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Ennakkoluulotonta
toiminnan vuotta 2008

V

uosi on taas vaihtunut. Toivottavasti
tästä tulee taas meille kaikille hyvä
vuosi: terveyttä, työtä, sopusointua,
taloudellista menestystä ja elämäniloa.
Alkanut vuosi on Helmeri-lehden 48.
julkaisuvuosi. Yhdistyksemme puolestaan täyttää kesäkuussa jo 53 vuotta. Joitain muutoksia on vuosien varrella tullut
toimintaan. Ja pitääkin, koska ajat, tavat
ja tarpeet muuttuvat ihmisten myötä. Se,
mikä toimi hyvin 60-luvulla ja 70-luvullakin, ei ole enää kuranttia toimintaa nykyjäsenille.
Menneen vuoden viimeisessä numerossa kirjoitin työelämän muutoksista
ja haasteista eri ikäpolvien kohdatessa.
Kaikista tulisi saada kaivettua paras ja
tuottavin osa esiin - ihmisiä kunnioittaen. Asia on suuri haaste työpaikkojen
esimiestasolla.
Toinen suuri, tuleva haaste on eri kulttuurien kohtaaminen. Jo nyt esimerkiksi pääkaupunkiseudun bussiliikenne on
maahanmuuttajien varassa. Ilman heitä

se ei enää toimisi. Palvelualoilla on runsaasti muualta tulleita. Kansalaisuuksien
ja uskontojen kirjo on laaja. Miten saada
joukko viihtymään työssä ja kokemaan
työpaikan me-henkeä? Millä estämme
klikkien muodostumisen niin valtaväestön kuin muuttajienkin keskuudessa?
Väärinkäsityksiä voi syntyä jopa vitsien kertomisesta. Kaikki eivät ymmärrä
kaikkea, koska eivät löydä jutun jujua.
Käytännön ongelmat: lomakkeet, työvuorosuunnittelu ja moni muu asia saatetaan
kokea ongelmalliseksi. Ongelmat syövät
itsetuntoa.
Arabiankieliseen kulttuuriin kuuluu
vahvasti perinteinen rooliajattelu: mies
käy töissä ja vaimo hoitaa lapset ja kodin.
Jos roolit kääntyvät, ei ole yksinkertaista
sopeutua naispuolisiin päälliköihin. Samoin kyseiseen kulttuuriin kuuluu voimakas yhteisöllisyys; se taas aiheuttaa
epäluuloja muissa.
Osa muuttajista suhtautuu vanhastaan
epäluuloisesti viranomaisiin; heitä ei

mielletä asiakaspalvelijoiksi. Tarvitaan
rohkeutta ja ennakkoluulojen tiedostamista.
Henkilökohtaisesti seurasin taloushallinnon näyttötutkinnon aikana parin
muuttajan otetta kurssiin. Vaikka heillä
olikin hivenen outo aksentti, laskentatoimen ja taloushallinnon opiskelu sujuivat
ja asiat ymmärrettiin. Oppimisen into oli
valtava. Täydellistä ääntämistä tärkeämpää on avoin suhtautuminen. Tietääkseni
molemmat ovat työllistyneetkin hyvin.
Toivon, että osallistutte tänä vuonna
edelleen ahkerasti Helmeri-tapahtumiin.
Ensimmäinen lehtemme on matkailupainotteinen, koska juuri keväisin ihmisen
valtaa herkästi kaukokaipuu. Voit tehdä
nojatuolimatkan mielenkiintoisiin matkakohteisiin tai lähteä mukaan Helmerimatkoille kokemaan jotain täysin uutta.
Mukavaa lopputalvea ja alkukevättä!

Anni Purontaa

”Voitettu vastoinkäyminen ja noustu mäki korvaavat
aina vaivamme laajentamalla näköpiiriämme.”
(Sylvi Kekkonen)
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Merkonomi maailmalla
Armenian asiantuntija Marianne Tillman:

Minulla oli hieno mahdollisuus
yhdistää työ ja harrastus
Kehityspalvelut Tillman Oy:n ja
Armeniatoursin toimitusjohtaja
Marianne Tillman kertoi ja esitti
kuvia Helmerien toimistolla
Matka-Agenttien järjestämässä
matkaillassa joulukuun puolessa
välissä mielenkiintoisesta Armeniasta,
sen nykyoloista ja matkailusta.
Marianne Tillman on työskennellyt
vuosia Armeniassa erilaisissa
kehitysprojekteissa – useimmiten
ainoana suomalaisena koko
maassa. Jouluiseen matkailtaan
osallistui parikymmentä matkoista
kiinnostunutta Helmeriä. Myös
Marianne on peruskoulutukseltaan
merkonomi.

-Y

lioppilaskirjoitusten
jälkeen vuonna 1973
interrailasin kesän
Euroopassa ja syksyllä päädyin Helsingin Kauppiaitten
Kauppaoppilaitoksen markkinointilinjalle pulpetin taakse. Suomalaisesta pulpetista
en ollut koskaan pitänyt: olin
siirtänyt lukion oppikirjatkin
Teneriffan rannalle. Auringonpaisteessa oli paljon mukavampi lukea. Onneksi äitini
oli töissä matkailualalla - Kanarialla siihen aikaan - joten se
onnistui, muistelee Marianne
Tillman kouluaikojaan, jolloin
mieli veti jo maailmalle.

Merkonomikoulutuksesta hyvä pohja
jatko-opintoihin
Marianne Tillman toteaa, että merkonomikoulutus antoi
valmiudet vähän kaikkeen,
mutta ei erikoistanut mihinkään. ”Ammatinvalintani oli
hapuilua. Tuli kokeiltua liike-
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ja vientialaa parisen vuotta. Se
ei vaan tuntunut omalta. Sitten
tupsahti mahdollisuus yhdistää
harrastus ja työ.”
- Harrastuksenani oli ollut Punaisen Ristin vapaaehtoistyö. Onneksi minulle tuli
ahaa-elämys: vapaaehtoistyön toteuttaminen edellyttää organisointia, hallintoa
ja kouluttamista. Hakeuduin
vapaaehtoistyön kouluttajaksi
ja järjestösihteeriksi SPR:ään.
Työssä onnistuminen edellytti
aikuisopetuksen, tiedotuksen
ja talousasioiden täydennyskoulutusta.
Marianne kertookin suorittaneensa yli kymmenen vuoden
työrupeaman aikana tolkuttomasti näiden alojen kursseja.
”Yo-merkonomitutkinto antoi
erinomaisen pohjan kesäyliopisto- ja etäopintoihin”.

Kansainvälistä avustustyötä
maailmalla
- Vuonna 1990 lähdin kehitysyhteistyöhön Malawiin vetämään sotatraumatisoitujen
Mosambikin pakolaislasten
kuntoutusprojektia. Projektin johtaminen henkilöstö- ja
taloushallintoineen vei neljä
vuotta ja antoi minulle syvän
tuntuman kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä paikallisten
ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.
Kun tämä projekti päättyi,
Marianne joutui miettimään,
mitä tehdä: palatako Suomeen vai jäädäkö maailmalle.
”Jälleen sattuma otti otteensa
elämästäni, kun brittiläinen

avustusjärjestö tarjosi minulle projektinvetohommia Armeniassa.”
– Siis, että mikä Armenia?
kysyi Mariannekin. ”Hataria
mielikuvia maasta oli vaikea
kirkastaa, kun aluillaan ollut
verkon käyttö ei onnistunut
Malawissa. Mielessäni pyöri
kuva vanhasta kulttuurikansasta.”

Malawin helteestä Armenian
hyiseen talveen
Tammikuussa vuonna 1995
Marianne Tillman matkusti
Malawin helteestä Armenian
lumiseen talveen. Muutamaa
vuotta aiemmin itsenäistynyt
maa oli humanitaarisen avun
tarpeessa. Kansa eli ilman
energiaa; ei ollut sähköä ja
ruuastakin oli pulaa.
- Sain vuokratuksi Jerevanista asunnon, jossa oli puulämmitys ja lämpötila 9-15
astetta. Tulipa silloin mieleen,
millaista olisi ollut lukea tentteihin kynttilän valossa. Luulin olevani ainoa suomalainen
moisessa maassa, mutta yllätyksekseni tapasin toisen suomalaisen avustustyöntekijän.
Saatoimme välillä purkaa yhdessä työstressiämme vuoden
ajan. Työteidemme erotessa
jäin Armeniaan todella ainoana suomalaisena. Vetämäni
koululaisten ruokaprojekti
päättyi seuraavana vuonna,
muistelee Marianne vaikeaa
alkuaan Armeniassa.
- Onneksi Armenian ahdinkotilanne alkoi muutenkin parantua. Käynnistin projektin,

Marianne Tillman

jossa peruskorjattiin lastentarhoja ja kouluja Armeniassa, Azerbaijanissa ja Georgiassa. Rahoitus tuli Englannista,
EU:lta ja USA:sta.

Sydämelliset armenialaiset saavat
palaamaan
Marianne Tillmanin ensimmäinen työrupeama Armeniassa kesti kolme vuotta. Muutaman vuoden poissaolon jälkeen Marianne palasi sinne
takaisin.
- Vuosina 1998-2000 olin
Keniassa YK:n kehitysjärjestössä ja Armeniaan menin
uudelleen vuonna 2000 amerikkalaisen kehitysjärjestön
palvelukseen. Vuonna 2004
perustin konsulttiyrityksen
Suomeen. Päätyöni on siitä
lähtien ollut kansalaisjärjestöjen kouluttaminen – myös
Armeniassa. Vuosien aikana
olen suurimmaksi osaksi ollut
ainoa suomalainen koko maassa lukuun ottamatta muutamia
suomalaisia, jotka työskentelivät asiantuntijoina esimerkiksi
terveydenhuoltoalalla.

