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Pääkirjoitus

Yhteistyössä jaksamme ja
pystymme

O

lo on juhlava: USAn uusi presidentti
Barack Obama piti juuri vaikuttavan
virkaanastujaispuheen kaiken perustana olevasta yhteistyöstä ihmisten, kansojen ja valtioiden välillä sekä vahvasta
uskosta parempaan tulevaisuuteen. Yksin
emme kykene mihinkään; tarvitsemme
toinen toistemme tukea. Vain yhteistyöllä voimme muuttaa maailmaa.
Yhteistyö on tärkeää ennen muuta järjestötoiminnassa. Ilman jäseniä ei yhdistyksiä olisi – ei myöskään Helsingin Merkonomeja. Olemme tärkeä osa vahvaa
kattojärjestömme, SMYL-liittoa, jossa
työskentelemme useiden muiden merkonomiyhdistysten kanssa jäsenten eduksi.
Yhdistyksen hallitustyöskentely on
yhteistyötä, jota ilman ei kukaan jaksaisi
ahertaa vapaa-aikanaan. Yhteistyö mukavien ihmisten kanssa tekee toiminnasta
mielekästä. Se sai minutkin ottamaan Annilta viestikapulan vastaan – itse asiassa
kaksi kapulaa: Helmerien puheenjohtajan
ja Helmeri-lehden päätoimittajan. Anni
Purontaa halusi vetää henkeä ja irrottautua puheenjohtajan ja päätoimittajan

vastuista. Se Annille suotakoon neljän tamme hyvät jäsenedut, on syytä muistaa,
vuoden hienosta työskentelystä. Ei hän että työttömyyskassaan liitytään erikseen.
meitä kokonaan jätä vaan jatkaa niin ta- Sinun kannattaakin varmistaa hyvissä
pahtumien vetäjänä kuin jäsenlehden toi- ajoin, että olet jonkun kassan jäsen. Meimitustyössäkin.
Toimin siis alkavana ”Muutos ei tule jos odotamme jotain
vuonna yhdistyksen pu- muuta ihmistä tai jotain muuta aikaa.
heenjohtajana ja Helmerin
Me olemme niitä, joita olemme odottaneet.
päätoimittajana. Mielelläni
Me olemme muutos, jota etsimme.”
kannan vuorollani vastuuBarack Obama
ta tässä yhteisössä. Varsinkin, kun meillä on kokenut
ja innostunut hallitus takanani ja ahkerasti tä lähinnä on oman alamme koulutuspohtoiminnassa mukana.
jainen Työttömyyskassa Nomit, entinen
Toivon, että myös jäsenemme jatka- Merkonomien työttömyyskassa.
vat aktiivista osallistumista tapahtumiin,
Olkaa meihin yhteydessä. Voitte lähetlehtikirjoituksiin sekä esittävät toiveitaan tää minulle toiveitanne Helmeri-toiminuusista Helmeri-tapahtumista ja lehden nasta tai halustanne osallistua työskenteaiheista. Kehittyäksemme tarvitsemme lyyn sähköpostilla:
palautettanne.
merja.aimanen@helmeri.fi. ❦
Epävakaana taloudellisena aikana on
tärkeää olla järjestössä, josta saa tarvites- Kaikkea hyvää alkaneelle vuodelle
saan apua. Helmerien jäsenenä Sinulla on toivoen.
SMYL-liiton neuvottelema juridinen tuki
Yhteistyöterveisin
ja oikeusturvavakuutus työpaikan menetyksen uhatessa. Vaikka jäsen saa kautMerja Äimänen

Anni Purontaa luopuva puheenjohtaja ja
Merja Äimänen uusi puheenjohtaja tutkimassa Annin syntymäpäivälahjaa, taiteilija Kimmo Pälikön taulua Josafatin kallioista. Kalliot olivat Annin lapsuuden leikkipaikka.
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Helmerit tulen ja jään maassa

Helmer it kävivät
a
Islannissa viikonloppun
31.10. – 3.11.2008.

H

elmerit tekivät lokamarraskuun vaihteessa
retken Islantiin. Maan
talous oli heikossa tilassa ja
kruunun kurssi meille edullinen. Tarkkoina talousihmisinä
me Helmerit tietysti söimme
hyvin ja shoppailimme ahkerasti. Halusimme tukea Islantia asiaan kuuluvalla tavalla.
Sää oli tuulinen, sateinen ja
jäätävän kolea. Islantilaiset
sen sijaan olivat mukavia ja
jaksoivat myös vitsailla. Useampikin käytetty maasturi
olisi vaihtanut heti omistajaa
halvalla.

Reykjavik – savujen lahti
Muinaiset asuttajat luulivat,
että saarella palaa, kun he lähestyessään näkivät usvaa ja
sumua. Sää on hyvin vaihtelevaa. Sen mekin saimme kokea.
Sumu peitti upeita maisemia.
Valokuvissa välittyy vain aa-

4

vistus hienosta ja karusta
luonnosta. Islannin ilmasto
on Golfvirran ansiosta leuto
ympäri vuoden. Lämpötila
on talvella vain noin −10 - 15
°C, kesällä on korkeintaan +
24 °C.
Islannissa on noin 320 000
asukasta, joista lähes puolet
asuu pääkaupunki Reykjavikissa ja sen läheisyydessä.
Islannin kieli on lähellä muinaisnorjaa. Maassa ei ole käytössä varsinaisia sukunimiä;
jälkimmäinen nimi on patronyymi. Islantilaiset ovat puhelinluettelossakin aakkosjärjestyksessä etunimen mukaan.
Reykjavikissa kaupunkikierroksella hämmästelimme
islantilaisten yksityistalojen
suurta kokoa. Yhden perheen
talot olivat usein kolmikerroksisia, eivätkä vain ökytalot
vaan aivan tavallisen oloiset.
Kaupungin ympäristössä oli

myös suurehkoja kerrostaloalueita ja kauppakeskittymiä.
Islannin kulttuurielämään
tutustuimme vuonna 1982
kuolleen kuvanveistäjä Ásmundur Sveinssonin hienon
ateljeerakennuksen veistospuistossa ja Reykjavikin taidemuseossa. Museossa näimme merkittävän nykytaiteilijan
Bragi Ásgeirssonin retrospektiivisen näyttelyn. Se oli läpileikkaus eri taidesuuntauksista, nuoruuden pop-taiteesta
nykyisiin lyyrisiin abstrakteihin töihin. Yllättävä tuttavuus
oli Jóhannes S. Kjarval, jonka
maalauksia ja grafiikkaa oli
laajasti esillä. Hän oli hyvin
kansallinen taiteilija islantilaisine mystisine kuva-aiheineen.
Hänen töissään voi erottaa
myös piilokansaa.
Oppaamme kertoi meille islantilaisesta piilokansasta, joka muistuttaa ihmisiä, mutta

vain harvat näkevät heitä. Piilokansan asuinpaikat täytyy
kiertää tietä suunniteltaessa
tai rakennusta pystytettäessä.
Jos näitä tärkeitä paikkoja ei
kunnioiteta, sattuu ikäviä onnettomuuksia. Matkallamme
Blue Lagoonin kylpylään eräs
piilokansan mies pysäytti minibussimme ja pujahti sisään.
Autossa hän sitten näkymättömänä nipisteli takapenkin naisia. Saimme karistettua hänet
kuumaan laguuniin toisten
riesaksi. Ilkeyksissään hän
kuitenkin ehti napata korvakoruni.

Rentouttava Blue Lagoon
Blue Lagoon oli minulle ensikertalaisena todella miellyttävä yllätys. Olin hiukan epäillyt, että se on vain turistipyydys. Eri-ikäiset islantilaiset
käyvät siellä itsekin sankoin
joukoin. Nuorisokin näytti

aloittavan sieltä lauantai-illan
juhlintansa. Yleisön pesutilat
olivat erinomaiset. Itse vesiallas oli mahtava kuuma ja
rentouttava ihanuus. Ilma oli
kylmä. Vuoret siinsivät taustalla. Tummuva taivas hohti
pään päällä. Tunnelma oli epätodellinen. Vesi oli läpitunkematonta ja paksua, uiminen
vaivalloista. Totesimme, että
suomen kielessä on juuri oikea sana olotilalle: lillua. Lillumista olisi voinut jatkaa loputtomiin.

Käräjäkenttä Thingvellir
Islannin löytäjänä pidetään
norjalaista Ingolfur Arnassonia, joka joukkoineen asettui
asumaan saarelle vuonna 873.
Koko Islannin yhteiset käräjät, maailman vanhimmaksi
yhä toimivaksi kansanedustuslaitokseksi kutsuttu Althing, perustettiin vuonna 930
Thingvellirissä. Itsenäisessä
Islannissa oli alkeellinen itsehallintojärjestelmä. Se perustui vapaiden talonpoikien
tekemiin sopimuksiin, joiden
rikkomista saattoi seurata lainsuojattomuus tai verikosto. Islannin menneisyydestä kertoo
1200-luvulla kukoistanut ainutlaatuinen saagakirjallisuus.
Se on Islannin arvokkaimpana
pidettyä kulttuuriperintöä.
Vuonna 1262 sisäisten sotien uuvuttama saari joutui Norjan kuninkaan alaisuuteen ja
1380 vallan otti Tanskan kuningas. 1904 maa sai sisäisen
itsehallinnon ja 1918 siitä tuli
oma valtio, jolla oli yhteinen
kuningas tanskalaisten kanssa. Vuonna 1944 Islanti lopulta julistautui kansanäänestyksen jälkeen täysin itsenäiseksi
valtioksi ja maalle valittiin
ensimmäinen presidentti. Islanti liittyi Natoon 1949. Yhdysvaltain Nato-joukot poistuivat Keflavikin tukikohdasta
syyskuussa 2006. Nykyisessä
Islannin tasavallassa presidentillä on hyvin vähän valtaa.

