
  

  

________________________________________________________________________
         

           Hei!
  
Kevättä, kesää ja koronarajoitusten purkamista kohti ollaan menossa vauhdilla. 

  

Tämän lumen ja loskan keskellä moni varmaan on alkanut miettiä jo muuttoa 
kerrostaloon. 

Mutta onneksi se KESÄ on tulossa. Silloin voimme taas unohtaa liukkaat kelit ja
loskan lapioimiset. Pyöräilläkin taas uskaltaa ja voi säästää bensahinnoissa. 
Kuntokin kohenee siinä samalla. Onneksi kuntopyörä on keksitty ja voi pyöräillä 
talvellakin teiden liukkaudesta huolimatta. 

Tiedossa on myös yhdistyksen kivoja retkiä hyvässä seurassa sekä teatteria. 
Nam nam! Nähdään!

Terkuin, Sanna
  

 

TULEVIA JÄSENTAPAHTUMIA
   

to 24.3. Yhdistyksen kevätkokous, Teljäntorin 7th Floor, Pori
to 7.4. White Bloomin asiakasilta, Mikonkatu 7, Pori
la 23.4. Kulttuuriretki Noormarkkuun, Ahlströmin ruukki
la 14.5. Retki Sastamalaan, kolme tutustumiskohdetta
la 19.11. Evita-musikaali, Porin Teatteri (hinta 25 € jäsen, 35 € avec)
la 31.12. Lumikuningatar-jääshow, Tampereen Nokia Arena (siirtyi 2.1. päivästä)
   

Muita jäsentapahtumia suunnitellaan kevätkokouksen yhteydessä, tule mukaan ideoimaan!
    
Kaikkiin tapahtumiin ilmoittautumiset joko sähköpostilla porinmerkonomit@gmail.com tai 
puhelimitse Leila Kantoselle 040 748 2450. Puhelimessa on vastaajapalvelu, joten voit 
jättää ääniviestin ellei puheluun soittaessasi vastata.  

mailto:porinmerkonomit@gmail.com


YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Aika: torstai 24.3.2022 klo 17
Paikka: Teljäntorin 7th Floor, Yrjönkatu 15 A, Pori

Kokoustilaan on sisäänkäynti Teljäntorin kauppakeskuksen 
A-rapusta, josta pääsee hissillä seitsemänteen kerrokseen.

Ennen varsinaista kokousta arvomme kaksi voittajaa
Kirjurin lenkkipolun postilaatikossa olevaan vihkoon 
syyskokouksen jälkeen nimensä kirjoittaneiden kesken.

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 Kevätkokousasiat
 

        5.1 Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös 
        sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot

        5.2 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
      5.3 Valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edustajat

  

6 Ilmoitusasiat
      

7 Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kevätkokoukseen! 

Kokoustarjoilu on tilattu Ailav-kahvilasta. Kahvin ja teen kera
 tarjolla on sekä suolaista että makeaa. Tarjoilun järjestämiseksi

pyydämme ennakkoilmoittautumiset 16.3. mennessä.  
  

     * * * * * * * *

  Kokouksen jälkeen jäämme vielä hetkeksi suunnittelemaan uusia 
jäsentapahtumia. Kuuntelemme mielellämme sinunkin ideoitasi. 
Voit kertoa toiveistasi paikan päällä tai ellet pääse kokoukseen,
lähetäthän tiedot meille etukäteen sähköpostitse.

 
  Porin Seudun Merkonomit ry
 PL 70
 28361  PORI

  Yhdistyksen söhköpostiosoite:
  porinmerkonomit@gmail.com

 HALLITUS v. 2022

  PUHEENJOHTAJA
  Leila Kantonen
  040 748 2450
  leila.kantonen@gmail.com   
 

  I VARAPUHEENJOHTAJA
  Seija Lindell
  040 772 2092
  seija.lindell@dnainternet.net

  II VARAPUHEENJOHTAJA
  Tiina Virkkunen
  044 533 2065
  tiina.virkkunen8@gmail.com

  SIHTEERI
  Liisa Julku
  0400 376 663
  liisa.julku@gmail.com

  TIEDOTTAJA
  Sanna Mustaniemi
  040 513 0368
  sanna.mustaniemi@luukku.com
   
  RAHASTONHOITAJA
  Sirpa Rahkonen
 050 370 0203
 sirpa.rahkonen2@gmail.com
    
  NETTISIVUJEN  PÄIVITYS
  Pia Repo-Vihtalahti
  Satu Sillberg
  
  SENIORITOIMINNAN
  YHTEYSHENKILÖ
  Pirkko Vuorinen 
  040 512 7133
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Torstaina 7.4. klo 17
White Bloomin asiakasilta vain meitä varten, Mikonkatu 7, Pori

White Bloom Beauty & Lifestyle on kivijalkamyymälä
Antinkadun ja Mikonkadun kulmassa. Myymälästä löytyy
skandinaavista laadukasta muotia, piensisustusta ja
orgaanista kosmetiikkaa. White Bloomin toisessa
kerroksessa toimii kauneushoitola.
    

