää työntekijää on suojattu tällaisista, joissain tapauksissa sinänsä hyväksytyistäkin syistä tehdyistä, perumisista aiheutuvilta ansionmenetyksiltä. Työaikalain mukaan, jos työnantaja lain tai työehtosopimuksen mukaisesti peruuttaa
työvuoroluetteloon merkityn tai muutoin sovitun työvuoron myöhemmin kuin 48 tuntia ennen työvuoron alkamista, eikä työntekijällä katsota olevan oikeutta palkkaan
tai korvaukseen työsopimuslain 2 luvun 12 §:n, työehtosopimuksen tai sovitun työvuoron sitovuuden perusteella, on työntekijälle maksettava kohtuullinen korvaus peruuntumisesta aiheutuvasta haitasta. Käytännössä kohtuullinen korvaus vastannee palkkaa, jonka työntekijä olisi saanut, jos työvuoroa ei olisi peruttu.
Milka Laaka
lakimies, OTM
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8 Tapahtumat
Turun Merkonomit ry
25.10. klo 17.30
Turun Merkonomit ry
Sääntömääräinen syyskokous

Ravintola Maku, Stålarminkatu 5, 20810 Turku
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
Tarjolla suolainen iltapala.
Tervetuloa vaikuttamaan!
Hallitus

Tampereen Merkonomit ry
Ti 25.10. klo 18
Tampereen Merkonomit ry
Sääntömääräinen syyskokous

Yhdistyksen toimistolla Itsenäisyydenkatu 23 C 64,
käynti Salhojankadun puolelta.
Tervetuloa!

Ti 15.11.
Stalin kuolee

Porin Seudun Merkonomit ry
La 22.10.
Retki Helsinkiin, Fazer ja Peacock
Kesällä saimme ennakkokyselyymme riittävästi
kiinnostuneita, joten matka toteutetaan.
Bussin lähtö klo 9.30 Porin vanhalta linja-autoasemalta,
kahvitauko Humppilassa.
Vantaalla Fazerin Vierailukeskuksen Café Fazerilassa
lounas ryhmällemme klo 14 alkaen ja klo 15-16
opastettu Fazer Experience -näyttelykierros.
Fazerin tuotteita voi halutessaan katsoa jo etukäteen
netissä, jos vaikka miettii joululahjasuklaiden ostamista
tällä reissulla.
Linnanmäen Peacock-teatteriin meillä on varattuna
liput klo 19 alkavaan Huvituttaako – Revyy -esitykseen.
Lähtö kotiin Helsingistä Peacockin esityksen jälkeen
n. klo 21.30. Paluumatkalla voimme pysähtyä tauolla
Forssan Autokeitaalla, joka on yölläkin auki.

Frenckellin näyttämöllä

Hinnat ja muut lisätiedot nettisivuillamme.

Stalin makaa datsansa työhuoneen lattialla. Ensiksi paikalle saapuu salaisen palvelun johtaja Lavrenti Berija.
Pian paikalla on Isä Aurinkoisen ykkösnyrkki, Hrustsov,
Malenkov ja Molotov.

Ilmoittautumisaika päättyi 31.8., jolloin oli vahvistettava henkilömäärä Peacock-teatteriin. Puheenjohtajalta
voit kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja.

Kuka elvyttää, kuka osaa elvyttää, kuka haluaa elvyttää?
Tässä syksyn mustassa komediassa näyttelevät Jukka
Leisti, Esa Latva-Äijö, Mari Turunen, Kirsimarja Järvinen,
Ville Mikkonen ja Katriina Lilienkampf sekä Suomen
Teatteriopiston opiskelijoita.
Liput: Heli Viitala. 050 583 3960
Tarkemmat tiedot tapahtumista seuraavassa
julkaisussamme, seuraa myös ilmoitteluamme:
http://www.elisanet.fi/tammerko/

Kuvaaja: Mika Huisman
Fazer Experience Vierailukeskus

Kuvaaja: Robert Örthén
Fazer Experience –myymälä

Pe 4.11. klo 19
Tangokuninkaallisten konsertti
Promenadisali, Yrjönkatu 17, Pori

Vuoden 2022 Tangokuningatar porilainen Heta Halonen
ja Keijo Hirvonen Jalasjärveltä konsertoivat Promenadissa. Konsertin kesto noin 2 tuntia sisältäen väliajan.
Lipun hinta: jäsen 25 euroa, avec 30 euroa
Ilmoittautumiset ja maksut 17.10. mennessä,
maksuviite 1274.
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To 10.11. klo 17
Porin Seudun Merkonomit ry
Sääntömääräinen syyskokous