Nazervanin vierastalon
isäntäväki (kuva Ilse
Samuelsson)

Mariannen mukaan armenialaiset ovat hyvin omanarvontuntoisia. ”Heille ihmissuhteet,
vieraanvaraisuus ja läheisistä välittäminen
ovat perusarvoja, jotka menevät kaiken edelle. Perhesiteiden vaaliminen on heille paljon
tärkeämpää kuin yhteiskunnan toimivuus tai
yleisten ja yhteisten asioiden hoitaminen.”
”Tämä näkyy jo kansan vuosituhantisesta
historiasta. Suur-Armenia ulottui Välimereltä
Kaspianmerelle pari tuhatta vuotta sitten. Euroopan ja Aasian risteyksessä ovat ympäröivät
kansat rassanneet maata: milloin arabit, mongolit, turkkilaiset tai venäläiset ovat mankeloineet kulttuurikansan asuinsijoja”, selvittää
Marianne maan kovaa historiaa.
- Nykyään Armenia on Etelä-Suomen läänin kokoinen maapala. Armenia valtiona ei
niinkään vedä minua puoleensa vaan armenialaiset kansana. Ihmisten sydämellinen ja
samalla särmäinen mentaliteetti - elää tässä ja
nyt murehtimatta mennyttä, miettimättä tulevaa - kolahtaa minuun hyvin.

Armenian matkailu kehitysprojektina
- Matkailun kehittäminen Suomesta Armeniaan on minulle yksi kehitysprojekti. Yritykseni ei ole matkanjärjestäjä vaan konsulttifirma.
Matkailu on minulle väline tehdä kehitysyhteistyötä. Turismi lisää työmahdollisuuksia
Armeniassa ja uskon, että työllisyyden mahdollistaminen on niin sanottua kestävää kehitystä, kuvailee Marianne ArmeniaToursin
toimintaa.
Marianne Tillmanin mukaan Armenia on
nouseva turistimaa, josta ei varmaankaan tule
massaturismin kohdetta. Maa on vielä melko
koskematon. Viime vuonna Armeniassa kävi
lähes 400 000 ulkomaalaista, mutta suomalaisia turisteja vain hieman yli 200.
- Armenia on turvallinen matkailumaa. Taskuvarkaita on nimeksi, mutta tavanomaista
varovaisuutta aina hyvä noudattaa. Matkalla
tarvitaan hiukan seikkailumieltä ja ennakkoluulottomuutta ”anna elämän tuoda kokemuksia” -odotuksin.

Kehityspalvelut
Tillman Oy

Marianne Tillman listaa hyviä matkatuliaisia: hopeakorut, puutyöt, matot, armenialainen konjakki ja mukaansatempaava musiikki.
Armenialainen ruoka on niin hänen kuin muidenkin maassa käyneiden mielestä herkullista
ja terveellistä: yrttejä käytetään paljon liha- ja
vihannesruoissa samoin erilaisia hedelmiä ja
pähkinöitä.

Vierastalo pikkukylään
- Sekä suomalaisten että armenialaisten ystävieni yllätykseksi ehdotin kolme vuotta sitten,
että perustetaan vierastalo Nazervanin kylään
- noin puolen tunnin ajomatkan päähän Jerevanista. Pitkäaikainen armenialainen ystäväperheeni innostui asiasta ja osti sieltä rämän
talon puutarhoineen.
Talo kunnostettiin ja ensimmäisenä kautena
vierastalon toimivuutta kokeiltiin lähinnä tutuista värvätyillä ryhmillä. ”Omistaja-emäntä
Lauralle huushollin hoito on helppoa; onhan
hän taustaltaan ison perheen äiti ja ravintoloitsija. Oman säväyksen tähän matkailuun tekee
se, että Laura ostaa aterioiden raaka-aineet
kyläläisiltä. Näin turistin raha menee suoraan
tuottajalle”, kertoo Marianne innostuneesti
hyvästä matkailuyhteistyöstä.
Marianne Tillmanin vierastalohanke onnistui hienosti: parin viime vuoden aikana Nazervanissa on vieraillut runsaat parisataa suomalaista kymmenen hengen ryhmissä, mikä on
talon vieraskapasiteetti. Pienessä ryhmässä
matkustaminen on mahdollistanut myös tutustumisen armenialaisten tavalliseen arkiseen
elämään, kulttuuriin ja ihmisiin. Pienen ryhmä
liikkuminenkin vuoristoseudun kyläteillä sujuu kätevästi pikkubussilla.

Haastattelu: Merja Äimänen
Helmerien syysmatka Armeniaan Nazervanin
kylään on syyskuun 3. - 11. Katso tarkemmin
sivulla 17.

on erikoistunut kahteen toimialaan. Nimensä mukaisesti
se konsultoi ja kouluttaa suomalaisia järjestöjä ja yrityksiä
kansainvälisissä projekteissa.
Samalla se edistää turismia
ja agentuuritoimintaa Suomesta Armeniaan. Yrityksellä
on lähes 15 vuoden kokemus
kehitysyhteistyöstä läntisessä
ja eteläisessä Afrikassa sekä
Kaukasuksella.
Yritys on myös erikoistunut
kouluttamaan kansalaisjärjestöjä kehittämään niiden tavoitteellista toimintaa kansainvälisessä kehitysyhteistyössä ja
erilaisten projektiryhmien tuloksellista työskentelyä.

ArmeniaTours
ArmeniaTours välittää palvelupaketteja matkatoimistoille,
yhteisöille ja pienryhmille Armeniaan. Palvelupaketti antaa
avaimet käteen Jerevanin lentokentällä. Avaimilla saa yksilöllisen matkan 10 hengen
ryhmälle, jonka ohjelmaan sisältyvät kuljetukset, majoitus
puolihoitoineen viihtyisässä
vierastalossa rauhallisessa kylässä Jerevanin lähellä, retket
ja suomenkielinen opastus.
ArmeniaToursin toimintaidea on, että Armeniaan tulevan turistin raha menee paikallisille pienyrittäjille. Haluamme näin edistää armenialaisten
työllisyyttä, jota he tarvitsevat
kipeästi selviytyäkseen köyhyysloukustaan
www.armeniatours.net
Kehityspalvelut Tillman Oy
Runeberginkatu 39 A 43
00100 Helsinki
puh. 040-70 88 101
sähköposti:
marianne.tillman@
armeniatours.net

5

”Armenian monet kasvot esittäytyvät
Kaukasus-vuorten jylhän kauniissa
maisemissa. Matka Armeniaan on
matka kauas historiaan, suuriin
elämyksiin. Se on matka, joka
ei pääty kotiinpaluuseen, vaan
elämyksien rikkaus, voimakkaat
kokemukset, kauniit muistot,
hämmästyttävät tarinat elävät
mielessä kauan”, muistelee Ilse
Samuelsson viimesyksyistä Armenian
matkaansa.

A

KOKEMUKSIA
KAUKASUKSELLA

rmenia on ikivanha maa,
jonka pääkaupungin Jerevaninkin historia ulottuu
peräti 3000 vuoden taakse.
Tämän pienen, vuoristoisen
maan historia on täynnä mielenkiintoisia, traagisia vaiheita ja aivan uskomattomia selviytymistarinoita, kun koko
Armenian kansa on joutunut
kamppailemaan olemassaolostaan eri aikakausien valloittajia vastaan. Turkkilaisten toimeenpanema järkyttävä kansanmurha 1900-luvun
alussa jätti syvät jäljet pieneen maahaan ja sen sitkeään
kansaan. 1900-luku oli myös
kommunismin aikaa Armenian sosialistisena neuvostotasavaltana, osana suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa, kunnes
vuonna 1991 alkoi uusi aika:
Armenian itsenäinen tasavalta aloitti taipaleensa. Maa oli
äärimmäisen köyhä heti itsenäistymisensä jälkeen, koko
kansantalous romahti, ja kaikesta oli valtava puute. Vasta
2000-luku on tuonut tullessaan
valoa, taloudellista kasvua,
uusia yrityksiä, ulkomaisia yhteyksiä ja ulkomaankauppaa,
kehitystä ja edistystä, ja maan
talous on nousemassa omille
jaloilleen. Myös vanha, rikas
ja monipuolinen kulttuurielä-
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mä on nousemassa taas uuteen
kukoistukseen, tunnetaanhan
Armenia myös kirjallisuudestaan ja runoudestaan, korkeatasoisesta elokuvataiteestaan,
musiikistaan.

Historian helmiä
Historiallinen Silkkitie Aasiasta Eurooppaan, kristallinkirkas
Sevan-järvi vuoristomaiseman
kainalossa, keskiaikainen
Geghardin luolaluostari, Armenian Vatikaaniksi kutsuttu
Echmiadzin, maan kristinuskon keidas Khor Virap – maa
on täynnä toinen toistaan mielenkiintoisimpia vierailukohteita, nähtävyyksiä, vanhaa
kulttuuria. Kristinusko näkyy
vahvasti nyky-Armeniassakin,
kirkkoja on paljon, joka puolella maata, ja kristittyjä on
maan väestöstä peräti 96 %,
toisin kuin islaminuskoa tunnustavissa naapurimaissa.
Pääkaupunki Jerevan on
runsaan miljoonan asukkaan
kotikaupunki, siellä asuu melkein puolet nyky-Armenian
väestöstä. Tämä maalauksellinen kaupunki antaa erinomaisen kuvan maan pitkistä perinteistä ja monista vaiheista ja
eri vallanpitäjistä. Kehittyvä ja
modernisoituva kaupunki on

hämmästyttävä sekoitus tuhatvuotista historiaa, turkkilaista
vaikutusta, neuvostoaikaa ja
uutta vuosituhatta. Jerevanin
puistot kukkivat, katujen varsilla on moderneja, tyylikkäitä
putiikkeja ja kahviloita, ja tietysti perinteisiä armenialaisia
herkkuja ja paikallista, maailmankuulua Ararat-konjakkia
tarjoavia ravintoloita. Kuhisevat torit täyttyvät hedelmistä
ja muista etelän herkuista, ja
kaikkea muutakin ostettavaa
tuntuu olevan. Nykyaika ja
vanhat perinteet kohtaavat tässä kiehtovassa kaupungissa.