Illan aikana meille esitellään ihanaa raikasta kevätmuotia 
ja saamme luovia ideoita pukeutumiseen.
Kuulemme myös Kauneushoitolan tarjonnasta ja 
saamme opastusta ihonhoitoon ja ihon kunnossapitoon.
    

Ilmoittauduthan ripeästi 1.4. mennessä, sillä vain 15 nopeinta 
mahtuu mukaan. Tilaisuus on tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille. Osallistujilla on mahdollisuus 
tehdä ostoksia illan aikana.
    

Lisätietoa osoitteesta: https://www.whitebloom.fi/ 
   
  

 

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

Arkkitehtuuria ja designia. Opastettu kierros Ahlström Voyage -näyttelyssä esittelee     
Ahlströmin ja eri arkkitehtien ja muotoilijoiden, kuten Alvar ja Aino Aallon, Emil Fabritiuksen, 
Tapio Wirkkalan, Timo Sarpanevan ja Kaj Franckin välistä yhteistyötä ja sen pohjalta syntyneitä 
arkkitehtuurin ja muotoilun suomalaisia mestariteoksia. 
  

Opastettu kierros ryhmällemme alkaa klo 11 ja kestää noin tunnin. 
Kierroksen jälkeen Kartanolounas Noormarkun Klubilla klo 12.30 alkaen.
  

Osallistumismaksu: jäsen 20 €, avec 30 €. Sisältää opastetun kulttuurikierroksen sekä kolmen 
ruokalajin pöytiin tarjoillun lounaan.
  

Kulku omilla kyydeillä Noormarkkuun. Kysy ilmoittautuessasi tarvittaessa kimppakyytiä.
  

Ilmoittautumiset viimeistään 7.4., samalla ilmoitettava mahdolliset ruoka-aineallergiat. 
Maksut yhdistyksen tilille 20.4. mennessä, viite 123, tili nro  FI18 4450 0010 1440 50.
  

Lisätietoa osoitteesta: 
https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/kulttuuri/ahlstrom-voyage
  

  

Nämä kuvat Sanna otti Noormarkusta edelliskesänä pilvisellä säällä.
Paikka on näkemisen arvoinen myös kesällä. Ihanat puistomaisemat joen vieressä.

https://www.ahlstrominruukit.fi/noormarkku/kulttuuri/ahlstrom-voyage
https://www.whitebloom.fi/


Lauantaina 14.5. klo 7:50-16    Retki Sastamalaan
   

Tällä retkellä tutustumme kolmeen Sastamalassa sijaitsevaan kohteeseen, tervetuloa mukaan!
  

Ensin teemme Kuninkaallisen visiitin Villa Royaliin, jossa meidät vastaanotetaan Rokokoo-salissa ja nautimme 
aamupalaa kuninkaallisessa miljöössä. Sen jälkeen ohjattu kierros, kuulemme paikan tarinan ja tutustumme 
upeisiin kullanhohtoisiin saleihin ja salonkeihin. Näemme myös roomalaisen kylpyläosaston ja galleria-shopin, 
jossa voi tehdä ostoksia (matkamuistot, lahjatavarat ja taidegrafiikkaa). Lopuksi vapaata kiertelyä sekä 
tunnelmasta ja miljööstä nauttimista.
  

Villa Royalista siirrymme tutustumaan Tyrvään Pyhän Olavin kirkkoon, johon olemme varanneet opastuksen.
Kirkko on 1500-luvulla rakennettu myöhäiskeskiaikainen harmaakivikirkko, jonka puuosat ja kirkkomaalaukset 
on uusittu v. 1997 olleen tuhopolton jälkeen.  
  

Lopuksi menemme herkulliselle brunssille Tyrvään Pappilaan, joka on entisöity tyylikäs tapahtumatalo. Siellä 
järjestetään vuoden aikana erilaisia konsertteja, näyttelyitä ja muita tapahtumia. Kesäaikana käytettävissä 
on myös vehreän pihapiirin amfiteatteri. 
  

klo 7:50 lähtö bussilla Porin vanhalta linja-autoasemalta (Tampereen tietä Mouhijärven suuntaan)
klo 9 Villa Royal, jossa aamupala ja tutustuminen paikkaan 
klo 11 alkaen opastettu vierailu Tyrvään Pyhän Olavin kirkossa
klo 13 alkaen brunssi Tyrvään Pappilassa 
  

Ilmoittautumiset viimeistään 4.5., samalla ilmoitettava mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Osallistumismaksu: jäsen 30 €, avec 40 €. Maksuohjeet lähetämme ilmoittautuneille lähempänä ajankohtaa.

  
Lisää osoitteesta: https://www.visitsastamala.fi/villa-royal/

Lisää osoitteesta: https://www.pyhaolavi.fi/

  
Lisää osoitteesta: https://www.tyrvaanpappila.fi/fi/

  

    
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 sekä 
uusien jäsenten liittymislomake löytyvät nettisivuilta.  Huomioithan, että liittoon ja valitsemaasi työttömyys-
kassaan pitää liittyä erikseen. 

https://www.tyrvaanpappila.fi/fi/
https://www.pyhaolavi.fi/
https://www.visitsastamala.fi/villa-royal/