Islannin parlamentissa, Althingissa on 63 jäsentä, jotka
valitaan nelivuotiskaudeksi.
Käräjäkenttä Thingvellir sijaitsee pelottavassa paikassa,
rotkossa Euroopan ja PohjoisAmerikan mannerlaattojen liitoskohdassa. Nämä kaksi laattaa erkanevat koko ajan toisistaan. Islannin kohdalla sauma
repeää noin kaksi senttiä vuodessa. Laattojen välistä purkautuu laavaa, joka on muodostanut Atlantin selänteen
ja monia saaria sen kohdalla.
Mannerlaattojen väliseen parhaimmillaan 7 kilometriä leveään vajoamaan on muodostunut myös Islannin suurin järvi.
Meillä on televisiossa esitetty
Marko Röhrin 1997 tekemää
dokumenttielokuvaa Vedenalainen Islanti. Sukeltajat tutkivat ja kuvaavat vajoamaan
syntynyttä vedenalaista syvää
rotkoa, joka sekin on jo tukkeutunut maan liikkuessa.
Islannin ympärillä tapahtuu
jatkuvasti meren alaisia purkauksia. Oppaamme kertoi myös
jatkuvista pienistä tai voimakkaistakin maan liikkeistä, jotka vaurioittavat kylissä talojen
seiniä ja perustuksia.

Islanti on eräs vulkaanisesti
aktiivisimmista maista maailmassa. Islannissa on n. 200
tulivuorta, joista yli 30 on toimivia.

Veden voima
Matkamme jatkui Hvitá-joessa, Valkoisessa joessa kohisevalle Gullfossille eli Kultaiselle putoukselle. Näky oli
henkeäsalpaava. Valtavat vesimassat syöksyivät 32 metriä
korkeassa putouksessa. Putouksen reunoilla oli jähmettyneitä jäämassoja. Eroosio on
voimakasta. Islannissa tiedetään kasvaneen runsaasti metsää, mutta metsät hakattiin,
eikä tilalle kasvanut ilmaston
kylmenemisen tähden uutta.
Nykyisin metsää istutetaan ja
aidataan. Maassa viihtyy kuitenkin lukuisia erilaisia kasve-

ja. Myös Gullfossin ympäristön herkkää kasvillisuutta suojellaan. Turistit saavat liikkua
vain tiettyjä reittejä.
Islannissa on noin 800 kuumaa lähdettä, joiden keskilämpötila on 75 °C. Kuumia
lähteitä on kahta tyyppiä. Hver
on vesi- tai höyrylähde, jonka lämpötila voi olla jopa 100
°C ja laug, missä vesi on vain
lämmintä tai jopa haaleaa.
Haukadalurissa, Haukkalaaksossa sijaitsee äiti Geysir, jonka mukaan kaikki maailman
kuumaa vettä suihkuttavat
lähteet ovat saaneet nimensä.
1900-luvun alussa Geysir saattoi suihkuttaa kuumaa vettä ja
höyryä jopa 60 metrin korkeuteen.

➤➤
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Me emme nähneet Geysiriä
työssään, vaikka se oppaamme
mukaan silloin tällöin hiukan
suihkuttelee. Pienempi Strokkur eli Kirnu on tällä hetkellä
Haukadalurin toimeliain lähde. Se toimi meidänkin nähtemme 10 minuutin välein.
Strokkur syöksi tulikuumaa
vettä 20–40 metrin korkeuteen. Myös pikkuruinen LitliGeysir pulppusi innokkaasti ja
puski höyryä.
Matkan varrella kävimme
myös kauniissa Skalholtin kirkossa, joka sijaitsee niemellä
kaukana kaikesta asutuksesta.
Pitkät välimatkat ovat Islannissa tyypillisiä. Lähin naapuri saattaa olla kilometrien
päässä. Islannin väestötiheys
on 3,2 henkeä/km². Kirkon
takana oli kuitenkin matala
valkoinen talo, presidentin
virka-asunto. Sekin keskellä
ei mitään.
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Syö hyvin nuku hyvin
Islannin taloudessa kalastus
on hyvin tärkeässä asemassa
ja kala on maan merkittävin
vientituote. Korkeuserojen,
sademäärän ja vulkaanisuuden takia geotermistä eli maapallon sisäisestä lämmöstä peräisin olevaa energiaa ja vesivoimaa on yli oman tarpeen.
Vesivoimaa käytetään erityisesti alumiinin tuotantoon
ja suurten kasvihuoneiden
lämmitykseen. Palvelualoilla
työskentelee lähes 80 prosenttia työikäisistä. Yritykset ovat
yleensä pieniä perheyrityksiä.
Turismi on erittäin tärkeä elinkeino Islannissa.
Tyypillisessä vaatimattomassa islantilaishotellissamme ensimmäinen ihmetyksen
aihe olivat yksinkertaiset ikkunat ja heiveröiset salvat. Myös
asunnot lämmitetään vesivoi-

malla. Patteri piti vain kääntää paahtamaan; ei tullut vilu
ja uni maistui.
Islannin keittiö on todellinen aarreaitta kalan, äyriäisten ja lampaanlihan ystäville.
Ruoka oli herkullista. Pienessä työmaaruokalassa söimme
ihania kala- ja hummerivartaita. Saimme myös maistaa
kynnen kokoiset palat ammoniakille haisevaa ja maistuvaa
raakakypsytettyä haita. Islanti
on Japanin ohella maa, joka
pyytää valaita. Näiden nisäkkäiden uhanalaisuuden vuoksi en pannut suuhuni valaanlihaa. Olen syönyt sitä Norjassa
1970-luvulla ja maku on tuttu.
Muita herkkuja riitti.
Reykjavikissa ravintolat olivat lamasta huolimatta täynnä
ja niitä oli keskustassa todella
paljon. Humarhusid hummeriravintola oli varmasti kalleim-

masta päästä, mutta myös korkealuokkainen. Edullisempi,
erinomainen ravintola Einar
Ben, löytyi vaatimattoman
oven ja jyrkkien portaiden takaa pienen talon toisesta kerroksesta. Tuontiviinit olivat
aterian kallein osuus. Islantilainen olut oli kokeilemisen
arvoista. Tuliaisina tuotu perunasta valmistettu Brennivin
ilahdutti kotiväkeä.
Helmerimatka tuliperäiselle
saagojen saarelle oli onnistunut, vaikka saaren jumalat sylkivät ja vihmoivat meitä ankarasti. Olisi mukava mennä
Islantiin vielä kesällä, jolloin
voi nähdä enemmän kasvillisuutta ja eläimiä. Olisi hienoa
nähdä valaita ja lunneja, jotka
olivat lähteneet talveksi pois
vulkaanisilta vesiltä. ❦

Teksti ja kuvat Päivi Halonen

Oppisopimuksella oikeaa osaamista
Oppisopimuskoulutus on
osuva vaihtoehto henkilöstön
ammattitaidon kehittämiseen
sekä uuden työvoiman
hankintaan. Stockmannin
henkilöstöresurssipäällikkö
Pirkko-Liisa Linkomo tietää,
että oppisopimuksella saadaan
osaavia ja omistautuneita
työntekijöitä.

Stockmannin työntekijät ovat opiskelleet
muun muassa myynnin ammattitutkintoja
oppisopimuksella. Kuvassa Tuula Kajaste, Pirkko-Liisa Linkomo ja Mikko Achrén.

– Oppisopimuskoulutuksessa saadaan
laajempaa näkemystä omasta työstä ja sen
liittymisestä yrityksen toimintaan. Koulutuksessa opitaan myös arvioimaan itse
omaa työsuoritusta, henkilöstöresurssipäällikkö Pirkko-Liisa Linkomo arvioi.
Stockmann on kouluttanut Helsingin
opetusviraston oppisopimustoimiston
kanssa 2000-luvulla noin 300 työntekijää.
Konsernissa on opiskeltu muun muassa
myynnin ammattitutkintoja sekä ruokamestarin ja kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoja.
– Stockmann tarvitsee palvelu- ja
myyntitaitoista henkilöstöä. Työntekijöillämme on vaihteleva koulutustausta,
joten henkilöstön jatkuva kouluttaminen
on hyödyllistä, Linkomo perustelee.

Opetusviraston koulutustarkastaja Tuula Kajaste sanoo, että oppisopimuskoulutus koostuu työssä oppimisesta sekä tietopuolen opinnoista alan oppilaitoksessa.
Hän kiittelee Stockmannia poikkeuksellisesta panostuksesta opiskelijoiden työpaikkaohjaukseen. Linkomo vakuuttaa,
että sekä opiskelijat että ohjaajat ovat tyytyväisiä oppiessaan uutta.
Oppisopimuksella voi suorittaa noin
350 erilaista ammatillista perustutkintoa,
ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa. Pelkästään Helsingissä on jatkuvasti
runsas kolmetuhatta oppisopimusopiskelijaa. Kajaste kertoo, että kaksi kolmesta
opiskelijasta haluaa syventää ammatillista
osaamistaan.

Stockmann on löytänyt oppisopimuksen avulla myös aivan uusia ammattilaisia, joille on tarjottu työpaikan lisäksi
tilaisuus suorittaa myynnin ammattitutkinto alan trainee-ohjelmassa.
– Oppisopimuskoulutuksella on haluttu
ennakoida työvoimapulaa ja nostaa alan
arvostusta. Kaupan alalla on paljon läpikulkijoita, mutta alaa opiskelleet ovat sitoutuneempia, Linkomo uskoo. ❦

Lisätietoja:
www.oppisopimus.edu.hel.f
www.stockmann.com

Teksti Sabina Mäki Kuva Sarri Kukkonen

Helmerin ruokanurkkaus

PINAATISTA VOIMAA

L

aki kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta säädettiin vuonna
1943. Lain toteutukseen saatiin viiden vuoden siirtymäaika: vuoteen 1948. Toteutus on
yhtä vanha kuin minä eli tuli
maassamme kaikkialla voimaan lokakuussa 1948.
Nykyään noin 900 000 lasta tai nuorta saa maksuttoman
aterian. Lehtitietojen mukaan
on teemaviikkoja ja muuta
mukavaa, vaikka toisaalta surraan varojen niukkuutta.
Kuoluruokien suosikeista ja
”inhokeistakin” on ollut julkisuudessa juttuja.
Itseäni kummastuttaa, et
teivät vain nykynuoret vaan
myös vanhemmat kertovat
”kaameita kokemuksia” esimerkiksi koulun tillilihasta ja
pinaattikeitosta. Molemmat
kuuluvat suosikkiruokiini.
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Tosin ei meillä kansa- eikä
yhteiskoulussakaan tarjottu
mielikuvieni mukaan kumpaakaan. Ainoa ”äklö-ruoka”,
jota jouduin maistamaan - onneksi ei pakotettu - oli Vakkalan kansakoulun Iida-keittäjän
klimppisoppa. Maistuvuus oli
mielestäni nolla. Parin kerran
jälkeen sitä ei enää ilmestynyt
koulukeittiöstä, vaikka jotkut
lapset kehuivat ja kaipasivat
sitä. Opettaja oli niin valistunut, etten joutunut väkisin
syömään.
Pinaattia syö sarjakuvissa
Kippari-Kalle; hän selviytyy
kaikesta hotkaisemalla purkin
pinaattia. Myöhemmin selvisi, että aiemmissa 1870-luvulta olevissa laskelmissa oli
tullut pilkkuvirhe: terveellistä
pinaatti on, muttei sentään Superia! Pinaatti on hyvä raudan
lähde. Lisäksi se sisältää B6-,