Erilaisia elämyksiä
Oma Armenian-matkani jätti
mieleeni paljon muistoja. Karun kaunis, paikoin koskematonkin vuoristomaisema on
vaikuttava. Pieni Nazervanin
maalaiskylä, reilun puolen
tunnin ajomatkan päässä Jerevanin keskustasta ja lentokentältä, tarjoaa mahdollisuuden
ihan erilaiseen asumiseen kuin
tasokas mutta niin persoonaton
Hilton Jerevanin ytimessä, Tasavallan aukion laidalla. Koko
kylä on kuin hyppäys menneeseen maailmaan, kuoppaisine
hiekkateineen, lehmineen,
kana- ja kalkkunatarhoineen.

Taloja ympäröivät vehreät
puutarhat, viiniköynnökset ja
kotoinen kukkaloisto.
Nazervanin vierastalon
emäntä ja omistaja on Laurarouva, yksityisyrittäjä, joka
perheensä kanssa on remontoinut vanhan maalaistalon
viihtyisäksi, sympaattiseksi, reilun kymmenen henkeä
majoittavaksi ”lomakodiksi”.
Lauran lisäksi talossa touhuaa
apulaisensa Tamara, autonkuljettaja Sos sekä suomalainen
Marianne Tillman, joka on
työskennellyt Armeniassa jo
vuodesta 1995. Marianne hyvin osuvasti tituleerasi itsensä
”mahdollistajaksi” – ja sitähän hän on, kun suunnittelee
monipuoliset retkiohjelmat ja
vierailut meidän suomalaismatkailijoiden iloksi. Ja kylän
raitilla iltakävelyllä käyskentelevät turistit tunnetaan kyllä
”Lauran talon suomalaisiksi”
– eksynytkin osataan heti toimittaa oikeaan taloon! Kylän
väki on ystävällistä, kohteliasta ja vieraanvaraista.
Talo on kokonaan suomalaismatkailijoiden käytössä.
Siellä on olohuone, keittiö,
kaksi kylpyhuonetta ja iso
terassi, josta avautuu upeat
näkymät kylään ja vuoristoiseen maisemaan taivaanran-

nassa. Talossa on vieraiden
käytössä viisi makuuhuonetta, kaikki vähän erilaisia,
erikokoisia, erilaisilla, hyvin
kotoisilla tekstiileillä sisustettuja. Nykyajan mukavuuksiin
tottuneelle matkaajalle uutta
on se, ettei makuuhuoneissa
olekaan omaa wc:tä ja suihkua – mutta kenellekään se ei
ole tuntunut olevan ongelma,
kun se ei ole tule yllätyksenä.
Pienen vierasjoukon kesken
ei tule jonoja, kaikki ehtivät
vuorollaan mainiosti, eikä kukaan järkyty, jos aamulla naapurihuoneen asukas sattuukin
näkemään kanssamatkustajan
ennen meikkausta ja hiusten
föönausta. Pihalla on pieni
uima-allas, joka houkuttelee
vieraat niin aamu-uinnille kuin
virkistäytymään välillä helteistenkin retkipäivien jälkeen.

Mieleeni syöpyneitä muistoja ja
makupaloja…
Terassin pitkän pöydän ääressä päivä aloitetaan hyvällä
aamiaisella, ja mielenkiintoisten, kokemuksia ja elämyksiä
täynnä olevien päivien päät-

teeksi istutaan Laura-emännän
loihtimille herkullisille päivällisille. Päivällispöytä on värikäs ja tuoksuva, täynnä paikallisia herkkuja, vihanneksia,
hedelmiä, kanaa, armenialaista
viiniäkin - oikeaa lähi- ja luomuruokaa paikallisilta yrittäjiltä. Ateriat kruunaa kylässä
itse leivottu armenialainen leipä, ohuen ohut, valtavan suuri,
rapeareunainen. Ja kun tämän
leivän käärii rullalle – ja rullan
on täyttänyt paikallisella, suolaisella juustolla – se on makuelämys ja yksi niitä mieleen
syöpyneitä matkamuistoja!
Matkamuistoja ovat kylän
varhaiset aamut, kun herätyskelloa tai kännykän piippausta ei tarvita vaan herätyksestä
huolehtii naapuritalon komea
kukko! Mieleen jäivät myös
hiljaiset iltahetket: hämärä
alkaa kietoa kylää sisäänsä,
kun ilta laskeutuu tähän pieneen kylään, jonka asukkaat,
niin ihmiset kuin eläimetkin,
rauhoittuvat yötä vastaanottamaan. Kaukasuksen ilta tummenee, muuttuu lämpimäksi,
mustaksi yöksi, jota vain kuu
ja tähdet valaisevat - terassilla

istujalla unohtuu kirja syliin
elävää taideteosta ihaillessa:
yötä Kaukasuksella.
Kaukasus ja Armenia – koko maa ja matka on muisto,
joka elää ja kestää. Koskettavia, mielenjääviä kokemuksia, upeita kohteita on vaikea
listata ”paremmuusjärjestykseen”, niin erilaisia elämyksiä

matkoille mahtuu. ”Mikä on
Sinun suosikkisi maailmalla?”
kysytään kuitenkin silloin tällöin. Viiden ehdoton kärki on
kuitenkin selvä, ja siinä joukossa on tämä Kaukasuksen
rinteiden helmi, Armenia, aivan varmasti mukana!

Teksti ja kuvat: Ilse Samuelsson

MATKA-FAKTAA ARMENIASTA
Asukasluku:
3,1 miljoonaa, pääkaupunki Jerevan, jossa runsas
1 miljoona asukasta
Pinta-ala:
29 000 neliökilometriä, vuoristoinen, suuri osa
maasta yli 1000 metrin korkeudessa
Valtiomuoto: tasavalta, itsenäistynyt 1991
Uskonto:
kristinusko (96 %)
Naapurimaat: Georgia, Azerbaidzan, Turkki ja Iran
Valuutta:
Armenian dram (1 euro = noin 470 dramia)
Kieli:
indoeurooppalaiseen kielisukuun kuuluva armenia,
toinen kieli venäjä – Jerevanissa etenkin nuoremmat puhuvat jonkin verran englantia
MATKALUKEMISTA:
Tutustu ennen matkaasi syksyn 2007 kirjauutuuteen Araratista itään
– 12 avainta kauneuden ja kärsimyksen Armeniaan. Kirjan tekijä,
FT Serafim Seppälä on munkki ja kirjallisuudentutkija, joka kertoo
kirjassaan monipuolisesti Armenian, niin maan kuin sen kirkonkin
historiasta, valottaa selkeästi ja tarkasti 1900-lukua ja sen traagisia
tapahtumia, kertoo tämän päivän Armeniasta, joka kurottaa kiihkeästi uudelleen kohti valoisampia aikoja – unohtamatta tietenkään
legendaarista Radio Jerevania!

Makusi mukaan maailmalleuusi upea esitteemme ilmestynyt!
Kevät-Kesä-Syksy 2008

- Kesän kaivatut kauneimmat Laatokan ja Äänisen risteilyt nyt myynnissä
- Kiehtovat Kiinan opastetut matkat ja Tsingis-Kaanien Mongolia
- Kaukasuksen helmi Armenia
- Taiteiden Madrid ja Pyhiinvaellusmatka Santiago De Compostelaan
- Kaunis Korea & ihana Islanti ja paljon muuta!

Edullisesti
lennot,
hotellit,
autot
onlinesta!

Tilaa esite tai tulosta
se nettisivuiltamme.

Laadukkaasti ja turvallisesti
agenttien matkassa.

Katso mielenkiintoiset
matkaohjelmat netistä!

www.matka-agentit.fi
Porvoo (019) 536 0460
Loviisa (019) 533 808

Turku (02) 284 5252
Joensuu (013) 748 500

KuVi 813/00 MjMv • SMAL 32402

- Herkkupaloja italialaisittain

Helmerin ruokanurkkaus

Laskiaisena ulkoillaan ja
herkutellaan perinneruuilla

”P

itkiä pellavia” - huudetaan laskiaismäenlaskussa. Laskiaismäkeä harrastetaan vielä ainakin
Helsingin seudulla. Kummitytöltäni aikoinaan jopa murtui nilkka laskiaisen pulkkamäessä - tyttö oli kyllä jo ohi
pulkkaiän. Oliko siis tekniikka
väärä?
Sunnuntai 3. helmikuuta
on laskiaissunnuntai ja seuraava tiistai 5.2. laskiaistiistai
suomalaisen peruskalenterin
mukaan. Tiistaina vietetään
myös J.L. Runebergin päivää.
Keskiviikko taasen on tuhkakeskiviikko: katumuspäivä ja
katolisilla ensimmäinen paastopäivä. Laskiainen on alun
perin katolisuuteen kuuluva
juhla. Se on 40 päivää eli seitsemän viikkoa ennen pääsiäistä. Paaston aikaan laskeuduttiin laskiaisena.
Sittemmin katolisuuden
hävittyä uskonpuhdistuksen
myötä jäi laskiainen meillä talonpoikaiseksi työn juhlaksi.
Lähes kaikki toiminta tai sen
puute kohdistui naisten töihin:
käsitöitten raaka-aineisiin,
hyötykasveihin tai karjanhoitoon. Esimerkiksi naisten oli
pidettävä koko laskiaistiistain
hiuksia hajallaan, jolloin pellavista tulisi tulevana kesänä
kuituisia ja puhtaita. Saunassa
piti laskiaisena olla ääneti, jotta kärpäset ja muut ötökät eivät kiusaisi tulevana kesänä.