Kahvila-Ravintola Bepop, Yrjönkatu 22, Pori
Syyskokouksessa esillä sääntömääräiset asiat. Ennen
varsinaista kokousta arvomme kaksi voittajaa Kirjurinluodon lenkkipolulla olevan yhdistyksemme postilaatikon vihkoon nimensä kevätkokouksen jälkeen kirjoittaneiden kesken.
Kahvitarjoilun järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumiset 3.11. mennessä.
Kokous ravintolatiloissa 2. kerroksessa.
Tervetuloa!
Porin Seudun Merkonomit ry
Hallitus

La 19.11. klo 18
Evita-musikaali

Porin Teatteri, Hallituskatu 14, Pori
Andrew Lloyd Webberin säveltämä 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

Esityksen visuaalinen ilme ja roolitus on uudistunut esityksen siirron myötä. Lumikuningattaren roolin luistelee
moninkertainen taitoluistelun EM- ja MM-mitalisti Laura
Lepistö. Kiira Korpi jää pois aikataulusyistä.
Yhteiskuljetus bussilla Porin vanhalta linja-autoasemalta.
Lähtöaika ja muut lisätiedot ilmoitetaan osallistujille
sähköpostilla myöhemmin.
*****
Nettisivuilta www.porinseudunmerkonomit.fi löytyvät
kaikki tulevat yhdistyksen jäsentapahtumat
lisätietoineen.
Tapahtumiin ilmoittautumiset joko sähköpostilla
porinmerkonomit@gmail.com tai puhelimitse Leila
Kantoselle 040 748 2450 (puhelimessa on vastaajapalvelu, joten voit jättää ääniviestin vastaajaan).   

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

Porvoon Merkonomit - Borgå Merkonomer ry
Porvoon Merkonomit ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 8.11. klo 18 Alexander Grill House,
Pormestarinkatu 14, 06100 Porvoo.

Kaikki ryhmämme liput on jo varattu loppuun, mahdollisia peruutuspaikkoja voit kysyä puheenjohtajalta.

Borgå Merkonomer rf:s stadgeenliga höstmöte hålls
tisdagen 8.11. kl 18 på Alexander Grill House,
Pormestarinkatu 14, 06100 Borgå.

Maksut yhdistyksen tilille 11.11. mennessä,
maksuviite 1300.

Tervetuloa – Välkommen!
Hallitus ‑ Styrelsen

La 31.12. klo 14
Lumikuningatar-jääshow

Kymenlaakson Liiketalous ry

Nokia Arena, Kansikatu 3, Tampere
Lumikuningatar-esitykset siirtyivät koronarajoitusten
vuoksi tammikuulta 2022 vuodenvaihteeseen 2022–
2023. Meidän ryhmällemme varattu uusi aika on uudenvuodenaattona klo 14. Lippujen määrä on vahvistettu
jo keväällä, mahdollisia peruutuspaikkoja voit kysyä
puheenjohtajalta.

8

Savo-Karjalan Merkonomit ry
		
		
		
		

Liity jäseneksi!
Suosittele jäsenyyttä, sekä uusi jäsen että
suosittelija palkitaan. Katso lehden takakansi.
Hyvää syksyä!

Lumikuningatar-jääbaletti kertoo tarinan ystävyyden
voimasta. Esitys pohjautuu Hans Christian Andersenin
klassikkosatuun, ja se yhdistää taitoluistelijat, muodostelmaluistelijat, tanssijat, jääkiekkoilijat ja näyttämötaiteen ammattilaiset.
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8 Tapahtumat
Helsingin Merkonomit ry
Su 16.10. klo 14
HS esittää: Musta laatikko 18

Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, 00100 Helsinki
Uusi Musta laatikko syksyllä Kansallisteatteriin
Hinta: 34,00 euroa, opiskelijat 24,00 euroa.
Maksuviite: 40109
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Liput saat Sinikka Laitiselta/SOK:n Eläke-Eevat teatterin
aulassa heti ulko-ovista oikealla.

