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Hei!
Leikkimielinen pesäpallo-ottelu Pesäkarhujen junioreiden kanssa siirtyi kevääseen 2022.
Onneksi pääsemme kuitenkin vaellusreissulle Porin keskustaan patsaita ihmettelemään.
Kirjurissa kannattaa myös vaellella ja käydä kirjoittamassa nimensä merkonomien vihkoon.
Ei tiedä, vaikka onnetar suosisi. Kunto ainakin pääsee kasvamaan ja mieli muuttuu
iloisemmaksi.
Nyt kannattaa ihailla ruskan värejä luonnossa. Ihania monivärivaahteroita voi tavata
jopa omassa pihassa. Oli ihan pakko tehdä vaahteran lehdistä tällainen mininäyttely.

Nähdään syyskokouksessa, sillä onhan nyt syksy.
Sen jälkeen kulttuuripläjäys teatterissa ja sitten vaan odottelemaan joulua.
Ensimmäinen joululahja on jo onneksi hankittu.
Terkuin, Sanna

TULEVIA JÄSENTAPAHTUMIA
to 14.10.
to 28.10.
pe 3.12.
su 2.1.2022

Veistosvaellus Porin taidemuseon intendentin opastuksella
Yhdistyksen syyskokous, Caffè Locale
Vie meren tuoksuun -esitys, Porin Teatteri
Lumikuningatar-jääshow, Uros Live -areena Tampere

Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautumiset joko sähköpostilla porinmerkonomit@gmail.com tai
puhelimitse Leila Kantoselle 040 748 2450. Puhelimessa on vastaajapalvelu, jätäthän
ääniviestin tarvittaessa.
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YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Aika:
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torstai 28.10.2021 klo 17
Caffè Locale (alakerran kokoustilat),
Yrjönkatu 12, Pori (Eetunaukion kulma)

Tervetuloa yhdistyksemme syyskokoukseen!

Kokouksen yhteydessä arvomme Kirjurin lenkkipolun postilaatikossa
olevaan vihkoon nimensä kirjoittaneiden joukosta kaksi voittajaa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1 Kokouksen avaus
2 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
3 Kokouksen järjestäytyminen
3.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3.2 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
4 Esityslistan hyväksyminen
5 Syyskokousasiat
5.1 Valitaan vuodeksi 2022 hallituksen puheenjohtaja, joka toimii
myös yhdistyksen puheenjohtajana
5.2 Vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan
tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
5.3 Hyväksytään vuoden 2022 toimintasuunnitelma
5.4 Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielinten
jäsenille maksettavista korvauksista
5.5 Vahvistetaan varsinaisten jäsenten, seniorijäsenten ja
opiskelijajäsenten jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun
suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismäärä
5.6 Hyväksytään talousarvio vuodeksi 2022
5.7 Päätetään tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkiosta
5.8 Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja
hänelle henkilökohtainen varamies
5.9 Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
6 Ilmoitusasiat
7 Kokouksen päättäminen

Kahvitarjoilun järjestämiseksi ennakkoilmoittautumiset
viimeistään 22.10. sähköpostilla porinmerkonomit@gmail.com
tai puhelimitse Leila Kantoselle 040 748 2450.

TOIMITUS
Toimituskuntana koko hallitus
Jäsenmaksu v. 2021 on 98 €,
seniorit (yli 65 v.) 47 €.

JÄSENYYDET
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
www.smyl.fi
Yhdistyksen tili nro FI18 4450 0010 1440 50

VEISTOSVAELLUS Porin taidemuseon intendentin opastuksella + kahvittelu
torstaina 14.10.2021 klo 15.30 – n.18.00
Lähtö Karhu-patsaan luota klo 15.30 (Porin Raatihuoneen edestä).
Veistosvaellus - yhdistämme kulttuurin ja kävelyn, tervetuloa mukaan!
Kävely on mukava tapa tutkia Porin kaupungin keskustaa ja tutustua samalla julkisten veistosten
taustoihin. Veistokset kertovat oman aikakautensa taiteesta ja kaupungin historiasta sekä
aikanaan vallalla olleista arvoista.
Vaikka veistokset aika ajoin herättävät keskustelua olemassaolostaan, muuttuvat ne usein
kaupunkilaisille ”näkymättömiksi”. Niihin ei enää kiinnitä huomiota lukuisista kohtaamisista
huolimatta.
Veistosvaelluksen oppaana toimii Porin taidemuseon intendentti Mirja Ramstedt-Salonen.
Reitti: Lähtö Karhu-patsaalta -> Raatihuoneenpuisto -> Pohjoispuisto -> Itäpuisto ->
Kauppatori. Muista säänmukainen pukeutuminen!
Kävelykierroksen jälkeen käymme vielä kahvilla ja mansikkaleivoksella Petras Cafeessa.
Yhdistys tarjoaa tämän tapahtuman jäsenilleen ilmaiseksi.
Ilmoittautumiset viimeistään 11.10. Leila Kantoselle puh. 040 748 2450.