8

Laskiaisen ajan ruoka oli
alkuun todella rasvaista. Kun
rasva kiilteli sormissa ja suupielissä, siat lihoivat ja lehmät
lypsivät hyvin tulevaisuudessa
eli ruokaa riitti. Ruoka sai olla pöydässä koko päivän. Sillä
taattiin sen runsaus koko vuodeksi.

Nautitaan kunnon hernerokkaa
Liota 500 grammaa kuivattuja
herneitä yön yli. Keitä ne savustetun potkan kanssa hiljalleen pari tuntia. Lisää 1-2 viipaloitua porkkanaa ja 1-2 silputtua sipulia. Ota potka sitten
kattilasta ja hauduta keittoa
vielä hiljalleen tunnin verran.
Leikkaa potkasta lihat kuutioiksi ja lisää keittoon. Hauduta hetki ja mausta tarvittaessa
suolalla ja valkopippurilla.
Keitto keventyi aikaa myöten. Harvemmat enää keittelevät potkaa. Savukinkkukuutiolla tai rapeaksi paahdetulla
pekonilla voi myös maustaa
vaikka ihan purkkihernekeiton. Ruotsalainen versio on
keitto keltaisista herneistä.
Kuuma punssi maistuu niin
ajalla ja rakkaudella haudutetun kuin purkkikeitonkin
kanssa.

Blinit keskitalven herkkua
Slaavilaiset palvoivat pakanallisina aikoina auringon jumalaa. He söivät pyöreitä, voista

kullankeltaisia blinejä. Kristinusko ei blinejä hyljännyt
vaan siirsi niitten syönnin voiviikolle: viikolle ennen suurta paastoa. Ortodoksisuuden
myötä blinit ovat siirtyneet
myös luterilaisten suomalaisten laskiaisajan perinteeseen.
Jokaisessa nk. kunnon ravintolassakin tarjotaan tammihelmikuussa blinejä. Niitä
tarjotaan mielestäni usein liian paksuina versioina, mutta
herkullisien mätivaihtoehtojen
kanssa. Hinnat liikkuvat tänä
vuonna 13,90 – 24,80 euron
välillä, riippuen lisukkeista ja
ravintolan tasosta. Yllättävän
monessa oli tarjolla ”perunaohukaisia”- siis perunablinejä. Blinejä on aikoinaan tehty
myös perunasta ja lähes kaikista jauhoista. Meillä on nyt
vain mielletty yhteen blinit ja
tattarijauhot.
Blinien valmistus on usean päivän työ. Tästä ohjeesta

tulee noin 10–15 kappaletta;
riippuen, kuinka paksuja paistetaan ja pannun koosta.
dl tattarijauhoja
2,5 dl vehnäjauhoja
0,5 l maitoa
2 kananmunaa
20 g hiivaa
1 rkl voisulaa
1 tl suolaa
voita
Lämmitä puolet maidosta
kädenlämpöiseksi. Erottele
keltuaiset ja valkuaiset. Mikäli valkuaiseen jää hiven
keltuaista, kostuta huokoinen
kangaspala, purista kuivaksi
ja kasta valkuaiseen. Kangas
imee keltuaisen pois. Lisää
maitoon jauhot, hiivat. keltuaiset ja voisula. Jätä taikina
kohoamaan ainakin kuudeksi
tunniksi, mieluiten yön yli.
Kiehauta loppu maito ja lisää lämpöisenä taikinajuureen.

Anni Purontaa

Mitä onni on?

T

Vaahdota valkuaiset koviksi
ja lisää taikinaan juuri ennen paistamista. Paista blinit
runsaassa voissa. Jos ensimmäinen blini on liian paksu,
lisää tilkka keitettyä voita tai
olutta. Pinnan kupliessa ja
kuplien auetessa reikäiseksi
on aikaa kääntää ja paistaa
toinen puoli.
Blinit ovat parhaimmillaan
heti tulikuumina. Kaksi pannua olisi hyvä olla käytössä.
Päälle laitetaan esim. voissa
kuullotettua sipulia tai sitten
kuullotettua voita ja suolalohta tai silliä. Meillä tutuin
tapa on lisätä mätiä, smetanaa
ja sipulisilppua. Mausteeksi
sopii jauhettu mustapippuri.
Kevyempi versio on tarjota
smetanan tilalla kermaviiliä.
Toisessa versiossa keltuaiset ja vehnäjauhot lisätään taikinaan 1,5 desin kerman ja 2
ruokalusikallisen öljyn kanssa vasta seuraavana päivänä.

Sen jälkeen annetaan taikinan
levätä noin tunnin ajan ja sitten edetään kuten yllä.
Nyky-Venäjälläkin syödään
blinejä eri lisukkein: rahkaa,
smetanaa, sieniä, munaa, lihaa, kalaa tai mätiä. Uskotaan, että jos laskiaisviikolla
syö joka päivä blinejä, riittää
koko vuoden rahaa ja syötävää.
Laskiaispulla oli alkuun
tavallinen pulla, jonka päällä
sokeria. Se syötiin maidon kera. Sittemmin täytteeksi tuli
hilloa tai mantelimassa ja kermavaahtoa. Nyttemmin esimerkiksi joka huoltoasemalla
tarjottavat hillomunkit olivat
alkuun laskiaisperinneruokaa.
Pikkumunkit ovat meillä siirtyneet nyt vappuun.

ämän päivän hektisessä ajassa onnellisuus on saanut lisäulottuvuuksia niin nuorten, aikuisten kuin vanhempienkin arvomaailmassa. Onnea etsitään, sitä tavoitellaan - jopa läpi elämän. Onni muuttaa muotoaan elinkaaremme eri vaiheissa.
Yhä useampi hakeutuu kuulemaan kauneimpia joululauluja, hiljaisuuden retriitteihin; perheen yhdessä oloa arvostetaan,
nuoret auttamassa toisia nuoria. Moni perhe etsiytyy asumaan
maalle. Toisaalta: elämässämme on jo kokemusten yltäkylläisyyttä ja hakeudumme yhä henkeäsalpaavampiin extreme-seikkailuihin. Tuntuu, että nämä ilmentävät konkreettisimmillaan
onnen etsintää.
Yleensä kysyttäessä, mitä onni on, saamme vakiovastauksiksi: perhe, koti, terveys, työ, ystävät, toimeentulo, rauha, jne.
Mutta voisiko onni olla näitten lisäksi jotain muutakin, hyvin
yksilöllistä?
Minun onneni
Kulkeeko se aina vain edelläni,
vai jo mennyt menojaan, huomaamattani.
Jospa pysähtyisin
kuuntelisin, katselisin.
Senkin, mitä ei voi nähdä silmällä
eikä järki halua tunnustaa, voi tuntea sydämellä.
Nousevan auringon kajo harmaan aamusumun takaa.
Luonto heräilee uuteen päivään.
Miten kaunista - aamu valkenee.
Lumikiteet tuikkivat timantteina hangella.
Linnut sirittävät aamun auki,
aloittavat työpuuhansa lintulaudalla,
siemen toisensa jälkeen sujahtaa
suuhun nälkäiseen. Onni on tässä ja nyt.
Aistin jo auringon säteen kasvoillani,
kirkkauden, johon ei voi katsoa.
Elämän lähde, jota ilman maailma sammuu.
Säteet sulattavat jäätä vesipisaraksi räystäältä,
riisuvat toppaukset päältäni.
Hymy kurkistaa sisältäni, viipyy kasvoillani
etsien kohdettaan, läheistäni, ystävääni,
tuttua vastaantulijaa.
Tänään on päivä jo pidempi eilistä,
kuljemme kohti kevättä, kesää. Askeleet pitenevät.
Tästä päivästä tulee hyvä päivä.
Oivallan:
Onneni kiinnipitelijä on oma asenteeni,
onnellisuus löytyy arjen pienistä asioista.
Katso - se voi löytyä hyvin läheltä, tässä ja nyt
kunhan huomaan sen ja otan vastaan.
Ristin käteni ja kiitän.

Sirkka Warvas
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Uutisia

Koonnut: Merja Äimänen

Jäsenmaksukirjeet talkootöillä

L

iiton hallituksen kokous pidettiin Pengerkadun toimistolla lauantaina 12. tammikuuta. Ennen varsinaista kokousta
hallituksen jäsenet kokoontuivat postitustalkoisiin. Joukolla
laitettiin liiton kaikkien jäsenten jäsenmaksulomakkeet aakkosittain kuoriin odottamaan vain painosta uutta jäsenkorttia,
jonka oli määrä tulla 15.1. Muutaman tunnin työrupeama menee
rattoisasti yhteistyöllä.

Porin Merkonomien edustaja Leila Kantonen (vas.) ja liiton toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas työn touhussa.