C- ja A-vitamiineja ja esimerkiksi kaliumia, magnesiumia
ja monia muita tarpeellisia vitamiineja ja hivenaineita, kuten foolihappoa.
Rauta imeytyy kuitenkin
heikosti, ellei pinaatin sisältämiä oksaalihappoja torjuta.
Oksaalihappo sitoo kalsiumiakin. Maitopohjainen kastike
neutralisoi tilannetta. Lisäksi
pinaatin nitraattipitoisuus voi
olla korkeahko, riippuen kasvuolosuhteista. Nitraatti pelkistyy elimistössä nitriitiksi,
joka saattaa heikentää veren
hapenkuljetuskykyä ja muodostaa syöpää aiheuttavia aineita. Pikkulapset ovat erityisen vaarassa, joten kannattaa
välttää pinaatin syöttämistä
alle vuoden ikäisille. EU on
asettanut pinaatin nitraattipitoisuudelle enimmäisrajat.
Nitraattia on esimerkiksi pe-

runassakin, mutta keittäminen
alentaa pitoisuutta. Päivittäin
ei pinaattia kenenkään kannata
nauttia.
Pinaatti nautitaan meillä yleensä keittona. Valmista
keittoa saa kaupasta pakasteena, mutta löytyy myös pakastepinaattia, josta voi nopeasti
valmistaa keiton ja muutakin
omien mieltymysten tai tarpeitten mukaan.

Perusresepti pinaattikeitosta
3 rkl voita tai margariinia
0,5 dl vehnäjauhoja
1 l maitoa
150 g pakastepinaattia
2 tl suolaa
Sulata rasva paksupohjaisessa kattilassa. Lisää jauhot
ja sekoita hyvin. Varo, etteivät ruskistu. Lisää maito koko ajan sekoittaen. Kiehauta.

Anni Purontaa
Lisää sulanut pinaatti ja anna
kiehua hetki hiljalleen.
Toinen koulukunta lisää
rasvaan ensin pinaatin ja sitten edelleen hyvin sekoittaen
jauhot. Kiehautus ja vasta sitten maito. Kiehautetaan edelleen 2-3 minuuttia koko ajan
sekoittaen.
Keitosta saa kevyempää
käyttämällä kevytmaitoa,
mutta täyteläisen makuista
täysmaidolla. Kulutusmaito
on keskitie, mutta joku lisää
kermaakin.
Maun mukaan: 2 tl suolan
tilalle 1-2 tl sokeria, 0,5 tl
suolaa ja 0,25 tl muskottia.
Jotkut lisäävät mustapippuria
ja käyttävät sokerin sijaan hunajaa. Valkopippuri ja tuore
hienonnettu timjami tai kirvelikin antavat makua joittenkin
keittoon.
Helppo pinaattikastike kalan
kanssa nautittavaksi syntyy,
kun tuplataan vehnäjauhojen
määrä. Muuten sama resepti.
Valmistettaessa lisäkkeenä
tarjottavaa muhennosta lisätään vielä 0,25 dl jauhoja. Yksinkertaista eikö totta?
Tarjottaessa lautaselle lisätään keitetyn kanamunan puolikas tai annos raejuustoa.
Kananmunista tuli mieleeni, että piti elää melkein kuusikymppiseksi, jotta tämänkin
koin: lounaspaikassani oli pinaattikeittokattilan vieressä
keko halkaistuja kuorellisia
kanamunia. Henkilökunta oli
yrittänyt urakalla kuoria munia, kuitenkaan onnistumatta.
Kananmunan keittäminen on
taitolaji: kuoren pitää irrota.

Kananmunien keitto
Pane kananmunat varovasti kattilaan ja peitä kylmällä
vedellä. Vesi kuumennetaan
kiehuvaksi. Kun vesi alkaa
poreilla, siitä lasketaan keittoaika, joka on 6-8 minuuttia.

Jotkut tosin vannovat 12-minuuttisten munien perään.
Kaadetaan vesi pois ja kanamunien annetaan hetki kuivahtaa kattilassa. Sen jälkeen
jäähdytetään niitä muutama
minuutti kylmässä vedessä,
jolloin kuoret irtoavat helposti kuorittaessa.
Pinaattia voi käyttää munakkaan täytteenä, leipoa pinaattipiirakoita, tehdä perunapinaattisosetta. Pinaattia käytetään yleisesti myös lettuihin.

Laita kattilaan noin desi vettä ja kuumenna kiehuvaksi.
Lisää pinaatti, suola ja keitä.
Irrota sienistä kannat ja silppua ne. Kuumenna oliiviöljy
paistinpannulla. Lisää silputut
kannat ja paista kullanruskeiksi. Siirrä syrjään ja paista sitten sienten lakit. Siirrä lakit
tulenkestävään vuokaan. Täytä lakit sieni-pinaattiseoksella.
Syödään heti tai pidetään lämpiminä tarjoiluun asti uunissa.

Pinaattiohukaiset

Pinaattifritaatta

150 g pakastepinaattia
1 kanamuna
3 dl maitoa
1,5 dl vehnäjauhoja
pari rkl öljyä tai margariinia
suolaa
Sekoita sulanut pinaatti ja
kanamuna keskenään. Lisää
maito, jauhot, öljy tai juokseva
margariini sekä suola. Sekoita
tasaiseksi. Anna taikinan turvota neljännestunti, paista sen
jälkeen ohukaispannulla molemmin puolin. Puolukkahillo
sopii hyvin lisäkkeeksi.
Edellä helppoja jokamiehen
ruokaohjeita. Tämä menisi
liikaa uusavuttomuuden piikkiin, ellei lopuksi valmistettaisi pari erikoisuuttakin.

300 g pakastepinaattia
2 kanamunaa
3 munanvalkuaista
0,75 dl maitoa
100 g mozzarella-raastetta
pieni sipuli
2 valkosipulinkynttä
oliiviöljyä

Pinaattisienet
150 g pakastepinaattia
4 isoa herkkusientä
suolaa
oliiviöljyä

Ensin uuni 180 asteeseen.
Kuumenna ruokalusikallinen
oliiviöljyä paistinpannulla, lisää viipaloitu sipuli ja murskatut valkosipulinkynnet. Kuullota noin kolme minuuttia.

Sitten sekoitetaan joukkoon
pinaatti ja lämpöä pienennetään. Vatkaa munat, valkuaiset
ja maito. Kaada seos pinaatin
päälle. Annetaan sen hyytyä
5-7 minuuttia; pitäisi hyytyä
pohjasta, mutta jäädä pinnalta
kosteahkoksi. Juusto munaseoksen päälle ja seos uuniin.
Kun juusto on sulanut ja munaseos hyytynyt, on aika ottaa
se pois. Nautitaan esimerkiksi
salsan kanssa.
Kaikki reseptit voidaan tehdä myös tuoreesta pinaatista tai kevään nokkosista. Ne
vaativat kuitenkin ensin hiukan esikäsittelyä. Ollakseen
varma, että saa vähänitraattipitoista pinaattia, kannattaa hankkia luomutuotteita ja
nokkoset omalta, tuntemaltaan
paikalta ilmaiseksi. Kannattaa
kokeilla!
Jatketaanko tillilihasta vai
pääsenkö eläkkeelle kuten puheenjohtajuudestakin?
Lämmin kiitos kaikille kuluneista vuosista. Yllätyksekseni vain yksi suora negatiivinen
kommentti on tullut ruokapalstaa toimittamieni vuosien
varrella. Tarkoittaako sitä, että olette lukeneet vai sitä, että
olette ohittaneet lukematta?
Minusta on ollut mukava toimittaa palstaa.
Kaikkea hyvää ja kaunista
elämällenne. Nauttikaa ruokailusta. Ihminen tarvitsee
ruokaa elääkseen, joten se onkin helpoin mielihyvän aihe.
❦

Toimitus
❦ Annin persoonallisesti kantaa ottavaa ruokapalstaa hyvine resepteineen lukee aina mielellään. Toivomme, että
Anni jatkaa ainakin tämän palstan pitäjänä. ❦
❦ Pinaattiruokakuvat eivät ole Annin reseptien mukaisia
herkkuja vaan kaupan valmisruokia, joista niistäkin saa
nopeasti vahvistavaa ruokaa. ❦

9

Uutisia

Koonnut: Merja Äimänen

Oppisopimuskoulutukseen
esitetään kohennusta

Irmeli Satka aloitti uutena
hallituksessa
Kerrotko itsestäsi Irmeli; kuka olet ja mitä teet!
Olen Irmeli Satka ja valmistuin Lappeenrannan Kauppaoppilaitoksesta laskentatoimen linjalta vuonna 1976.
Ajatuksena oli jatkaa insinööriopinnoilla, mutta kuukauden
käytännön harjoittelun, rakennussiivouksen, jälkeen hylkäsin ne haaveet. Aloitin marraskuussa 1976 tilitoimistossa
kirjanpitäjänä ja kaksi kertaa
olen siirtynyt välillä yrityksen
kirjanpitäjäksi, mutta palannut
taas tilitoimistoon. Työ on vaativaa ja vastuullista, mutta toisaalta myös antoisaa, kun on erilaisia yrityksiä hoidettavana. Jatkuva opiskelu ja kouluttautuminen on tärkeää lakien muuttuessa ja
pakollistakin KLT-tutkinnon säilyttämisen vuoksi.
Helsinkiin muutin vuonna 1983 ’miehen perässä’. Työskentelin samassa toimistossa yhdistyksen edellisen puheenjohtajan
Anni Purontaan kanssa; hän kertoi Helsingin Merkonomeista,
johon liityin jäseneksi. Lappeenrannan merkonomeihin olin
kuulunut siellä asuessani.