Ti 25.10. klo 19
Ensimmäinen tasavalta

Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
Esa Leskisen Ensimmäinen tasavalta on Kansallisteatterin 150-vuotisjuhlanäytelmä.
Hinta: 39,00 euroa
Maksuviite: 40138
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Maikki Laivaara/SOK:n Eläke-Eevat ilmoittaa
myöhemmin lippujaosta.

To 27.10. klo 19
Ernest Thompson:

Kultalampi

Arena-näyttämö, Hämeentie 2, Helsinki
Ihastuttava Kultalampi Helsingin Kaupunginteatterin
Arena-näyttämöllä
Hinta: 41,00 euroa
Maksuviite: 40060
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Suomen kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki
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 euroa),
opiskelija/nuoriso (alle 20 v.) 64,00 euroa.
Maksuviite: 40086
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Liput saat Irene Uimoselta, joka ilmoittaa lippujaosta
myöhemmin.

Su 6.11. klo 16
Gigli-2022 Gaalakonsertti
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46-48, Helsinki

Gigli-konsertissa ooppera-aarioita ja klassista musiikkia
tulkitsevat italialaiset ja suomalaiset oopperalaulajat:
Hinta: 42,00 euroa
Maksuviite: 40141
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Liput saat Maikki Laivaaralta/Eläke-Eevat ala-aulassa
ulko-ovien oikealla puolella klo 15.20-15.40.

Ke 9.11. klo 17.30
Helsingin Merkonomit ry
Syysvuosikokous

Keskustakirjasto Oodi, Ryhmätila 3 (2. kerros)
Töölönlahdenkatu 4, 00100 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat.
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

To 10.11. klo 19

To 27.10. klo 8.30
Lahden kulttuuriretki
Matkaohjelma www.helmeri.fi

Ke 2.11. klo 19
Innocence

Christopher Hampton – Leea Klemola – Rosa Maria Perä
   

Hinta: museokortilla 72,00 euroa ja
		
ilman korttia 80,00 euroa.

Vaarallisia suhteita

Studio Pasila, Ratamestarinkatu 5, Helsinki
Juonittelun villi vyyhti

Maksuviite: 40170
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Vaarallisia suhteita on villin mielikuvituksellinen päivitys
tunnetusta klassikosta ja Leea Klemolan ensimmäinen
näytelmä Kaupunginteatterissa.

Vetäjänä Irene Uimonen

Hinta: 34,00 euroa
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Maksuviite: 40183
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 15.11. klo 11
Seniorisoppa

Helsingin Kaupunginteatteri, Suuren näyttämön lämpiö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Lupa laulaa mukana
Seniorisoppa® sisältää muistoja ja musiikkia, yhdessä
nautitun keittolounaan ja kiireetöntä jutustelua. Seniorisoppa® tarjoilee menneiden vuosikymmenten iskelmiä
ja laulelmia, joista tutuimmat varmasti houkuttelevat
yhtymään lauluun. Merja Larivaara esiintyy konsertissa
solistina yhdessä näyttelijä Kari Mattilan ja nelihenkisen
orkesterin kanssa. Seniorisoppa®-konsepti on näyttelijä
Merja Larivaaran ideoima.
Aikataulu: Klo 10.15 ovet avataan
		
Klo 11.00 konsertti alkaa, ruokailu konsertin jälkeen
		
Klo 12.30 tilaisuus päättyy

Hinta: 18,00 euroa (sisältää konsertin ja soppalounaan)
Maksuviite: 40073
Ilmoittautumiset ja maksut 12.10. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 17.11. klo 14
Vierailu Suomen Kansallisoopperassa
Helsinginkatu 58, Helsinki

Tervetuloa oopperan ja baletin kiehtovaan maailmaan!
Kierroksen aikana käydään työpajoilla, mm. ompelimossa ja lavastamossa, sekä mahdollisuuksien mukaan
pääsalin katsomossa. Nähdään, mitä kaikkea kätkeytyy
kulissien taakse ja kuullaan, miten monitasoinen prosessi teosten valmistuminen on. Moni ei tule ajatelleeksi
sitä, että meillä on valtava määrä monen erityisalan
huippuosaajia ja kuinka työllistävä oopperatalomme on.
Kiertokäynti Kansallisoopperassa on avartava kokemus.
Hinta: 12,00 euroa, Maksuviite: 40264
Ilmoittautumiset ja maksut 16.11. mennessä
Helmerivetäjä: Rauni Mononen