Helmerien syyskokouksessa
päätettiin tulevasta
toiminnasta
Helsingin Merkonomien sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 29. marraskuuta 2007 Helsinki Business Collegessa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sinikka Heiskanen ja sihteeriksi
Matti Niemelä. Vuosikokous valitsi tarpeelliset hallituksen jäsenet sekä vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008.
Varsinaisista jäsenistä erovuoroiset Tytti Aalto, Heikki Immonen, Liisa Kotimäki, Pekka Siitonen ja Sirkka Warvas valittiin
kaikki uudelleen. Uudeksi varajäseneksi kokous valitsi AnnaMaija Kunnaksen, joka on paitsi liiton toiminnanjohtaja myös
Helmereiden jäsen.
Vuoden 2008 toimintasuunnitelma, joka on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla www.helmeri.fi, hyväksyttiin sellaisenaan.
Hyväksytty talousarvio perustuu yhdistyksen entiseen jäsenmaksuosuuteen eli 24 euroon. Lisäksi jäseniltä peritään liiton
vuosimaksuosuus, joka on tänä vuonna 47 euroa.
Kokouksessa keskusteltiin yhdistyksen aktiivisesta toiminnasta sekä kiitettiin uusittuja kotisivuja, joiden käyttäjämäärä
on lisääntynyt jatkuvasti – ollen tällä hetkellä noin 1200 – 1300
kävijää kuukaudessa.

Kymenlaakson
Liiketalous ry täyttää
50 vuotta vuonna 2008

Juhlaristeily ms Kristina Brahella 17.5.2008

S

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO ry

Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki, (09) 827 5542, www.smyl.ﬁ

JÄSENKORTTI
VAKUUTUSKORTTI

Jäsennumero

Yhdistys

Voimassa/Valid thru
1/09

Harri Vilkki Tampereelta ja Heljä Haapala Kymenlaaksosta ahkeroivat jäsenmaksupinojen äärellä.
ry
SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO
5542, www.smyl.ﬁ
827
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki, (09)

JÄSENKORTTI
VAKUUTUSKORTTI

Jäsennumero

Yhdistys

Voimassa/Valid thru
1/09
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n Merkonomiyhdistysten
Tällä jäsenkortilla saat kaikki Suome
.

Tällä jäsenkortilla saat kaikki Suomen Merkonomiyhdistysten
liitto - SMYL ry:n jäsenedut. Katso www.smyl.ﬁ.
Leisure time Traveller’s Insurance (201-3232737) is
included for the member and his/her accompanying
children under 20 years of age.
The policy is valid for 45 days from the beginning of
the journey.
If P & C Insurance Company Ltd, FIN-00025 IF, Finland.
Tel. (24h) +358 800 1 3800, Fax +358 10 514 4137,
E-mail: travel@if.ﬁ.
HUOM! Vakuutus voimassa enintään 45 vrk:n vapaaajan matkoilla.

MYL ry:n jäsen Kymenlaakson Liiketalous on toivotellut Helmereitä joukolla mukaan keväiselle juhlaristeilylle
Kirstina Brahelle. Kymenlaaksolainen merkonomiyhteisö
viettää 50-vuotisjuhlaansa lauantaina toukokuun 17. päivänä
ja SMYL-liittomme pitää samana päivänä kevätliittokokouksen
Kotkassa: Sokos Hotelli Seurahuoneella alkaen kello 15.00.
Kristina Brahe -laiva lähtee risteilylle Kotkasta kello 18.30.
Laivaan noustaan kello 18.00 ja palataan takaisin illalla kello
23.30. Yöpyminen on satamassa laivan hyteissä.
Risteilyn hinta on 100 euroa. Se sisältää risteilyn, ruokailun
noutopöydästä, ohjelman sekä yöpymisen ja aamiaisen laivalla.
Varustamo tarvitsee matkustajista seuraavat tiedot: nimi, syntymävuosi ja kansalaisuus.
Lisätietoja antaa: Heljä Haapala/Kymenlaakson Liiketalous, puh.0500-559 536 tai sähköpostitse Hla2@luukku.com.
Voit ilmoittautua mukaan keväiselle juhlaristeilylle suoraan Helmereihin netissä olevalla ilmoittautumislomakkeella.
Maksut hoidetaan myöhemmin ilmoitetulla tavalla.
Lähde juhlimaan merelle mukavassa seurassa!

INNOVET-projekti alkaa Helsinki Business Collegessa

Verkko mullistaa pienyrittäjän kansainvälistymismahdollisuudet ja oppilaitoksien yrittäjyyskasvatuksen

H

elsinki Business Collegen
koordinoima kuuden
EU-maan yrittäjyyskasvatusta kehittävä INNOVEThanke (Transfer of Innovation) käynnistyi HBC:n järjestämässä avausseminaarissa
14.–16.1.2008.
INNOVET-hankkeen tavoitteena on muun muassa tutkia,
millaisia ominaisuuksia tulisi
vahvistaa, mikäli opiskelija
haluaa menestyä yrittäjänä
sekä selvittää, millainen on
pienten ja keskisuurten yritysten tilanne projektin partnerimaissa. Tavoitteena on myös
lisätä yhteistyötä yrittäjien ja
oppilaitoksien välillä ja sen
myötä vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen asemaa oppilaitoksissa.
Kyseessä on EU:n tukema
Leonardo da Vinci -hanke,
johon osallistuu kahdeksan
ammatillista organisaatiota
Suomessa, Itävallassa, Itali-

assa, Unkarissa, Liettuassa
ja Turkissa. Kunkin partnerimaan yrittäjät ovat hankkeessa mukana asiantuntijoina ja
mentoreina. Heillä on myös
mahdollisuus tutustua toisten
partnerimaiden yritystoimintaan. Yrittäjät voivat etsiä uusia yhteistyön muotoja hankkeeseen osallistuvien nuorten
kanssa ja tarjota opiskelijoille
työssäoppimispaikkoja.
”Tähän hankkeeseen osallistuvat maat eivät tavallisesti ole
tuttuja suomalaiselle pienyrittäjälle”, sanoo HBC:n Senior
Advisor, FT Helena Allahwerdi. Koulutusjohtaja, KTT Hely
Westerholm kertoo, että projekti on ollut helppo rakentaa
Suomen PISA-menestyksen
tuoman maineen ansiosta.

Tulevaisuuden yrittäjät verkossa
INNOVET-hankkeen olennaisena osana on Global Entre-

preneurship -virtuaalinen opintokokonaisuus, jossa osallistujat liikkuvat kansainvälisissä,
kansallisissa ja paikallisissa
tietoympäristöissä testaten
kykyjään hankkia, käyttää,
verrata, analysoida ja tuottaa
tietoa.
Yhdessä ohjaajiensa ja
yrittäjien kanssa opiskelijat
toimittavat sähköistä lehteä,
joka julkaistaan kaikilla partnerimaiden kielillä maakohtaisina lehtinä sekä englanniksi
yhteislehtenä.
E-lehteä ryhdytään julkaisemaan 16.1.08 lähtien osoitteessa: www.globalinnovet.
com/e-magazine .

Opetus käynnistyy Suomessa ensi
syksynä
Suomessa Global Entrepreneurshipin opintokokonaisuus
toteutuu syksyllä 2008 Helsingin kauppaoppilaitos Oy:n

Helsinki Business Collegen ja
Kauppakamari-instituutin opetustarjonnassa.
”EU:n antaman avainkompetensseja koskevan määritelmän mukaan yrittäjyys on
osa jokaisen ihmisen persoonallisuutta. Sitä voidaan vahvistaa ja kehittää niin, että ihmisestä kasvaa yrittäjä, joka
toimii aktiivisesti globaaleissa yritysympäristöissä. Vahva
yrittäjyys edellyttää luovuutta
ja kykyä ottaa riskejä, kykyä
suunnitella ja toteuttaa suunnitelmat käytännössä. Yrittäjyyttä tarvitaan jokapäiväisessä
toiminnassa niin kotona kuin
työssä. Jotkut ideat ovat myös
kaupallisesti toteutettavissa”,
Helena Allahwerdi sanoo.

Tutustu HBC:n nettiosoitteessa:
www.hbc.fi.
(Lähde: HBC:n lehdistötiedote
14.1.2008)

Työttömyyskassa-asiamies
vuonna 2008

Helmerit SMYL:n ja MJK:n
hallituksissa

Suur-Helsingin asiamiespiirin kassa-asiamiehenä kuluvana
vuonna jatkaa Merja Äimänen.

uomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n syysliittokokous pidettiin lauantaina 24.11. Kuortaneen liikuntahotellissa. Kokouksessa valittiin liiton hallitukseen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Helmerien edustajat Sirkka Warvas ja
Matti Niemelä erovuorossa olleiden Heikki Immosen ja Pekka
Siitosen tilalle. Lisäksi Merja Äimänen Helmereistä on edelleen
SMYL- liiton hallituksessa, joka valitsi hänet jatkamaan myös
hallituksen I varapuheenjohtajana vuonna 2008.

Kassan vaalikokous
Työttömyyskassan vaalikokous järjestetään Helsingin Merkonomien kevätvuosikokouksen yhteydessä
torstaina 27.3.2008 kello 17.00 alkaen
Helsinki Business Collegessa, Hattulantie 2, Helsinki.
Tervetuloa!
Kassa-asiamies

Kassan nimenmuutos
edustajiston kokouksessa

M

erkonomien Työttömyyskassan ylimääräinen edustajiston
kokous Helsingissä 18.11.2007 hyväksyi kassan sääntömuutosehdotuksen sekä kassan nimen muutoksen. Työttömyyskassa on nimeltään nyt Työttömyyskassa Nomit, jonka jäsenistöä on tarkoitus laajentaa merkonomeista muihinkin
nomi-ammattilaisiin.