❦ Oppisopimuskoulutuksen tilaa ja kehittämistä pohtinut selvitysmies Heikki Suomalainen esittää oppisopimuksen hallinnollisten käytäntöjen yhtenäistämistä koulutuksen laadun varmistamiseksi. Selvitysmiehen mukaan oppisopimuskoulutuksen
laadun kehittämisessä on keskityttävä ennen kaikkea työpaikalla
tapahtuvaan oppimiseen. Selvitys luovutettiin opetusministeri
Henna Virkkuselle 15.1.2009.
Opetusministeri Virkkusen mukaan selvitysmiehen ehdotukset muodostavat hyvän lähtökohdan jatkovalmistelulle.
Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksessa otetaan lähiaikoina
kantaa oppisopimuskoulutuksen asemaan ja tehtäviin ja myös
korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus
on käynnistymässä.
Oppisopimuskoulutuksessa opiskeli viime vuonna noin
49 000 henkilöä. ❦
Selvitystyö on luettavissa opetusministeriön nettisivuilla:
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/

(Lähde: Opetusministeriön tiedote 15.1.09)

Helmeri-päivystys Marjalla

Entä perheesi ja harrastuksesi?
Perheeseeni kuuluu mieheni lisäksi kaksi aikuista poikaa, joista
vanhempi seuraa isänsä jälkiä energiainsinööriksi ja nuorempi
opiskelee Kauppakorkeakoulussa.
Harrastan liikuntaa, mökkeilyä ja matkailua. Pyöräily, lenkkeily ja maastohiihto - jos sattuu olemaan lunta talvella - ovat
hyvää vastapainoa päivän sisätiloissa istumisen jälkeen. Ainakin huhti-elokuun ajan harrastan hyötyliikuntaa eli pyöräilen
työmatkat. Viime keväänä kävin jooga-kurssin ja havaitsin sen
olevan mukava rauhoittumisen paikka kiireen keskellä, joten
olen jatkanut sitäkin. Käyn lisäksi italian tunneilla, koska matkailemme mielellään Italiassa ja varsinkin Toscanan alueella,
jonka kukkula- ja sypressimaisemat ovat kauniita. Monilla mukavilla Helmeri-matkoilla olen myös ollut mukana.
Yhdistystoiminnassa järjestävällä puolella ja hallitustyöskentelyssä olen aivan vihreä, mutta toivottavasti opin vielä uusia
asioita.

Irmelin taitoja tarvitaan; hänet valittiin heti yhdistyksemme
taloudenhoitajaksi.

MÄ
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Helmereiden päivystyksen hoitaa tänä vuonna Marja Alppi.
Marja vastaa yhdistyksen puhelimeen (09) 773 1405 kello 9.00
– 14.00 välisenä aikana. Marjaan saa yhteyden myös Helmerien
sähköpostilla: helmeri@helmeri.fi.
Helmeri-tapahtumiin kannattaa ilmoittautua suoraan nettisivujemme kautta kohdasta Helmereissä tapahtuu: www.helmeri.
fi. Viimeisin tieto ja uusimmat tapahtumat löytyvät sieltä 24 t/
vrk:ssa.

Ota meihin yhteyttä.

Helsingin matkailun parhaat
2008 palkittiin

Kutsu
Helsingin Merkonomien
kevätvuosikokoukseen
tiistaina 31.3.2009 kello 18.00.
Paikka: Helsinki Business College, HBC,
osoite Hattulantie 2, Helsinki

❦ Helsingin parhaat matkailutuotteet ja -toimijat on valittu vuotuisessa, kaikille avoimessa Best of Helsinki Awards -verkkoäänestyksessä. Hakaniemen kauppahalli ja tori ovat yhdessä Paras
kaupunkikohde vuonna 2008. Paras perhekohde on Tropicario,
Paras Nordic Oddity on Yrjönkadun uimahalli, Paras talvikohde on Talvipuutarha ja Paras kokouspaikka on Wanha Satama.
Kampanjasivuihin tutustui n. 26000 kävijää ja äänestykseen
osallistui yli 10600. Äänestyskausi alkoi tammikuussa ja päättyi
lokakuun lopussa.
Vuoden 2009 Best of Helsinki Awards lanseerataan matkamessuilla tammikuussa. ❦

Lähde: www.bestofhelsinki.fi
Kuva: Liisa Kotimäki

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Läsnäolijoitten toteaminen
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen
		
- puheenjohtaja
		
- sihteeri
		
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
		
- kaksi ääntenlaskijaa
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kevätkokousasiat
1. käsitellään vuoden 2008 toimintakertomus,
		 tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus
2. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
3. valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat
		 edustajat
7. Opetushallituksen tarkastus MJK:ssa
8. Ilmoitusasiat
9. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Helmerien hallitus

Työttömyyskassa-asiamies vuonna 2009

Joulumarkkinat Espalla
❦ Esplanadin puistossa järjestettiin perinteiset Tuomaan markkinat 8.12.-21.12.2008. Markkinat järjestettiin nyt 15. kerran.
Tuomaan markkinat levittäytyivät ensimmäistä kertaa Teatteriesplanadille asti ja Mikonkadullakin oli muutama koju. Espan toisessa päässä markkina-alue jatkui ravintola Kappelin
edustalle. Puistoon oli pystytetty noin 140 puista myyntikojua,
joissa oli myynnissä käsitöitä, herkkusäilykkeitä ja leivonnaisia.
Paikalla saattoi myös seurata seppien työnäytöksiä, tavata jopa
joulupukin ja seurata tiernapoikien esityksiä. ❦

Lähde: www.hel.fi/kv
Kuva: Liisa Kotimäki

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

Kassan vaalikokous
Työttömyyskassa Nomitin kevätkokouksen edustajien
vaalikokous järjestetään Helsingin Merkonomien
kevätvuosikokouksen yhteydessä
torstaina 31.3.2009 kello 17.00 alkaen
Helsinki Business Collegessa,
Hattulantie 2, Helsinki.
Tervetuloa!
Kassa-asiamies

Onnea Anni ja Pekka!
Annille kunniamerkki Porissa
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto SMYL ry:n liittokokous järjestettiin Porissa lauantaina 22. marraskuuta 2008
- samana päivänä, jolloin Porin Merkonomit juhlivat 50-vuotista toimintaansa.
Juhlavassa liittokokouksessa Helsingin
Merkonomien hallituksen edustajat luovuttivat väistyvälle puheenjohtajalleen,
Anni Purontaalle, liiton kultaisen ansiomerkin arvokkaasta työstä Helmerien hyväksi. Anni toimi neljä vuotta yhdistyksen
puheenjohtajana. Kiitos siitä!
Onnittelut ennen liittokokousta: vas. SMYL:n puheenjohtaja Markku Mikkola, Helmerien uusi puheenjohtaja Merja Äimänen, väistyvä puheenjohtaja Anni Purontaa onniteltavana ja ansiomerkin vastaanottajana, Helmerien varapuheenjohtaja Matti Niemelä sekä Sirkka Warvas, hallituksen jäsen.

Anni ja kultainen ansiomerkki. Anni Purontaa sai tunnustuksen ansiokkaasta
työstä hallituksen puheenjohtajana sekä
yhdistyksen toimintamahdollisuuksien tasapainottajana.

Pekkaa muistettiin Helmerien syyskokouksessa

Pekka Siitonen on antanut sydämensä merkonomiaatteelle. Vuosikausia olemme saaneet iloita hänen kukkivista ideoistaan ja ehtymättömästä innostaan tehdä työtä yhdistyksemme hyväksi. Istuvana puheenjohtajana Anni on juuri kiinnittänyt Pekan rintaan
kultaisen ansiomerkin.
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Pitkäaikaisimmalle Helsingin Merkonomien hallituksen jäsenelle Pekka Siitoselle luovutettiin yhdistyksen syyskokouksessa 19. marraskuuta liiton kultainen
ansiomerkki vuosikymmenien tärkeästä
työstä Helmerien ja koko merkonomikentän hyväksi. Pekka on todellinen merkonomiaatteen mies. Kiitos uhrautuvasta
työstä! ❦

Matkaillassa
suunniteltiin
Helmeri-matkoja

Tarkkaavaisia ja matkakärpäsen puraisemia kuulijoita Helmerien toimistolla pidetyssä matkailuillassa.

Ilse Samuelsson Matka-Agenteista evästi asiantuntemuksellaan New Yorkiin matkaajia. Hän kertoi myös houkuttelevista, uusista matkakohteista. Helmerit ovat
saaneet hyvää palautetta niin lähelle kuin
kaukomaillekin suuntautuneista matkoista.