Ke 23.11. klo 19

Christopher Hampton – Leea Klemola – Rosa Maria Perä

Rakastetut Muumihahmot pohtivat olemista, identiteettiä ja maailmantilaa muumifilosofian mukaisesti tässä
musiikintäytteisessä, nukketeatteriestetiikan avulla kerrotussa esityksessä. Esitys on suunnattu aikuisille, kuten
alkuperäisteoksetkin.
Esitys on ruotsinkielinen ja se tekstitetään suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi mobiilisovelluksen kautta. Ensiilta on 1.10.2022. Suositusikäraja 10 vuotta.
OHJAUS: Jakob Höglund
ROOLEISSA: Ulriikka Heikinheimo, Lumi Aunio, Robert
Kock, Reetta Moilanen, Elena Rekola, Pia Runnakko,
Ursula Salo, Riina Tikkanen, Alexander Wendelin ja
Joachim Wigelius.
Hinta: 32,00 euroa
Maksuviite: 40196
Ilmoittautumiset ja maksut 18.10.mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

To 8.12. klo 16.30
Joulutunnelmaa Paulin ja Fannyn tyyliin
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, Helsinki

Joulutunnelmaa Bulevardilla
Helmereille on varattu tunnin opastus Sinebrychoffin taidemuseon kotimuseoon, jossa joulupöydät on katettu Paulin
ja Fannyn tyyliin. Tavataan museon sisääntuloaulassa (kassa
ja myymälä) noin kello 16.15. Ryhmään mahtuu enintään
15 henkilöä. Ota mukaan Museokorttisi, jos haluat käydä
katsomassa alakerran Kirsikkapuun alla -näyttelyn. Kotimuseo
velottaa ryhmäopastuksesta, ei sisäänpääsystä.
Kotimuseossa loistaa upea joulukuusi. Kaneli, neilikka ja
sahrami tuoksuvat. Tässä tunnelmallisessa ympäristössä kuulet
tarinoita siitä, miten helsinkiläisissä porvarisperheissä vietettiin
joulua. Jouluna pöydät katettiin herkuilla ja hienoilla astioilla
– esillä on joulukattausta Paulin ja Fannyn tyyliin. Tule mukaan
ja löydä joulutunnelmasi taideaarteiden keskeltä!

Kotimuseon nostalgisen joulutunnelman lisäksi pääset
ihailemaan Fanny ja Paul Sinebrychoffin keräämää laajaa, vanhaan eurooppalaiseen taiteeseen keskittynyttä
taidekokoelmaa.
Joulukattaus on esillä 25.11.2022-15.1.2023.

Kris och katastrof i Mumindalen

Hinta: 9,50 euroa (opastus)
Maksuviite: 40251
Tilaisuus täynnä. Kysy mahdollisia paikkoja.

Tove Janssonin sarjakuvat ensimmäistä kertaa
näyttämöllä!

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Lilla Teatern, Yrjönkatu 30, Helsinki
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8 Tapahtumat
La 10.12. klo 12

Kilven Kuoron Valoa!-joulukonserttiin.

Saiturin joulu

Tavataan noin puoli tuntia ennen konsertin alkua Uspenskin katedraalin sisääntulo-ovien ulkopuolella, jossa
jaetaan liput. Kirkossa on numeroimattomat istuimet.

ShedHelsinki

HKT, Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki
Uusi musiikkinäytelmä vanhasta klassikosta
Helsingin Kaupunginteatterin lasten ja nuorten Shedteatteriryhmän tämän vuoden joulunäytelmän inspiraationa on toiminut Charles Dickensin klassikkoteos
Saiturin joulu, jonka pohjalta ohjaaja Heikki Sankari ja
säveltäjä Tuomas Kesälä ovat luoneet uuden, jouluisen
musiikkinäytelmän.
Shed-musiikkiteatteri antaa 10–19-vuotiaille lapsille
ja nuorille mahdollisuuden harrastaa ja tehdä yhteistä
joulumusikaalia Helsingin Kaupunginteatterin ammattilaisten kanssa. Teatteriharrastuksen parissa lapset ja
nuoret pääsevät paitsi näyttelemään myös tanssimaan
ja laulamaan. Ryhmä toimii yhteistyössä ShedHelsinki
Säätiön kanssa.