S

MJK:n sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Helsingissä
lauantaina 17.11. Kokous valitsi hallituksen uudeksi varajäseneksi Sirkka Warvaksen. Sirkka valittiin arvonnalla ensimmäiseksi varajäseneksi ja hän aloittaakin heti tämän vuoden alussa
varsinaisena jäsenenä Jari-Pekka Honkalan erottua yllättäen
hallituksesta.
MJK:n hallituksen varsinaisena jäsenenä jatkaa Heikki Immonen Helmereistä.
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Helmerit

Kutsu
Helsingin Merkonomien
kevätvuosikokoukseen
torstaina 27.3.2008 kello 18.00.
Paikka:
Helsinki Business College, HBC, osoite
Hattulantie 2, Helsinki
TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoitten toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
		 Valitaan
		 - puheenjohtaja
		 - kokouksen sihteeri
		 - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
		 - kaksi ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kevätkokousasiat
		 - käsitellään vuoden 2007
		 toimintakertomus, tilinpäätös
		 sekä tilintarkastajien kertomus
		 - päätetään tili- ja
		 vastuuvapaudesta
		 - valitaan yhdistyksen
		 mahdollisesti tarvitsemat
		 edustajat
7. Sääntömuutosehdotus
		 - esitetään muutettavaksi
		 sääntöjen pykäliä: 16, 4, 1
8. Ilmoitusasiat
9. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Helmerien hallitus
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lakikoulutuksessa

H

elmereille
räätälöidyt
lakipaketit
kahtena peräkkäisenä torstaiiltana 17. ja 24.
tammikuuta Helsinki Business
Collegessa ovat
olleet suosittuja; molemmissa tilaisuuksissa noin parikymmentä osallistujaa. Tilaisuuksissa luennoi varatuomari
Hannu Äimänen Laki- ja koulutuspalvelusta.

Torstaina 17.1. koulutustilaisuuteen
HBC:ssä osallistui
joukko aktiivisia
Helmereitä.
Osallistujat tekivät
visaisia kysymyksiä
luennoitsija Hannu
Äimäselle.

Ensimmäinen
perhe- ja perintöoikeuteen painottuva ilta käsitteli
avio-oikeutta ja
avioehtoja sekä
testamentteja ja
perinnönjakoa.
Kolme tuntia kului mielenkiintoisten aiheitten
parissa nopeasti – kiitos aktiivisten, kyselevien Helmereiden. Seuraavan torstain aiheita
ovat muun muassa asuntokaupat, panttaukset, takaukset ja
oikeudenkäynti.

Helmerit tutustuivat Pälikön
taiteeseen

Joukko taiteesta kiinnostuneita
Helmereitä sai tutustua
tammikuun alussa Kimmo
Pälikön kuuluisaan taiteeseen
sekä hänen poikansa, seppä
JT Pälikön taidonnäytteisiin
– puukkoihin ja miekkoihin heidän itsensä opastuksella
Galleria Art-Helsingissä.
Isä ja poika Pälikkö ovat
molemmat koulutukseltaan
myös merkonomeja.

J

äsentilaisuus oli Gallerian holvikellarissa, jossa ihastelimme paitsi hienoa
taidetta myös ainutlaatuista, Helsingin
Senaatintorin alla olevaa, 1760-luvun holvistoa. Holvistossa ovat näytteillä Kimmo
Pälikön suuret, lähinnä Helsinki-aiheiset
akvarellimaalaukset sekä JT Pälikön miekat, puukot ja takotyöt.

JT Pälikkö (oik.) ja Kimmo Pälikkö (kesk.) esittelevät
monimutkaista miekan valmistusta Helmereille.

Parituntinen vierailumme kului rattoisasti loistavien isäntien selostaessa, mitä taiteen tekeminen ja sepän työ heille
merkitsevät. Saimme myös pikakurssin,
miten kuvataidetta pitää tarkastella.
Kiitos hienosta taidetilaisuudesta.

Merja Äimänen

Kimmo Pälikkö esitteli
meille taulujaan.

Alennus Helmereille
Galleria ART-HELSINKI on luvannut
Helmerien jäsenille alennusta 10 %
myymälästä, jossa myydään Kimmo
Pälikön töitä: laaja valikoima Helsinkitauluja, luontokuvia ja postikortteja.
Yhteystiedot
Galleria ART-HELSINKI
Aleksanterinkatu 26, 00170 Helsinki
(myymälä avoinna arkisin 9.00 –
17.30, lauantaisin 10.00 – 15.00)
www.art-helsinki.com
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Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 127030-100995.
Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä
kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

To 14.2.2008 kello 19.00
Ystävänpäiväkonsertti
Helsingin kaupunginorkesteri
Finlandia-talossa

Konsertin johtaa Mikko Franck ja solistina on Soile Isokoski,
sopraano.
Konsertissa kuullaan aarioita oopperoista: Gonoudin Faustista,
Bizet´n Carmenista, Verdin Otellosta ja Simon Boccanegrasta,
Puccinin Turandotista ja La Bohemista sekä Tsaikovksin Jevgeni
Oneginista.
Lipun hinta 18,00 euroa (norm. 20 euroa). Konserttilippu ja
väliaikatarjoilu – portviiniä ja juustoja – yhteensä hintaan 34,00
euroa. Maksuviite 12470.
Konsertti on täynnä. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä Anni Purontaa.

To 28.2.2008 klo 19.00

Vahingossa kuultu lemmekäs kohtaus saa aikaan väärinkäsitysten
sarjan – tapahtumaketjun, jonka selvitessä katsoja saa pitää
hatustaan kiinni.
Kaupunginteatterin ensi-ilta on 12.1.2008. Näytelmää on esitetty
menestyksekkäästi jo vuosia ympäri maailmaa.
P.G. Wodehousen englanninkielisestä sovituksesta suomentanut:
Juhani Lindholm
Ohjaus: Frej Lindqvist
Rooleissa: Antti Litja, Vappu Nalbantoglu, Carl-Kristian Rundman,
Eero Saarinen, Asko Sarkola, Pekka Strang, Joachim Wigelius sekä
Sami Paasila, Petri Palo.
Liput 32,00 euroa (norm. 34,00), maksuviite 12412.
Ilmoittautumiset ja maksu heti! Muutama paikka jäljellä.
Helmerivetäjä Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

22. – 29.3.2008
”KIINALAINEN JUTTU”

PÄÄSIÄISMATKA IHMEELLISEEN KIINAAN: VALTAVAAN, KUHISEVAAN
SHANGHAIHIN JA VANHAAN, TUNNELMALLISEEN SUZHOUHUN.
- matka on täynnä; kysy mahdollisia peruutuksia!
La 22.3. Lähtö Helsingistä
Finnairin reittivuorolla kohti Shanghaita (klo 17.10).
La 29.3. Paluu Shanghaista
Finnairin reittivuorolla Helsinkiin (klo 11.00 - 14.55).
Ohjelman löydät nettisivuilla, www.helmeri.fi, sekä edellisestä
Helmeri-lehdestä.
Matkan hinta 1095 e, ennakkomaksu 250 e, maksuviite 13068.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 100 e.
Ennakkomaksu 250 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä huomioithan, että varauksesi on sitova vasta maksettuasi ennakon.
Loppumaksu 1.2.2008 mennessä.
Huom! Kiinan matkoilla passin on oltava voimassa 6 kk matkan
jälkeen.

Täydellinen persikka  

Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö
Mehukas komedia, jossa on pilke silmässä ja kieli poskessa
Italian Rivieralle, ylelliseen hotelliin sijoittuva näytelmä
tasapainottelee farssin ja romanttisen komedian välimaastossa.
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MATKALLE ANOTAAN RYHMÄVIISUMI, JOTA VARTEN TARVITAAN
SELKEÄ KOPIO (FAKSILLA LÄHETETTY EI KÄY!) PASSISTA (koko kuvaaukeamasta). Kopion on oltava alkuperäisen passin kokoinen (ei
siis suurennos) ja koko aukeaman pitää näkyä täydellisesti –
pienikään reuna ei saa jäädä pois. Koska passikopiot luetaan
Kiinaan konsulaatissa koneellisesti, niin määräysten noudattaminen
on ehdottoman tärkeää. Lisäksi matkustajan on ilmoitettava
ammattinsa. Passikopiot toimitetaan matkatoimistoon
viimeistään 22.2.2008.
Passikopiot osoitteella: Helsingin Merkonomit/Sirkka Warvas,
osoite Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki.
Helmerivetäjä: Sirkka Warvas,
sähköposti: sirwaco.warvas@kolumbus.fi.
Vastuullinen matkan järjestäjä: Matka-Agentit

Tapahtumakalenteri
Tervetuloa Kiinan matkalle 22.3.2008 lähtijät!
Huom! paikka vaihtunut.
KIINALAINEN INFO
tiistaina 5.2.2008 kello 18.00 – 20.00
Ravintola Jing Chengissä
os. Et. Hesperiankatu 6 a, 00100 HELSINKI (ravintola lähellä
Mannerheimintietä, Hesperiankadun pysäkki)
* infoa, tietoa, viimeiset vinkit Helmerien Kiinan matkalle
* Matka-Agenttien Kiinan opas kertoo matkalle lähtijöille
matkavalmisteluista ja Shanghaista.
HUOM! Ota mukaan tilaisuuteen ryhmäviisumia varten
tarvittava passikopio (selkeä, alkuperäisen passin kokoinen
kopio – ei siis suurennos).
Ilmoittautumiset: ke 30.01.2008 mennessä. Tilaisuus on
tällä hetkellä täynnä. Kysy paikkoja.
Helmerivetäjä Sirkka Warvas, sirwaco.warvas@kolumbus.fi
TERVETULOA!