I

lse Samuelsson, Helmeri ja MatkaAgenttien myyntipäällikkö Loviisasta oli kutsuttu yhdistyksen toimistoon
tammikuun lopulla juttelemaan kanssamme tulevista Helmeri-matkoista. Paikalla
oli yli kymmenen yhdistyksen jäsentä kaikki innokkaita matkalaisia. Heillä riitti erilaisia toiveita matkakohteiksi, joita
varmasti myöhemmin harkitaan. Myös
New Yorkin matkalle helmikuussa lähtevät saivat Ilseltä hyviä neuvoja matkan
varalle.
Illan aikana kuulimme muun muassa
Helmereille räätälöidystä Pietarin junamatkasta huhtikuun lopulla sekä heinäkuun mielenkiintoisesta tarjousmatkasta:
monipäiväinen jokilaivaristeily Laatokalle ja Ääniselle. Matkojen tiedot löydät tämän lehden tapahtumista sekä yhdistyksen nettisivuilta: www.helmeri.fi. Kannattaa tutustua; matkat ovat Helmereille
erikoishintaisia. ❦

Merja Äimänen

Helmerin kielinurkkaus
Huoneeseen mahtuu 50 henkeä
Henki-sanan käyttöä on alettu turhaan
ujostella. On ajateltu, että sana tarkoittaisi lähinnä henkiolentoja. Näin ei ole.
Henki on vanhaa suomen kielen omaperäistä sanastoa. Nykykielessä henki
tarkoittaa koko ihmistä, mutta myös
elämää, elossaoloa, hengitystä, hengenvetoa, hengitysilmaa, aavetta jne.
Sanaa henki pitääkin käyttää ihmisestä
puhuttaessa juuri silloin, kun ilmaistaan
lukumäärää:
• Työtä tehtiin monen hengen voimalla.
• Majoitus neljän hengen huoneissa.
• Viiden hengen auto.
• Kolmihenkinen perhe.
• Kymmenen euroa hengeltä.
• Virkaa haki kaksitoista henkeä.
• Tilaisuuksiin osallistui satoja henkiä.
Henkilö ei sen sijaan ole kuulunut
suomeen vielä kovin kauan. Se on keksitty varta vasten suomenkieliseksi vastineeksi latinan sanalle persona. Usein
henkilö-sanan käyttö on aivan tarpeetonta. Seuraavat esimerkit ovat napakampaa kieltä ilman sitä:
• Tämä ihminen on arvokas (henkilö).
• Kukaan virallisessa asemassa oleva
(henkilö) ei avannut suutaan.
• Yhteisvastuukerääjinä on myös
kehitysvammaisia (henkilöitä).
• Suomessa on yhä enemmän
ulkomaalaisia (henkilöitä).
• Olen aikeissa avioitua ortodoksisen
henkilön kanssa. Paremmin:
ortodoksin kanssa.

Kiinalaiset nimet
Kiinalaiset nimet kirjoitetaan latinalaisin kirjaimin käyttämällä pinyinmuuntojärjestelmää. Nimet muunnetaan mandariinikiinan mukaisesta nimiasusta. Kiinan nimistä onkin suositeltavaa käyttää juuri pinyinin mukaisia
nimiasuja.
Alla on lueteltu tärkeimpiä Kiinan
paikannimiä ja henkilönnimiä. Vasemmalla vanha nimiasu ja oikealla uusi,
pinyinin mukainen kirjoitusasu.

Paikannimet
Etelä-Kiinan meri – Nan Hai
Hongkong – Xianggang
Kanton – Guangzhou
Kirin – Jilin
Peking – Beijing
Šanghai – Shanghai
Setšuan – Sichuan
Taipei – Taibei
Henkilönnimet
Konfutse – Kongfuzi, Kong Qiu
Laotse – Laozi
Mao Tse-tung – Mao Zedong
Vanhoja jo vakiintuneita sovinnaisnimiä (kuten Kiina, pinyinillä Zhongguo)
on hyvä kuitenkin edelleen käyttää. Sen
sijaan vanhoja tuttuja sovinnaisnimiä
kuten Peking, Hongkong ja Kanton voi
käyttää pinyinin mukaisen muodon rinnalla.
Historialliset henkilönnimet voi myös
yhä kirjoittaa tutuimmissa asuissaan
etenkin historiallisissa teksteissä.

4.11.08/rj

Kontaten ja koskien
Kotiin mennään joskus juosten, joskus
kontaten. Samannäköistä muotoa ”koskien” ei pidä käyttää itsenäisenä ruotsin
angående-sanan tapaan.
”Kiitämme yhteydenotosta koskien
raamattutapahtumaa” sanotaan suomeksi ”Kiitämme yhteydenotosta, joka koskee raamattutapahtumaa.”
”Esityslistan asia koskien asunnon
myyntiä siirretään seuraavaan kokoukseen” ilmaistaan suomeksi ”Esityslistan asia, joka koskee asunnon myyntiä,
siirretään seuraavaan kokoukseen. ” tai
”Asunnon myyntiä koskeva esityslistan
asia siirretään seuraavaan kokoukseen.”

Lähteenä: Vantaan srky:n intra

Netissä monipuolinen sanakirja
Ilmainensanakirja.fi on täysin ilmainen Internet-sanakirja, joka perustuu
sekä ammattilaisten että käyttäjien
kääntämiin sanoihin useilla kielillä.
Nettisanakirja löytyy osoitteessa:
http://www.ilmainensanakirja.fi
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Syysvuosikokous 19.11.2008:

H

Helmerien puheenjohtaja
vaihtui

elsingin Merkonomien syysvuosikokouksessa 19.11.2008 oli esillä
uuden puheenjohtajan valinta. Anni Purontaa oli päättänyt luopua neljän
vuoden jälkeen yhdistyksen puheenjohtajuudesta eikä ollut enää ehdolla. Vuosikokous valitsi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi yksimielisesti Annin seuraajaksi
I varapuheenjohtajana toimineen Merja
Äimäsen. Merjalla on runsaan kymmenen vuoden kokemus Helmerien hallitustyöstä.
Hallitukseen valittiin erovuoroisten
tilalle myös uusia jäseniä. Erovuorossa
oleva Päivi Lumpola ei ollut ehdolla seuraavaan hallitukseen. Uusiksi jäseniksi
valittiin Irmeli Satka sekä ennen varajäsenenä ollut Marja Alppi.Uutena varajäsenenä aloittaa Tuuli Paavola. Muuten
hallitus säilyi entisessä kokoonpanossaan.
Hallitus valitsi keskuudestaan vuoden
2009 varapuheenjohtajat: I varapuheenjohtaja on Matti Niemelä ja II varapuheenjohtaja Sirkka Warvas. Yhdistyksen
sihteeriksi valittiin Tytti Aalto, hallituksen sihteeriksi Marja Alppi ja taloudenhoitajaksi Irmeli Satka.

Trygve Ehnrooth jämäkkänä syyskokouksen puheenjohtajana ja Tytti Aalto
kokouksen sihteerinä.

Vuoden 2009 hallitus:
Puheenjohtaja: Merja Äimänen
Jäsenet: Tytti Aalto, Marja Alppi, Heikki
Immonen, Liisa Kotimäki, Matti Niemelä, Irmeli Satka, Pekka Siitonen, Sirkka
Warvas.
Varajäsenet: Anna-Maija Kunnas ja Tuuli Paavola. ❦
Onnea uusi hallitus!

Kiitos Päiville neljän
vuoden hallitustyöskentelystä
ja ahkeroinnista Helmeripäivystyksessä.
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Iloiset varajäsenet! Anna-Maija Kunnas (vas.) on Helmerien hallituksen varajäsen;
Tuuli Paavola uutena varajäsenenä toimintaan perehtymässä.

Työpaikkasi uhattuna?
Yhteiskunnan tila näyttää jopa monen merkittävän talouselämän
asiantuntijan mielestä olevan todella huonossa jamassa.
Työpaikkojen menetys on näkyvin ja raastavin seuraus talouden
taantumasta. Se ei välttämättä koske kaikkia. Mutta niitä joita
se koskee, se koskee kovasti. Tekee kipeää.

T

ampereella yrittäjät ovat käyneet vastaiskuun. Ketään ei irtisanota –sloganilla luodaan laman keskellä myönteinen näkemys. Tätä sanomaa ollaan
levittämässä koko maahan. Yksilötasolla
on hyvä muistaa kiinan kielen yksi viisas oivallus. Muutos merkitsee kiinan
kirjoitusmerkeissä paitsi kriisiä myös
mahdollisuutta. Kriisin yhteydessä on
mahdollisuus toteuttaa niitä asioita, joita
emme uskaltaneet edes harkita, kun teemme nykyistä tai entistä, ainakin hetkittäin
turhauttavaa työtämme.
Kun mennään yksittäisen ihmisen
haasteisiin tässä myllerryksessä, joutuu
ajattelemaan, miten itse selviää. Kyse on
jokapäiväisen elämän selviytymistaistelusta. Niiden, joilla työpaikka on uhattuna tai sen menetys on jo tosiasia, täytyy selkeyttää kuva siitä mitä on luvassa.
Vai onko mitään? Onko edessä kriisi vai
mahdollisuus? Monesti tuntuu siltä, että
tähän päättyy kaikki. Mutta kun jaksetaan
vähän pohtia ja ehkä myös kysellä niiltä,
jotka ovat kokeneet vastaavaa, löytyykin
aivan uusia näkökulmia.
Osa meistä on kokenut jo yhden pahan
mahalaskun 90-luvun vaihteessa. Nyt
voidaan katsoa, mitä muutos toi silloin
tulleessaan. Uskaltaa kai sanoa, että yhteiskunnallisesti muutos toi valtavasti uusia mahdollisuuksia. Samalla monien ihmisten jokapäiväisessä elämässä koettiin
katkeria hetkiä. Mutta paljon myönteistäkin tapahtui: ihmiset löysivät uusia mielenkiintoisia työtehtäviä, uusia yrityksiä
perustettiin, ihmiset oppivat arvostamaan
lisääntynyttä vapaa-aikaa jne.
Monien yritysten strategioissa pyritään
keskittymään ydinosaamiseen. Niissä halutaan karsia kaikki muu toiminta pois
yrityksestä. Yritys hankkii myöhemmin
tällaiset palvelut ulkopuolelta. Usein tämän alan parhaita asiantuntijoita ovat yrityksen entiset työntekijät. Paniikin sijas-

ta heidän pitäisikin ottaa itseään niskasta
kiinni ja käynnistää neuvottelut heti kun
omat tunteet ja järki ovat tasapainossa.
Oli miten oli. Tiukan paikan tullen joudumme pohtimaan vaihtoehtoja. Tämä on
tärkeää muistaa. Vaikka olisimme irtisanottujen joukossa, kyse ei ole siitä, etteikö meillä olisi vaihtoehtoja. Se vain tuntuu hetken siltä. Itse asiassa irtisanominen
antaa monille ihmiselle pitkästä aikaa uuden mahdollisuuden toteuttaa itseään. Ei
siis vähätellä tilanteen raskautta, mutta
annetaan tilaa mahdollisuudelle. Voi hakea uutta työpaikkaa, opiskella lisää tai
perustaa oman yrityksen. Näiden pohdinta on haastavaa. Mutta onneksi pohdintaapuakin on saatavissa. Helmerit järjestää
toimistollaan 24.2.2009 iltatilaisuuden,
jossa on mahdollisuus saada uutta näkökulmaa osaavilta ja kokeneilta konkareilta Pentti Töyrylältä ja Matti Niemelältä.
Omalle kohdalle osuvassa työnvaihtotilanteessa tietenkin auttaa, jos on ajoissa muistanut liittyä myös työttömyyskassaan, joka auttaa pahimman ajan yli
ennen uuden paikan löytymistä. Silloin
on helpompi hengähtää ja antaa itselleen
hetki aikaa pohtia tilanteen vaihtoehtoja.
Mutta nyt on lupa pohtia vaihtoehtoja
oikeasti.