Hinta: 20,00 euroa
Maksuviite: 40235
Ilmoittautumiset ja maksut 11.11. mennessä.

Pe 27.1.2023 klo 10.00 (Huom. aika!)
RSO:n kenraaliharjoitus
Musiikkitalo, Konserttisali, Mannerheimintie 13

David Robertson, kapellimestari Orli Shaham, piano
Ohjelma: György Ligeti: San Francisco Polyphony
John Adams: Must the devil have all the good tunes
Sergei Rahmaninov: Sinfonia nro 1 d-molli op.13

Ikäsuositus: noin 5-vuotiaasta ylöspäin. Kesto n. 1 tunti
35 minuuttia (sis. väliajan). Ensi-ilta oli 8.12.2021.

Saatte noin viikkoa ennen kenraaliharjoitusta lisätietoa
harjoituksesta sekä orkesterista, tulo-ohjeet sekä tiedon
katsomolohkosta, jossa istumapaikat sijaitsevat.
Muutoksiin ja peruutuksiin liittyvät tiedustelut suoraan
sähköpostitse: liisa.kotimaki@helmeri.fi

Hinta: 35,00 euroa, lapset (- 16 v) 20,00 euroa
Maksuviite: 40248
Ilmoittautumiset ja maksut 10.11. mennessä.

Hinta: 5,00 euroa
Maksuviite: 40222
Ilmoittautumiset ja maksut 13.1.2023 mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ryhmän koko 20 henkiloä. Paikalla tulee olla viimeistään
klo 9.40. Ryhmämme ohjataan pääaulasta konserttisaliin.

Ma 12.12. klo 18.30

Leena Krohn - Paula Salminen

Ystäväni pelikaani

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Helsingin kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Hurmaava fantasiaseikkailu Kaupunginteatteriin
Ystäväni pelikaani on Leena Krohnin romaanin Ihmisen
vaatteissa pohjalta dramatisoitu hurmaava fantasiaseikkailu sydämellisten tarinoiden ystäville. Iloinen, lämmin
ja hauskalla tavalla viisas näytelmä elämän ihmeellisyydestä sekä ihmisen ja luonnon suhteesta.
Hinta:
37,00 euroa (peruslippu),
		
lastenlippu 19 euroa
(Ilmoita varauksen yhteydessä, millaisia lippuja varaat).
Maksuviite: 40206
Ilmoittautumiset ja maksut 10.11. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 13.12. klo 18
Kilven Kuoro

Valoa!-joulukonsertti
Uspenskin katedraali
Kanavakatu 1, Helsinki

Helmereille on varattu lippuja taas tunnelmalliseen
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Ke-su 5. – 9.4.2023

Helmerien pääsiäismatka Italiaan

Milano, Como-järvi ja ripaus Sveitsiä
Vuoden 2023 pääsiäismatkan kohteena on huippumuodin ja kulttuurin mekka, Pohjois-Italiassa sijaitseva maan
toiseksi suurin kaupunki, Milano. Milanosta teemme
retken myös ihastuttavan Como-järven maisemiin ja
Sveitsin puolelle Fox Townin outlet-keskukseen.
Paikkoja on varattu jo innokkaasti, pidä kiirettä,
että ehdit mukaan!
Alustava matkaohjelma:
Keskiviikko 5.4.
Lento Helsinki-Milano, kiertoajelu, tervetulolounas
Finnairin aamulento klo 08.00-09.40 Helsingistä Milanoon.
Malpensan lentokentällä on vastassa suomenkielinen opas.
Lentokentältä ajetaan Milanoon (n. 50 km, n. tunti). Milanossa
kahden tunnin kaupunkikiertoajelu. Bussikierroksen aikana tutustutaan nykyaikaiseen Milanoon Piazza Repubblican ympäristössä: täällä ovat korkeat pilvenpiirtäjät, mm. Pirelli sekä
modernit liiketalot ja lukuisat hotellit. Sisäänkirjautuminen
keskustassa sijaitsevaan Ibis Centro -hotelliin. Tervetulolounas
hotellin välittömässä läheisyydessä olevassa ravintolassa sisältäen lasillisen viiniä.