VIE MEREN TUOKSUUN -esitys Porin Teatterissa, Hallituskatu 14, Pori
perjantaina 3.12.2021 klo 19
HUOM.! Saimme muutaman lisäpaikan, kun ensimmäiset 30 paikkaa menivät kuin kuumille kiville!
Jos haluat mukaan, ilmoittaudu pikaisesti yhdistyksen sähköpostiin porinmerkonomit@gmail.com
tai Leilalle puh. 040 748 2450.
Hinta jäsenelle 15 €, avecille 20 €. Esityksen kesto 2 tuntia sisältäen väliajan 20 min.
Maksut 19.11. mennessä yhdistyksen tilille FI18 4450 0010 1440 50, viite 123.
Lippujen jaosta ilmoitetaan sähköpostitse myöhemmin asianosaisille.

LUMIKUNINGATAR-jääshow, Uros Live -areena Tampere
sunnuntaina 2.1.2022
Saimme varattua 20 lippua hyviltä paikoilta sunnuntain 2.1.2022 klo 14 esitykseen.
Lähtö bussilla Porin vanhalta linja-autoasemalta klo 10 (lähtöaika voi tarkentua myöhemmin).
Omakustanteinen ruokailu/kahvittelu Tampereella myöhemmin sovittavassa paikassa. Esityksen kesto
on noin 2 tuntia sisältäen väliajan. Perheille sopivaa jääshowta ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille,
sillä muutamat kohtaukset voivat tuntua pelottavilta.
Matkan hinta 60 € sisältäen lipun ja bussikuljetuksen. Alle 12-vuotiailta lapsilta 40 €.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 2.11. Leilalle sähköpostitse tai puh. 040 748 2450.
Lisäinfoa myöhemmin yhdistyksen nettisivuille: http://www.porinseudunmerkonomit.fi/tapahtumat.php

Lumikuningattaren roolissa nähdään taitoluistelun viisinkertainen
suomenmestari ja kolminkertainen EM-mitalisti Kiira Korpi.
Jäällä esiintyy myös sekä kotimaisia että kansainvälisiä huipputähtiä,
kuten Silja Dos Reis, Felipe Montoya, Laura Lepistö, Mila Kajas,
Julien Dulière, Dmitry Semykin, Susanna Rahkamo ja Petri Kokko
sekä 13-kertainen MM-mitalijoukkue Marigold IceUnity. Maamme
tunnetuimmista jääkiekkoilijoista mukana ovat Niklas Hagman,
Pekka Saravo, Jenni Hiirikoski ja Marko ”Mörkö” Anttila.
Lumikuningatar (Snedronningen) on H. C. Andersenin kirjoittama
satu, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1844.

Suomen Lappiin sijoittuva satu on pisimpiä Andersenin
satuja, josta on tehty lukuisia elokuva-, tv- ja
teatterisovituksia. Pohjoismaiseen mytologiaan perustuva
Lumikuningatar on eeppinen tarina maailman
tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista asioista.
Jokaisella voi tulla eteen hetkiä, jolloin menee huonosti.
Tuolloin olet todella onnekas, jos sinulla on yksikin
ihminen, joka haluaa auttaa sinua. Kenellä tahansa
meistä on mahdollisuus tehdä hyvää ja mahdollisuus
valita tehdä hyvää. Ja kenestä tahansa ympärillämme
voi tulla sankari, jos vain uskallamme auttaa toisiamme
ja pyytää toisiltamme apua.

Luvassa on visuaalisesti hengästyttävän upea audiovisuaalinen kokonaistaideteos, joka
toteutetaan uudella Uros Live -areenalla 360° eli jokaiselta istuimelta voi eläytyä show’hun
erinomaisesti!

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry

www.smyl.fi

PL 110, 00181 HELSINKI, puh. 0400 996 346

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry on valtakunnallinen keskusjärjestö. Liiton jäsenedut ja uusien

jäsenten liittymislomake löytyvät nettisivuilta. Huomioithan, että liittoon ja valitsemaasi työttömyyskassaan pitää liittyä
erikseen.