Toisilla on mahdollisuus aloittaa uuden
alan opiskelu ja saada siihen tukea yhteiskunnalta tai joissain tapauksissa jopa
entiseltä työnantajaltaan.
Jollakin saattaa uusi ura aueta yrittäjyyden kautta. Ensimmäinen asiakas saattaa
jopa löytyä entisestä työnantajasta. Kannattanee kuitenkin pohtia ja testata hetken oman yrittäjyyden sopimista juuri
itselleen.
Toiset taas pohtivat aivan uutta työpaikkaa ja silloinkin pitänee pohtia tarkkaan,
mitä kaikkea onkaan tullut tehtyä ja mistä asioista kannattaa olla niin ylpeä, että
niistä pitää kirjoittaa muistiin omaan ansioluetteloon joku merkintä.
Näissä kaikissa tapauksissa apua löytyy monista jo nämä prosessit kokeneista
kumppaneista. Jotkut ovat tehneet kriisin
pohjalta syntyneellä uudella energialla itselleen uuden ammattitaidon. ❦

Matti Niemelä

Elämä hallintaan työelämän murroksessa ilta
24.2.2009 klo 17.00-21.00
Helmerien toimistolla (tai vaihtoehtoisesti HBC:n tiloissa)

Helmerit järjestää iltatilaisuuden, jossa käydään läpi vaihtoehtoja
työelämän uudelleen järjestelyn yhteydessä. Tavoitteena on osoittaa
erilaisia toimintavaihtoehtoja, kun vanha työpaikka syystä tai toisesta
jää historiaan. Oman elämäsi haltuunotto ja vaihtoehtojen tarkastelu
on Sinun asiasi!
Asiantuntijoina: Pentti Töyrylä, Matti Niemelä Consulting Union Ltd Oy
Illan hinta on 25;- € / osanottaja, viite 4608,
Kahvitarjoilu/pieni iltapala sisältyy hintaan
Helmerivetäjä: Matti Niemelä
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MJK Instituutin lyhytkoulutuksia
Saat jäsenetunasi -20 % normaalihinnasta.
Taloushallinto
• Talouslukutaitoa käytännössä 12.3.2009
Hinta: 450 € + alv. 22 %, jäsenhinta 360 € + alv. 22 %, jäsenetusi 90 € + alv. 22 %
• Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet 28.-29.3. ja 16.-17.5.2009
Hinta: 900 € + alv. 22 %, jäsenhinta 720 € + alv. 22 %, jäsenetusi 180 € + alv. 22 %
• Palkanlaskennan perusteet 6.-7.4.2009
Hinta: 810 € + 22 %, jäsenhinta 648 € + alv. 22 %, jäsenetusi 162 € + alv. 22 %
• Budjettitaidot kuntoon toukokuussa 2009
Hinta: 450 € + alv. 22 %, jäsenhinta 360 € + alv. 22 %, jäsenetusi 90 € + alv. 22 %

Työn ohessa
• Myynnin ammattitutkinto b-to-b-myyjille
Koulutus alkaa 24.-25.3.2009.
Hinta: Koulutus toteutetaan oppisopimuksella, joten se on maksutonta.
• Myynnin tehovalmennus - kättelystä clousaukseen
15.-16.4.2009. Koulutus järjestetään myös syksyllä 2009.
Hinta: 810 euroa + alv 22 %, jäsenhinta 648 € + alv. 22 %, jäsenetusi 162 € + alv. 22 %
• Myynnin tehovalmennus - vakuuttava vuorovaikutus
5.-6.5.2009. Koulutus järjestetään myös syksyllä 2009.
Hinta: 810 euroa + alv 22 %, jäsenhinta 648 € + alv. 22 %, jäsenetusi 162 € + alv. 22 %

Sihteereille
• Asiakaspalvelun ajankohtaispäivä
5.3.2009, 450 € + alv. 22 %, jäsenhinta 360 € + alv. 22 %, jäsenetusi 90 € + alv. 22 %
• ASSI-seminaari
19.3.2009, 500 € + alv. 22 %, jäsenhinta 400 € + alv. 22 %, jäsenetusi 100 € + alv. 22 %
• Puhelinpalvelun ajankohtaispäivä
22.4.2009, 450 € + alv. 22 %, jäsenhinta 360 € + alv. 22 %, jäsenetusi 90 € + alv. 22 %
• Onnistuneen tapahtuman aakkoset
7.5.2009, 450 € + alv. 22 %, jäsenhinta 360 € + alv. 22 %, jäsenetusi 90 € + alv. 22 %
Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.mjk.fi
Iso Roobertinkatu 20-22, 00120 Helsinki, puhelin (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222,
e-mail info@mjk.fi, www.mjk.fi
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Terveellisempään elämään
Ajatus terveellisemmistä elämäntavoista ei
ole vain kevyempää ruokaa ja aktiivisempaa
liikkumista. Tarvitsemme hengen ravintoa
ja oikeita tottumuksia myös henkisen ja
hengellisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

terveydenhuollon piirissä ja
työporukoissa. Meitä kannustetaan löytämään uusia ja
parempia keinoja stressin purkamiseksi ja rentoutumiseksi.
Liikunta on todettu niistä yhdeksi tehokkaimmista.
Joku haluaa hien pintaan
jumppatunnilla, toinen sählyporukassa. Kuitenkin on iso
joukko meitä, joille ylimääräiset kilot ja turhan huono
kunto ovat luoneet heikon
kohdan itsetuntoon: kuntosalin tai jumppatunnin kynnys
on korkealla, ”koska siellä

V

Matka muutamista grammoista
kiloiksi
KuntoPlus-lehden sivuilta
löytyy mielenkiintoinen testisivusto, jossa voi kokeilla, mitä pienikin liika syöminen pi-

demmällä tähtäimellä tarkoittaa. Ohjelma laskee, millaisiin
mittoihin päätyy, jos syö joka
päivä enemmän kuin kuluttaa.
Esimerkiksi 10 vuoden aikana päivittäin yksi ylimääräinen
lasillinen kevytmaitoa tietää
20 kiloa, 50 grammaa liikaa
tummaa leipää 17 kiloa ja 100
grammaa suklaata peräti 90
kiloa.
Monilla liika syöminen liittyy tavalla tai toisella stressiin:
tunnemyllerrykset ja väsymys
vievät jääkaapille. Stressisyömisestä on alettu keskustella

Kunnille velvoite hyvinvoinnin
edistämiseksi

Valmisteilla olevassa terveydenhuoltolaissa tullaan edellyttämään, että kuntien on
laadittava suunnitelma kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä sekä terveysongelmia ehkäisevistä toimista ja
palveluista sekä niihin varattavista voimavaroista.
Suunnitelman toteuLenkkiseuran
tus tulee kytkeä osaktarjoaminen voi olla iso
si kunnan strategiaa
palvelus toiselle.
ja taloussuunnitelmaa sekä sen seuransaattaa olla joku toinenkin”. ta osaksi kunnan arviointi- ja
Toinen mörkö on talsiminen seurantajärjestelmiä.
yksin pimeällä tiellä - kuka
Kuntien on sitouduttava
siitä innostuisi. Lenkkiseuran kehittämään mm. kevyen liitarjoaminen voi olla iso pal- kenteen väyliä, koulupihoja
velus toiselle. Ainakin nais- ja lähiliikunta-paikkoja. Neuporukassa lenkeillä on tapana voloissa, kouluissa, terveyshoitaa kunnon lisäksi myös keskuksissa, työterveyshuolmielenterveyttä.
lossa ja työpaikoilla tuetaan
pyrkimyksiä kohti terveitä
Hyvin- tai pahoinvointimme iso
elintapoja - enemmän liikunyhteiskunnallinen kysymys
taa, terveellisempää ruokaa,
Hyvin- tai pahoinvointimme limsa- ja karkkiautomaatit
ei ole vain oma päänsärkym- kouluissa boikottiin, tupakat
me vaan iso yhteiskunnallinen roskikseen ja alkoholinkäyttö
kysymys. Jos tupakoinnista, kuriin. Terveyden edistämiselalkoholinkäytöstä, vakavasta le on vankat taloudelliset peylipainosta ja masennuksesta rustelut. Mikäli elintapasairajohtuvia sairauspoissaoloja, uksien ehkäisyssä ei onnistuta,
varhaista eläkkeelle jäämis- kasvavien kansansairauksien
tä ja ennenaikaisia kuolemia aiheuttamasta kustannustaapystytään ratkaisevasti vä- kasta tulee ylivoimainen. Terhentämään, on kyse satojen veellisempi elämä on koko
tuhansien henkilöiden työvoi- yhteiskuntamme menestystä
mapotentiaalista. Hallituksen ajatellen iso juttu. ❦
terveydenedistämisen politiikkaohjelmassa on todettu, että
Kirjoittajavieras
20 prosentin vähennys edellä
Merja Eräpolku, VTM
mainituista tekijöistä johtuvissa sairauksissa ja niiden seu-

”

aikka ei uskoisi, on rutiiniksi muuttuneilla tottumuksilla todella iso
merkitys. Voisiko esimerkiksi
ruokajuoman vaihtaa vedeksi
tai välipala-pullan hedelmäksi? Vaikutus ei näy viikossa,
mutta sitäkin enemmän vuosien aikana.

rauksissa merkitsisi kolmen
prosentin lisäystä työllisyysasteessa. Se on paljon maassa,
jota uhkaa huoltosuhteen voimakas heikkeneminen.

”
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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.

Ke 4.2. klo 19.00

Ke 4.3. kello 19.00

ROCK ’N’ ROLL!

Helsingin kaupungin teatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Tapaht u
m
yhteenv ien
et
s i v u ll a o
22.