Tapahtumat
Torstai 6.4. Kaupunkikiertokävely, lounas.
Hotelliaamiaisen jälkeen kävelykierros, jolla tutustutaan Milanon tärkeimpiin nähtävyyksiin ja kuullaan samalla kaupungin
historiasta ja nykypäivästä. Ydinkeskustassa nähdään Viscontisuvun marmorista rakennuttama tuomiokirkko Duomo (ei vierailla sisällä), joka edustaa puhtainta goottista tyyliä PohjoisItaliassa. Sen monumentaalisuus, lukuisat tornit, pikkupatsaat
ja värikkäät mosaiikki-ikkunat jäävät vaikuttavana näkynä kävijän mieleen! Viktor Emanuelin galleriakäytävää pitkin kävellään La Scala -teatterin aukiolle, jossa nähdään maailman ehkä
kuuluisin oopperatalo. Nähdään myös mahtipontinen Castello
Sforzesco, joka oli Viscontien ja Sforzien asuinlinna. Nykyisin
linnassa on museo, jossa mm. Michelangelon viimeinen Pietaveistos (sisäänpääsy lisämaksusta). Tutustutaan myös Milanon
kuuluisiin ostoskatuihin.
Klo 13.00 yhteinen kahden ruokalajin lounas kuuluisassa
Pavarotti Milano Restaurant Museumissa, joka sijaitsee
Galleria Vittorio Emanuelessa. Lounaaseen sisältyy lasillinen
viiniä ja kahvi.
Pitkäperjantai 7.4. Como-järven Dolce Vita ja ostoksia
Sveitsissä
Hotelliaamiainen, jonka jälkeen lähtö kohti Como-järven
kuvauksellisia maisemia ja naapurimaata Sveitsiä. Matkalla
pysähdytään Como-järven rannalla (ajomatkaa Milanosta noin
tunti) ja tehdään kävelykierros Comon keskustassa. Lounas
syödään Comossa järven rannalla olevassa ravintolassa. Lounaan jälkeen jatketaan Fox Towniin, Sveitsin puolella toimivaan suureen outlet-keskuksekseen, jonne on Como-järveltä
vajaa 1/2 h ajomatka. Ostosaikaa alueen 160 myymälässä.
Illaksi palataan Milanoon.
Lauantai 8.4. Armani/Silos Museo
Hotelliaamiainen. Aamupäivällä tutustuminen Armani/Silos
-museoon. Kuuluisan italialaisen suunnittelija Armanin designmuseo sijaitsee 4500 m2 alueella neljässä kerroksessa. Se
esittelee muotia aina 1980-luvulta lähtien. Museoon siirtyminen oppaan johdolla julkisia kulkuvälineitä käyttäen, paluu
museosta omatoimisesti. Vapaa-aikaa lounastamiseen ja
kaupungilla kiertelyyn.
Illalla lisämaksullinen (48,-/hlö, min. 10 osallistujaa) kolmen
ruokalajin illallinen, sis. lasin viiniä, hotellin läheisyydessä.
Illallinen varataan ja maksetaan etukäteen Suomessa.
Pääsiäissunnuntai 9.4. Lento Milano-Helsinki
Hotelliaamiainen. Huoneiden luovutus. Aikaa kierrellä ja aistia
Milanon pääsiäistunnelmaa. Bussikuljetus hotellista lentoasemalle, josta Finnairin iltalento Helsinkiin klo 19.00-22.55.
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Sveitsiin outlet-keskukseen, vierailu Armani/Silos-museossa,
bussilippu museovierailulla * suomenkielisen oppaan palvelut
kuljetuksilla ja retkillä.

Ilmoittautumiset: Helmerien nettisivuilla 30.11.
mennessä.
Huom! Ilmoittautumisen yhteydessä lisätietoihin: nimi
kuten passissa, osoite, puhelinnumero, mahdollinen
erikoisruokavalio, Finnairin Plus-kortin nro. Kerro myös,
jos varaat pääsiäislauantain lisämaksullisen illallisen.
Lentoaikataulu:
ke 5.4. Helsinki-Milano klo 08.00-09.40
su 9.4. Milano-Helsinki klo 19.00-22.55
Hotelli:
Hotel Ibis Milano Centro ***
Via Camillo Finocchiaro Aprile, 2, 20124 Milano MI
Matkan peruutusehdot: Jos matka peruutetaan viimeistään 90 vrk ennen matkan alkua peritään 10 % matkan
hinnasta/henkilö. 89 vrk-45 vrk ennen matkan alkua
tulleista peruutuksista peritään 25 % matkan hinnasta/
henkilö. 44 vrk-30 vrk ennen matkan alkua tulleista
peruutuksista peritään 50 % matkan hinnasta/henkilö.
Tämän jälkeen tulleista peruutuksista peritään 95 %
matkan hinnasta.
Matkaehdot: Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille
(matkalla ei esteettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä
hotellia, ja retkillä kävellään). Matka edellyttää minimiosallistujamäärää (15).
Suosittelemme matkavakuutusta!
Matkalle tarvitaan voimassa oleva ulkomaan passi/
henkilötodistus.
Matkaan sovelletaan matkan varaushetkellä voimassa
olevia Yleisiä matkapakettiehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Elämys Travel & Events Oy:n/
Matka-Agentit lisä- ja erityisehtoja.