To 3.4.2008 klo 19.00

To 10.4.
kello 16.30 – 18.30
Vierailu Valion
pääkonttoriin

Valio Oy, Meijeritie 6, 00370
Helsinki (Pitäjämäki)
Helmereillä on nyt mahdollisuus
tutustua Valion tuotteiden
maailmaan. Vierailulla meille
esitellään Valion monipuolista
tuotantoa, jossa on panostettu
ennen kaikkea terveysvaikutteisiin
elintarvikkeisiin.
Valio tarjoaa meille iltapalaa.
Ilmoittautumiset 31.3. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tervetuloa mukaan!
Tutustu yritykseen: www.valio.fi

Ke 16.4. kello 17.00
Juhlanäyttely Ateneumissa: Pekka Halonen
os. Kaivokatu 2, Helsinki

Vuonna 2008 tulee kuluneeksi 120 vuotta siitä, kun Ateneum avasi
ovensa yleisölle. Juhlavuoden päänäyttely esittelee yhden
kultakauden merkittävimmistä taiteilijoista, Pekka Halosen
(1865–1933). Näyttely on avoinna 7.3. – 24.8.2008.
Helmereille on varattu opastettu kierros tähän mielenkiintoiseen
taidenäyttelyyn.

Tuntematon sotilas

Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö (Rautatientori, Helsinki)
Uuden sukupolven Tuntematon
Tuntemattoman sotilaan ensi-ilta oli Kansallisteatterin suurella
näyttämöllä 28.11.2007. Kristian Smeds debytoi Kansallisteatterissa
Väinö Linnan Tuntemattoman sotilaan ohjauksella. Linnan tuotantoa
esitetään Kansallisteatterissa niin ikään ensimmäistä kertaa.
Smedsin ohjaus on uuden sukupolven tulkinta Linnan
Tuntemattomasta sotilaasta.
Rooleissa: Henry Hanikka, Jouko Keskinen, Jaakko Kytömaa, Antti
Luusuaniemi, Markku Maalismaa, Petri Manninen, Minttu
Mustakallio, Jussi Nikkilä (TeaK), Heikki Pitkänen, Antti Pääkkönen,
Esa-Matti Long, Kristo Salminen, Timo Tuominen, Juha Varis
Maksu 26,00 euroa (norm. hinta 30,00 e). Maksuviite 12409.
Ilmoittautumiset ja maksu 28.2. mennessä. Kysy paikkoja - vain
muutama lippu on tällä hetkellä jäljellä!
Helmerivetäjä Anni Purontaa
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

mien
Tapaht u eto
yhteenv .
18
s i v u ll a

Hinta: 12, 50 euroa, maksuviite 13123
Ilmoittautumiset ja maksut 1.4. mennessä.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
www.ateneum.fi

To 24.4.2007 klo 19.00
Teatteri Avoimet Ovet
Museokatu 18, sisäänkäynti Cygnaeuksenkatu 4

ELLI RAKAS!
Elli Tompuri (1880 -1962)
oli vuosisadan alun
merkittävimpiä
suomalaisia
näyttämötaiteilijoita ja
teatterikentän ehkä
tärkein toisinajattelija.
Elli rakas! on näytelmä
teräväpäisestä ja
sanavalmiista
haminalaistytöstä, josta
tuli omasta tahdostaan ja
olojen pakosta
ilmiömäinen La Tompuri.
Ellin yksityiselämä poikkesi sovinnaisesta, ja työssään hän harppoi
taiteellisten, maantieteellisten ja poliittisten rajojen yli. Elli oli
viidellä kielellä näyttelevä kosmopoliitti, joka kotimaassaan jäi
usein vaille näyttämöä.
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Tapahtumakalenteri
Ajettiinko loistava taiteilija virallisen historian ulkopuolelle?
Henkilöityikö Tompurissa uusi, yksilöllisten valintojen naiskuva?
Onko oman päämäärän toteuttaminen onni, uhraus vai
suuruudenhulluutta?
Käsikirjoitus ja ohjaus Eija-Elina Bergholm
Lavastus ja puvut Kristiina Saha
Rooleissa Tiina Weckström (Elli), Jukka Pitkänen ja Tuija Töyräs.
Liput 22,00 €. Varaukset ja maksut 19.3.2008 mennessä.
Maksuviite 1025.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu: www.avoimetovet.fi

Ke – su 7. – 11.5.2008

HELMERIEN KEVÄTMATKA
TUNTEMATTOMAAN ALBANIAAN

Ilmoittaudu heti, jos haluat nähdä toukokuussa uuden
viehättävän matkakohteemme, Albanian!
Balkanin niemimaa on kaunista vuoristomaisemaa, vuoripuroja,
metsiä ja kansallispuistoja, merenrantoja, siellä missä Adrianmeri ja
Joonianmeri kohtaavat toisensa. Balkanin vuoret ja laaksot ovat
eläneet vuosituhansien historiaa, antiikin aarteista 1900-luvun
kuohuviin vuosikymmeniin.
Uudella vuosituhannella on salaperäinen, tuntematon Albania
avannut ovensa ja toivottaa tervetulleeksi uusiin elämyksiin!
Matkaohjelma:
Ke 7.5.         
Malevin reittilento Helsingistä Budapestiin (klo 09.30 – 10.50) ja
edelleen Tiranaan (klo 13.20 – 14.40). Tiranassa bussikuljetus
lentoasemalta keskustaan, hotelli Rogneriin, jossa majoittuminen.
Kaupunkikiertoajelulla nähdään tätä 1700-luvulta peräisin olevaa
kaupunkia, joka nykyisellään on jännittävä sekoitus 1930-lukua ja
Mussolinin ajan arkkitehtuuria, sosialismin aikaa sekä vanhaa
muslimimaata. Tervetulopäivällinen kaupungilla.
To 8.5.          
Hotelliaamiainen, ja kokopäiväretki Durresiin ja Beratiin. Durressissa
vieraillaan arkeologisessa museossa sekä roomalaisessa
amfiteatterissa. Beratissa vieraillaan Citadellassa sekä 1500-luvun
fresko- ja ikonimaalari Onurfin museossa. Retken aikana on yhteinen
lounas.
Pe 9.5.          
Hotelliaamiainen ja vapaata aikaa Tiranassa.
La 10.5.        
Hotelliaamiainen, jonka jälkeen tehdään puolenpäivän retki
Krujaan. Keskiaikainen kaupunki sijaitsee yli puoli kilometriä meren
pinnan yläpuolella; sieltä on ihastuttavat näkymät Adrianmerelle.
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Krujan linnassa, joka rakennettiin 1500-luvulla puolustuslinnaksi,
toimii mm. kansatieteellinen museo, johon tutustumme retkellä.
Linnan läheisyydessä on vanha, keskiaikainen basaarialue, josta voi
ostaa mm puutöitä, kuparia ja hopeaa. Iltaa vietetään Tiranassa
”Albanialaisen illanvieton” merkeissä: illallinen paikallisen musiikin
tahdissa.
Su 11.5.        
Hotelliaamiainen. Päivällä on bussikuljetus lentokentälle. Malevin
reittilento Tiranasta Budapestiin (klo 15.25 – 16.45) ja edelleen
Helsinkiin (klo 18.50 – 22.10).
Matkan hinta: 1.195 €/matkustaja.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 160 €.
Hintaan sisältyvät: * Malevin reittilennot veroineen *
matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja tutustumiskäynnit
suomenkielisen oppaan johdolla * majoitus hotelli Rognerissa
jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset ja muut
matkaohjelman mukaiset ruokailut
Hotelli:
Rogner Hotel Europapark ****
http:// www.hotel-europapark.com
Hyvätasoinen ensimmäisen luokan hotelli, joka sijaitsee Tiranan
keskustassa presidentin palatsin vieressä. Hotellissa on ravintola,
aulabaari, kokoustiloja. Puutarhassa on tenniskenttä ja uima-allas
sekä uima-allasbaari. Huoneita on 137, joissa tv, radio, ilmastointi,
minibaari sekä hyvin varustettu kylpyhuone.
Maksut: ennakkomaksu 250 €/matkustaja maksetaan Helmerien
tilille viikon sisällä ilmoittautumisesta ja viimeistään 8.2.
Loppumaksu 945 € maksetaan 28.3.2008 mennessä.
Maksuviite: 12373.
HUOM!
Albanian matkalla passin oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen!
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu Albaniaan netissä: http://www.united-albania.com/
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy

Tapahtumakalenteri
SYKSY 2008
3. – 11.9.2008
HELSINGIN MERKONOMIEN ELÄMYSMATKA
ARMENIAAN
KAUKASUKSEN HELMI
Matkaohjelma:
Keskiviikko 3.9.
Lento Helsingistä Prahaan ja edelleen Jerevaniin. Helsinki – Praha
OK 481 klo 18.40 – 19.55,
Praha – Jerevan OK 930 klo 21.40 – 04.10.
Torstai 4.9.
Saapuminen Jerevaniin, majoittuminen vierastaloon Nazervanin
kylässä. Iltapäivällä tutustuminen kylään.
Perjantai 5.9.
Retki Garniin ja Geghardiin.
Garni on Armenian ainoa alkuperäiseen muotoonsa restauroitu
pakanatemppeli, joka rakennettiin 100-luvulla eKr. armenialaisen
pakanajumalan Mitran kunniaksi.
Geghardin luolaluostari on erinomainen esimerkki keskiaikaisesta
arkkitehtuurista Armeniassa. Näiden vuoriin kaiverrettujen
rakennusten historiaa ei tarkkaan tiedetä. Pääkirkko lienee
rakennettu vuonna 1215.
Lauantai 6.9.
Retki pääkaupunkiin Jerevaniin, jossa asuu runsas miljoona
asukasta, melkein puolet Armenian väestöstä. Maalauksellinen,
lähes 3000 vuotta vanha kaupunki antaa erinomaisen kuvan
Armenian ikivanhasta historiasta, Neuvostoliiton vaikutuksesta ja
modernista kehityksestä. Kaikki nämä elävät samaan aikaan
harmoniassa ja ristiriidassa keskenään taustallaan Ararat-vuoren
dramaattinen maisema.
Sunnuntai 7.9.
Echmiadzin, Armenian Vatikaani, sijaitsee 20 kilometrin päässä
Jerevanista. Echmiadzin on Armenian Apostolisen kirkon keskus, ja
se on yksi ensimmäisiä kristillisiä kirkkoja maailmassa.
Maanantai 8.9.
Retki kristallinkirkkaalle Sevan-järvelle, joka sijaitsee lähes 2000
metrin korkeudessa. Järven rannalla piknik-lounas.
Tiistai 9.9.
Vieraillaan Khor Virapissa, Armenian kristinuskon keitaassa. Silkkitie
Aasiasta Eurooppaan kulki Armenian entisen pääkaupungin, vuonna
189 eKr perustetun Artasht’in kautta. Muutaman sadan metrin
päässä Turkin rajasta sijaitseva Khor Virap on Ararat-laaksossa,
jonne Nooan arkki rantautui.