Tom Stoppardin kirjoittama Rock ’n Roll kertoo kahden maailman
ihmisistä. Tšekkoslovakiassa neuvostovallan alla elää nuori Jan,
joka ihailee länsimaista vapautta ja rakastaa sen vapauden ääntä,
rockmusiikkia. Toisaalla elää englantilainen Max, professori ja
marxilaisteoreetikko, kommunistisen järjestelmän ihailija.
Rooleissa: Rauno Ahonen, Kari Heiskanen, Heidi Herala, Sami
Hokkanen, Vuokko Hovatta, Santeri Kinnunen, Jouko Klemettilä,
Pertti Koivula, Vappu Nalbantoglu, Sanna Saarijärvi, Anna-Maija
Tuokko.
Liput 22 e (normaali 24 e), maksuviite 1216
Ilmoittautuminen ohi. Liput jaetaan noin puoli tuntia ennen
näytöstä teatterin aulassa.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La - pe 14. – 20.2.2009
HELMERI-MATKA NEW YORKIIN

Matkalle osallistuu 10 henkilöä; ilmoittautuminen on päättynyt.
Lentoaikataulu:
Helsinki - Frankfurt LH 3109 klo 07.15 - 08.45
Frankfurt - New York LH 400 klo 10.25 -13.15
New York - München LH 411 klo 17.45 - 07.55 (+1)
München - Helsinki LH 3110 klo 08.55 - 12.25
Matkan hinta on 1385 e sisältää Lufthansan reittivuorot Münchenin
kautta veroineen, lentokenttäkuljetukset New Yorkissa
suomenkielisen oppaan johdolla, majoituksen kahden hengen
huoneessa, mannermaisen aamiaisen ja kaupunkikiertoajelun.
Hotellimme HELMSLEY MIDDLETOWNE HOTEL *** (os. 148 East 48th
Street) sijaitsee keskeisellä paikalla Manhattanilla, mm Broadwayn
teatterialueen lähellä. Ja siellähän pyörivät mm kaikki mahdolliset
tunnetut musikaalit!
Tutustu hotelliin: http://www.helmsleymiddletowne.com/
Helmerivetäjä: Tytti Aalto
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi.

Helmeri Maire Härus mukana
runo-lauluilloissa
Harmaa on juhlan väri -niminen esitys on yhdistelmä
keskiaikaista kirkkolaulua, runoja ja ranskalaisen filosofin
Simone Weilin ajatuksia. Hannele Martikainen on ohjannut ja
dramatisoinut esityksen, jota esitetään mm. kirkoissa.
Tammikuun 10. päivänä ryhmä esiintyi Tapiolan kirkossa.
Seuraava esitys on 7. huhtikuuta kello 18.00
Richardinkadun kirjaston tiloissa.
Runot: Maire Härus, Elsa Luukkonen, Maire Pentti ja Riitta
Salvén
Laulu: Laura Autio, Petra Liekso-Lappalainen ja Tanja Uimonen
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AINO – tahdon tämän rakkauden

Teatteri Avoimet ovet
Museokatu 18, Sisäänkäynti Cygnaeuksenkatu 4
Aino on näytelmä suomalaissyntyisestä kirjailijasta Aino Kallaksesta
(1878–1956), joka avioitui virolaisen diplomaatin Oskar Kallaksen
kanssa.
Näytelmä keskittyy ajanjaksoon, jolloin Aino Kallas elää kiihkeää
etsikkoaikaa sekä naisena että kirjailijana. Porvarillisen
elämänmuodon rikkoo myrskyisä rakkaussuhde Eino Leinoon, joka
herättää Ainon tukahtuneen luovuuden. Taustalla riehuu
ensimmäinen maailmansota, joka tuo pelkoa ja turvattomuutta,
mutta myös valtavan halun elää.
Käsikirjoitus: Eriikka Rahikainen, Virpi Haatainen ja Heino Tola.
Ohjaus: Virpi Haatainen. Rooleissa: Maarit Peltomaa, Jukka
Pitkänen, Eila Pyhältö ja Juhani Rajalin.
Ilmoittaudu 2.2. mennessä ja maksa 12.2. mennessä.
Hinta 24 e, maksuviite 5759.
Helmerivetäjä Anni Purontaa
Tutustu näytelmään: www.avoimetovet.fi.

Tapahtumakalenteri
To 5.3. kello 17.00

To 2.4. klo 19.00

Horisontissa Helsinki,
kaupunki kolmessa valtakunnassa.

APRILLIVIIKON LAULAJAISET

Helsingin kaupunginmuseo
Sofiankatu 4, 00170 Helsinki

Helsingin kaupunginmuseon perusnäyttely Horisontissa Helsinki luo
kokonaiskuvan kaupungista kolmessa valtakunnassa. Näyttely kertoo
selkeästi ja tyylikkäästi kaupungin vaiheista 450 vuoden aikana.
Ruotsin aika (1550-1809), Venäjän aika (1809-1917) ja itsenäisen
Suomen aika (1917-) esitetään omina kokonaisuuksinaan ja
Helsingin vaiheet nähdään samalla osana Suomen ja Euroopan
historiaa.
Hinta: 4 euroa/henkilö, sisältää opastuksen. Kaikkiin Kaupungin
museon toimipisteisiin on vapaa pääsy.
Ilmoittautumiset ja maksut 19.2. mennessä. Maksuviite: 4608
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
www.helsinginkaupunginmuseo.fi/kaupunginmuseo

Finlandia-talo
Helsingin kaupungin orkesteri

Yhteislaulua ja soittoa HKO:n seurassa; johtajana Atso Almila.
Olemme varanneet Helmereille lippuja suosittuun yhteislauluiltaan,
jossa on mahdollisuus laulaa Finlandia-talossa komeasti Helsingin
kaupungin orkesterin ja hyvän vetäjän johdolla. Illan laulattajat
ilmoitamme myöhemmin.
”Jo kävi ilo ilolle, riemu riemulle remahti, tuntui soitto soitannalle,
laulu laululle tehosi.”
Hinta: 16,00 euroa (normaali 20,00 e), maksuviite 4569.
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 27.2.
Huom! Viime vuonna laulajaiset oli loppuunmyyty.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Ke 11.3. klo 17.00 – 21.30

Ma 20.4. klo 19.00

Tutustuminen Vermoon

SPRING AWAKENING

Katsomoravintola Raviini

Fintoto Oy:n varatoimitusjohtaja Pertti Koskenniemi kutsuu
Helmerit tutustumaan Vermon raveihin.
Tapaamme klo 17.00 katsomorakennuksen pääsisäänkäynnin
edessä.
Illan aloitamme tallivierailulla, jonka jälkeen jatkamme katsauksella
raviurheiluun ja Toto-peleihin. Ravit alkavat klo 18.30 ja päättyvät
n. klo 21.30. Raveja seuraamme katsomoravintola Raviinissa, jossa
osallistujilla on mahdollisuus ravien lomassa illastaa.
Ajo-ohjeet sekä lisätietoja Vermosta osoitteessa www.vermo.fi.
Asiantuntijana mukana myös KHT-tilintarkastaja Jorma Tuominen.
Tilaisuus on maksuton – ravintolatilaukset jokainen maksaa itse.
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä.

Ke 18.3. kello 17.00
RAFAEL WARDI - Värin sielu -näyttely
Didrichsen Taidemuseo
Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Rafael Wardin
näyttelyyn keskiviikkona 18.3. kello 17.00 alkaen. Didrichsenin
taidemuseo on avoinna keskiviikkoisin kello 20.00:een.
Rafael Wardin 80-vuotisjuhlanäyttely Värin sielu esittelee taiteilijan
tuotantoa 1950-luvulta tähän päivään. Wardi on valon ja värin
käytön mestari. Näyttelyssä ovat esillä muun muassa presidentti
Halosen muotokuva ja Helsingin kaupunginteatterille tehty
Kvartetti-teos.
Näyttely esittelee Wardin 50-luvun abstrakteja sommitelmia,
60-luvun herkkiä lapsimaalauksia ja 70-luvun esittäviä
naisfiguureja, jotka 90-luvulla muuttuvat hauraan ja herkän
vanhuuden kuvauksiksi. Wardi on kuvannut myös auringon valoa ja
Helsingin kaupunkimaisemia, satamia ja Harjutoria ihmisineen.
2000-luvun teemana on Kultarannan upea kesäinen kukkaloisto ja
uusimmat teokset ovat vuoden 2008 keväällä valmistuneet,
myrskyävää merta ja aurinkoa kuvaavat, pastelliaiheet.
Hinta: 11 euroa/henkilö (sisältää pääsylipun ja opastuksen).
Maksuviite: 3104.
Ilmoittautumiset ja maksut 2.3. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.didrichsenmuseum.fi

Uusi musikaali
Steven Sater, Duncan Sheik
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Kaupunginteatterin uuden
musikaalin ensi-ilta on 5.
helmikuuta. Nuoret
lahjakkaat näyttelijät Sara
Melleri ja Jarkko Tamminen,
jotka ovat esiintyneet myös
erilaisissa televisioohjelmissa, ovat Spring
Awakening´in pääosissa.
Musikaalissa on mukana myös
Kwan-yhtyeen Mariko!
Ohjaus: Neil Hardwick, kapellimestari: Lasse Hirvi, koreografia: Harri
Kuorelahti.
Rooleissa: Jarkko Tamminen, Sara Melleri, Petrus Kähkönen, Mariko
Pajalahti, Teemu Mustonen, Raili Ruutu, Kalle Lindroth, Kaisa
Leppänen, Samuel Harjanne, Elina Pirinen, Antti Lang, Tuukka
Raitala, Emilia Nyman, Tuukka Leppänen, Sanna Majuri, Jukka
Nylund, Yasmine Yamajako, Oskari Katajisto, Leena Rapola
Musikaali on saanut inspiraationsa yhdestä näytelmäkirjallisuuden
kiistellyimmästä mestariteoksesta. Frank Wedekindin teos oli
ilmestyessään niin rohkea kuvaus nuorten kasvusta ja
elämänkiihkosta, että sen kaikki näyttämöversiot kiellettiin, eikä
sitä englanninkielisenä esitetty kokonaisuudessaan lähes sataan
vuoteen. Nyt näille sadan vuoden takaisille murrosikäisille on
annettu 2000-luvun ääni ja vimma. Spring Awakening voitti
kahdeksan Tony-palkintoa ja se valittiin vuoden parhaaksi
musikaaliksi 2007.
Spring Awakening on musikaali nuorille ja niille, jotka ovat joskus
olleet nuoria. Se on käänteen tekevä yhdistelmä upeaa showta,
kipeitä kasvutarinoita ja rock-konserttia – musikaali, jonka
todennäköisesti myös jokainen tuleva sukupolvi haluaa vuorollaan
nähdä.
Hinta: 39,00 euroa (norm. 41,00 e) rivit 3 - 7,
maksuviite 4572
Tutustu: www.hkt.fi
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
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Tapahtumakalenteri
La 16.5. klo 19.00