Matkan hinta: 1.395,00 euroa/hlö
Maksuviite: 40219
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 260 euroa.
Yksin matkustavan (ellei Helmeri-ryhmästä löydä
huonekaveria) on lunastettava yhden hengen huone.
Maksut: Varausmaksu 25 % matkan hinnasta eli
348,75 euroa /hlö, maksetaan Helmerien tilille
15.12. mennessä. Loppumaksu 3.2.2023 mennessä.
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-MilanoHelsinki turistiluokassa veroineen * matkaohjelman mukaiset
kuljetukset suomenkielisen oppaan johdolla * majoitus, hotelli
Ibis Centro, jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset * 3 lounasta * retkiohjelma ja vierailut ohjelman mukaisesti: Milanon kiertoajelu, kävelykierros, retki Como-järvelle ja

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
Ajankohtaiset tiedot tapahtumista, matkojen
sisällöstä ja tarkempi matkaohjelma sekä
niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille:
FI88 1270 3000 1009 95
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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 heljatuulikki@gmail.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

TILAA VALMISTUJAISLAKKI
ITSELLESI TAI LAHJAKSI!
LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut
Lisähintaan saat lakin personoitua nimellä,
lakin sisävuoren valitsemallasi vuorella,
esim. lakin saajan mieliväri, maakunnan
väreillä jne.
Lakkitilauksen teet helposti nettisivuillamme
www.smyl.fi olevalla tilauslomakkella tai voit
tilata lakin myös sähköpostitse info@smyl.fi
Kirjoita tilaukseen
● minkä valmistujaislakin tilaat: merkonomi,
datanomi, tradenomi, restonomi,
joku muu: mikä?
● lakin koko (mittaa päänympärys)
● lisää tilaukseen: oma nimesi, lähiosoite,
postipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero
● saat maksutiedot sähköpostiisi
● maksusuorituksen saavuttua tilillemme
postitamme lakin antamaasi osoitteeseen.

SAVO-KARJALAN MERKONOMIT ry
Puheenjohtaja Anna-Maija Kunnas
Kotkatlahdentie 463, 79600 Joroinen
Puhelin 044 55 66 569    info@skmry.fi   

Kaikille avoimet työttömyyskassat:

TAMPEREEN MERKONOMIT ry www.elisanet.fi/tammerko
Puheenjohtaja Juha Erenius
Korpitie 10 F 12, 36200 KANGASALA
Puhelin 044 987 3738
tammerko@elisanet.fi

MJK-KOULUTUSKESKUS RY/ MULTITRAIN OY
Meidät tavoittaa tällä hetkellä vain sähköisesti:
etunimi.sukunimi[at]mjk.fi, info[at]mjk.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

TYÖTTÖMYYSKASSA A-kassa   www.a-kassa.fi   
TYÖTTÖMYYSKASSA YTK www.ytk.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 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!

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
- ilmaisen wifi:n koko hotellissa
- erikoishintaan 15 euroa / 3 tuntia Metropol Spa
-hotellin kylpylän käyttö (hotellit on yhdistetty
käytävillä)
Majoitushinnat Metropol Spa -hotellissa sisältävät:
- aamiaisen Nomad-ravintolassa
- 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 2023 loppuun kulloinkin
voimassa olevan varaustilanteen mukaisesti.
Varausohjeet saat maksettuasi jäsenmaksun.
Laivamatkat saat edulliseen jäsenetuhintaan
valitsemastasi laivayhtiöstä.

Työttömyyskassa
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.