Keskiviikko 10.9.
Tutustuminen Amberdin linnoitukseen vuoristossa, jota kutsutaan
Armenian Alpeiksi. Sen perustivat armenialaiset prinssit 700-luvulla.
Torstai 11.9.
Kuljetus lentokentälle, ja varhainen lento kohti Prahaa. Prahassa
kiertoajelu ja kävelykierros viehättävässä vanhassa kaupungissa,
sekä päiväkahvit ja voileivät. Iltapäivällä lento Prahasta Helsinkiin.
Jerevan-Praha OK 931 klo 05.10 – 06.20, Praha – Helsinki OK 480
klo 14.35 – 17.55
Matkan hinta: 1.360 euroa, maksuviite 13181.
Hinta edellyttää 10 matkustajaa.
Huom! matkalle mahtuu vain 12 osallistujaa.
Hintaan sisältyy:
• CSA:n reittilennot turistiluokassa veroineen
• Jerevanin lentokenttävero
• lentokenttäkuljetukset Armeniassa
• majoitus jaetussa kahden/kolmen hengen huoneessa
vierastalossa Nazervanin kylässä
• ohjelman mukaiset kuljetukset ja retket suomenkielisen oppaan
johdolla
• aamiaiset ja päivälliset vierastalossa sekä piknik-lounas Sevanjärvellä
• kiertoajelu Prahassa päiväkahveineen
Tärkeää: hintaan ei sisälly Armenian viisumi 30 USD, joka
lunastetaan/maksetaan maahan saavuttaessa Jerevanin
lentokentällä. Passin on oltava voimassa 4 kk matkan jälkeen.
Nazervanin vierastalo sijaitsee Nazervanin kylässä, noin puolen
tunnin ajomatkan päässä Jerevanista, noin 1000 metrin
korkeudessa. Talossa on viisi erikokoista makuuhuonetta kahdessa
kerroksessa (huoneissa ei omaa wc:tä/suihkua), olohuone, keittiö,
kaksi kylpyhuonetta ja iso terassi, josta avautuu vuoristonäköala
Ararat-vuorelle asti. Puutarhassa on pieni uima-allas.
Ilmoittautumiset: 15.3. mennessä, ennakkomaksu 250 euroa
kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta, loppumaksu 15.6.
mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
merja.aimanen@helmeri.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit

ILMOITTAUTUMISET HELMERI-TAPAHTUMIIN

Kotisivuilla: www.helmeri.fi • Sähköpostilla: helmeri@helmeri.fi
Puhelimella: (09) 773 1405 • Faksilla: SMYL:n faksinumeroon (09) 827 4841
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
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Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!
www.helmeri.fi • helmeri@helmeri.fi
HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Kevät 2008
Päivä
Ti 5.2.
To 14.2.
To 28.2.
La - la 22.-29.3.
To 3.4.
To 10.4.
Ke 16.4.
To 24.4.
Ke – su 7.-11.5.
Syksy 2008
Ke – to 3.-11.9.

Kello
18.00
19.00
19.00
19.00
16.30
17.00
19.00

Tapahtuma
Kiina-info, ravintola Jing Cheng
Ystävänpäiväkonsertti, Finlandia-talo
Täydellinen persikka, Kaupunginteatteri
Kevätmatka Shanghaihin
Tuntematon sotilas, Kansallisteatteri
Vierailu: Valion pääkonttori
Näyttely Ateneumissa: Pekka Halonen
”Elli rakas”, Teatteri Avoimet ovet
Kevätmatka Albaniaan

Hinta, maksuviite
omakustannus
18 e tai 34 e, viite 12470
32 e, viite 12412
1095 e, viite 13068
26 e, viite 12409
maksuton
12,50 e, viite 13123
22,00 e, viite 1025
1195 e, viite 12373

Elämysmatka Armeniaan

1360 e, viite 13181

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2008

– lehti

Varsinaiset jäsenet:
Anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855
anni.purontaa(at)helmeri.fi
Merja Äimänen
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Sirkka Warvas
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Tytti Aalto
Puhelin koti 045-634 9363
tytti4(at)luukku.com
Heikki Immonen
Puhelin 0201260228, gsm 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi
Liisa Kotimäki
Puhelin koti 050-5418597
liisa.kotimaki(at)edu.hel.fi
Päivi Lumpola
Puhelin koti (09) 801 5893, gsm 040-585 1525
paivi.lumpola(at)saunalahti.fi
Matti Niemelä
Puhelin 0400-873367
matti.niemela(at)consunion.fi
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
Varajäsenet:
Marja Alppi
Puhelin 050-3727422
marja.alppi(at)elisanet.fi
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 050-4634667
anna-maija.kunnas@smyl.fi
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:
Materiaali:
Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

Anni Purontaa
Merja Äimänen
Hallitus
Sirkka Warvas
Liisa Kotimäki
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
24 e/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Aikakauslehtien liitto,
Helsingin kauppakamari

MJK-instituutti
Käyntiosoite:
Iso Roobertinkatu 20–22 A, 4. krs, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 143, 00121 HELSINKI
(Toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.)
puh. (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi
Sähköposti: yleinen sähköpostiosoite on info@mjk.fi
Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi/fi
Uusimaa, puhelin (09) 774 711
sähköposti: helsinki.tsp@tsp.stm.fi

Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi, helmeri@helmeri.fi
Puhelin (09) 773 1405 (päivystys kello 9.00 - 14.00)

Työvoimatoimiston työttömyysturvaneuvonta
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi
Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen, puh. 050-5410285

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2008
Merkonomien Työttömyyskassan uusi nimi on Työttömyyskassa Nomit.
Postiosoite: Pl 52, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 00520 Helsinki, Vallila.
avoinna maanantai-perjantai kello 9.00 – 15.00.

Maanantaina ei ole puhelinpalvelua päivärahojen maksatusajojen vuoksi.
Faksi: (09) 8689 4040

Palvelupuhelin: (09) 8689 400
Puhelinpalvelu tiistai – perjantai kello 9.00 – 12.00.

Uusi sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi
Uusi Internet-osoite: www.tknomit.fi

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 78 euroa vuonna 2008 (eräpäivä 29.2.2008)
- liity kassaan erikseen.

Ota tämä sivu talteen!

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: (09) 827 5542, faksi: (09) 827 4841
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi

Ajantasaiset jäsenedut netissä
Ajantasaiset jäsenedut ja uudet matkatarjoukset löydät SMYLliittomme nettisivuilta: www.smyl.fi .
Nettisivuilta löytyy äkkilähtöjä niin matkoille kuin Datafrankin
ATK-koulutuksiinkin.
Tutustu hyviin etuihisi.

Helmerien uudet yhteystiedot
Helmerien netti- ja sähköpostiosoitteet ovat vaihtuneet vuoden
alusta. Uusi Internet-osoite on www.helmeri.fi ja yleinen sähköpostiosoite: helmeri@helmeri.fi.

SMYLlin uudet yhteystiedot
Myös SMYL-liitolla on uudet netti- ja sähköpostisoitteet. Liiton Internet-osoite on www.smyl.fi. Sähköpostiosoitteet ovat
myös smyl.fi-loppuiset. Jäsenasioissa voit käyttää osoitetta:
jasenrekisteri@smyl.fi.

Jäsenmaksut ja uudet
jäsenkortit lähetetty
Helmereille on lähetetty tammikuun puolivälissä jäsenmaksulomake, jonka yhteydessä on myös uusi jäsenkortti. Kortti on
samalla jäsenetuvakuutuksesi vakuutuskortti. Vakuutuksemme
on vuoden 2008 alusta siirtynyt vakuutusyhtiö Ifiin. Tarkempaa
tietoa saat SMYL-liitosta, www.smyl.fi.
Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.1.2008. Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut vuoden 2008 jäsenmaksun. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt
Internetin kautta.
Se on helppoa.
Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme
osoitteessa:
www.helmeri.fi

Merkonomien työttömyyskassa on nyt
nimeltään

Työttömyyskassa Nomit

- tulevaisuuden turvaamista jo 40 vuotta
Jäseneksi voivat liittyä:
Palkansaajat, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tai ylemmän
tutkinnon seuraavilla koulutusaloilla:
• yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto
• luonnontieteet
• kulttuuri
• matkailu, ravitsemus ja talous
Lisäksi kassaan voivat liittyä edellä mainittuihin tutkintoihin
opiskelevat ansiotyössä olevat henkilöt