Pe-su 24. – 26.4.2009
Helmerien junamatka keväiseen Pietariin
Majoitus Pietarin sydämessä,
perinteisessä hotelli Oktjabrskajassa ****
Tarjoushinta 425
euroa/henkilö.
Lisämaksu yhden
hengen huoneesta:
90 euroa.
Hintaan sisältyy:
- junamatkat
Helsinki-PietariHelsinki Sibeliusjunalla 2.luokassa
- bussikuljetus
asema-hotelli-asema Pietarissa suomenkielisen oppaan johdolla
- majoitus hotelli Oktjabrskajassa jaetussa kahden hengen
huoneessa
- tervetuloillallinen hotellissa
- viisuminhankinta ja viisuminsaamiseksi välttämätön
hoitokuluvakuutus
Retkipaketti: lauantai- ja sunnuntairetket
Lauantaina kaupunkikiertoajelu ja lounas kaupungilla, sunnuntaina
vierailu Jusupovin palatsissa ja lounas kaupungilla – hinta 95
euroa/henkilö, edellyttää 10 osanottajaa ja on varattava
etukäteen.
Laita retkipaketin varaus lisätietoihin.
Ilmoittautuminen ja maksut:
Ilmoittaudu 28.2. mennessä ja maksa ennakkomaksu, 100
euroa, viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu, 325
euroa, 20.3. mennessä. Maksuviite: 13330.
Hotelli:
Hotelli on aivan kaupungin keskustassa, Nevskij Prospektin varrella,
Kapina-aukiolla, vastapäätä Moskovan rautatieasemaa. Kävelymatka
esim. Gostinyj Dvor -tavaratalolle jne.
http://www.oktober-hotel.spb.ru/main.asp
Venäjän matkoilla passin on oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen.
Matkalla hankintaan ryhmäviisumi, jota varten tarvitaan selkeä
passikopio, huolellisesti täytetty viisumianomuslomake sekä 1 tuore
passikuva.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi
Sibelius-junan aikataulu
P 35/36
1.9.2008–23.5.2009
Helsinki

21.58

7.29

Pasila

21.53

7.39

Tikkurila

21.43

8.25

Lahti

20.55

9.00

Kouvola

20.20

9.51

Vainikkala

19.19

10.11

Vainikkala

18.59

12.25

Viipuri

19.04

14.15

Pietari

16.34
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Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5
Rakastettu Ritva Valkama saa ilkeillä täysillä Elokuu-näytelmässä.
Hän on Kari Heiskasen ohjaaman näytelmän pillerinhuuruinen
perheenäiti, joka laukoo karmeita totuuksia kolmelle aikuiselle
tyttärelleen, joita näyttelevät Riitta Havukainen, Heidi Herala ja
Aino Seppo. Muutkin sukulaiset saavat kyytiä rouvalta. Valkama
toivoo löytävänsä sopivan annoksen ilkeyttä ilmentääkseen tätä
perhehelvettiä.
Ritva Valkamaa naurattaa ja Ritva Valkama naurattaa. Valkama saa
tänä keväänä näytellä sydämensä kyllyydestä ilkeää ja sarkastista
naista amerikkalaisen Tracy Lettsin näytelmässä Elokuu. Pulitzerpalkittua näytelmää on kehuttu parhaaksi amerikkalaiseksi
näytelmäksi vuosiin.
Suomennos: Lauri Sipari, ohjaus: Kari Heiskanen, lavastus: Hannu
Lindholm, puvut: Sari Salmela.
Rooleissa: Eero Aho, Seppo Halttunen, Riitta Havukainen, Heidi
Herala, Seppo Maijala, Matti Olavi Ranin, Kreeta Salminen, Aino
Seppo, Jemina Sillanpää, Leena Uotila, Sami Uotila, Ritva Valkama
Kaupunginteatterin ensi-ilta on 11.2.2009.
Hinta: 29,00 euroa (norm. 34,00 e), maksuviite 4585
Tutustu: www.hkt.fi
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Kesän upea
tarjousmatka Helmereille
Ma – la 13. – 18.7.2009 (6 pv)
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Finljandski-asema

ELOKUU

ELÄMYSRISTEILY LAATOKALLE JA ÄÄNISELLE
Unohtumaton risteily vie Karjalan kauneimpiin maisemiin –
ympärillä kesän raikas vehreys ja kuulaan valoisat kesäyöt.
Valamon luostarin tunnelma on koskettava ja saarten jyrkät rannat
ja ainutlaatuinen luonto kohoaa uljaana mahtavasta Laatokasta,
Karjalan merestä. Syvärin virran rannoilla uinuvat karjalaiskylät,
kun risteilyalus lipuu läpi valtavien sulkujen, ohi Syvärin mahtavan
voimalan, ohi jatkosodan ankarien taistelupaikkojen. Syvärin
alueella toimii myös historiallinen Aleksanteri Syväriläisen luostari
kirkkoineen. Äänisen aavan ulapan takana siintää horisontista
kohoava Kizhin sipulikirkon hahmo sekä Karjalan pääkaupunki
Petroskoi.

Tapahtumakalenteri
Matkaohjelma:
Maanantai
Lähtö aamulla tilausajobussilla Suomesta kohti Pietaria, jonne
saavutaan illalla. Majoittuminen risteilyalus ms Kuibysheviin, joka
aloittaa risteilynsä Nevaa pitkin kohti Laatokkaa ja Syväriä.
Tiistai
Syvärillä, jossa pysähdytään Svirstrojn eli Syvärin kylässä, Syvärin
voimalan lähettyvillä. Täältä on mahdollisuus osallistua myös
lisämaksulliseen retkeen (lisämaksu 30 €/matkustaja, retki on
varattava ja maksettava jo Suomessa) Aleksanteri Syväriläisen
luostarille. Tämä 1500-luvulla perustettu Pyhän Kolminaisuuden
luostari on edelleen toimiva. Illalla laiva saapuu jo Äänisjärvelle.
Keskiviikko
Äänisen aalloilla vietetyn yön jälkeen horistontista siintää jo Kizhin
museosaaren sipulikirkon ylväs hahmo. Kizhin saarella ihaillaan
karjalaista, ainutlaatuisen taidokasta puuarkkitehtuuria: kirkkoja,
asuinrakennuksia, aittoja, vanhoja tsasounia. Iltapäivällä
tutustutaan nykyaikaisempaan Karjalaan ja sen elämään Karjalan
pääkaupungissa Petroskoissa, jossa kaupunkikierros. Illalla
lähdetään jo takaisinpäin suuntana Syväri.
Torstai
Syvärillä, päivän aikana pysähdytään Mandrogan karjalaiskylässä.
Kylään on vastikään rakennettu uusia, upeita karjalaistaloja
vanhojen perinteiden mukaisesti. Kylässä on käsityöläispajoja,
taidenäyttelyitä, ravintoloita ja matkamuisto- ja käsityömyymälöitä.
Illalla ollaan jo Laatokalla, ja matka jatkuu kohti Valamon
luostarisaaria.
Perjantai
Laiva saapuu aamuvarhaisella Valamoon, Iso-Niikkanan lahdelle.
Koko päivä vietetään tällä vaikuttavalla luostarisaarella, tutustutaan
kävellen Ison-Niikkanan lahden ympäristöön, ja suunnataan
pienemmällä yhteysaluksella Valamon pääluostarille. Illalla laiva
irtautuu Valamon rannasta ja suuntaa Laatokan yli kohti Nevaa ja
Pietaria.
Lauantai
Aamulla rantaudutaan Pietarin jokisatamaan, ja lähdetään
tilausajobussilla kohti Suomea – perillä lähtöpaikkakunnalla ollaan
illalla.
Risteilyalus ms Kuibyshev on venäläinen risteilyalus, jossa on 3
hyttikantta ja aurinkokansi. Hytti-paikkoja on 300. Kaikissa hyteissä
on ikkuna sekä pieni wc, jossa on suihku. Hyteissä on
kokolattiamatot. Aluksella on 2 ruokasalia (C- ja B-kannella),
baareja, seurustelusalonki, ensiapuhuone. Laivalla ei ole hissiä.
Helmerihinta: 795 euroa/henkilö jaetussa C2-hytissä
sisääntulo- eli C-kannella (kolmen hengen hytti kahden
käyttöön, hytissä kaksi alavuodetta ja yksi ylävuode).
Maksuviite: 4598.
Huom! Matka-Agenttien esitehinta on 975 euroa/henkilö.

Hintaan sisältyy:
bussikuljetukset tilausajobussilla Suomesta Pietariin (alkaen
Haminasta, Helsingistä, Hämeenlinnasta, Imatralta, Karhulasta,
Kouvolasta, Lahdesta, Lappeenrannasta, Loviisasta, Nuijamaalta,
Parikkalasta, Porvoosta, Riihimäeltä ja Vaalimaalta) ja takaisin
risteily valitussa hyttiluokassa
täysihoito laivalla alkaen illallisella maanantaina ja päättyen
aamiaiseen lauantaina
ohjelmassa mainitut tutustumiskäynnit Valamossa, Kizhillä ja
Petroskoissa suomea puhuvan oppaan johdolla
kulttuuri- ja viihdeohjelma laivalla
Matka-Agenttien edustajan ja paikallisten suomea puhuvien
oppaiden palvelut laivamatkan ajan
viisumi ja viisuminhankintaa varten välttämätön hoitokuluvakuutus
ALUSTAVAT bussireitit:
1. Turku-Salo-Helsinki-Porvoo-Loviisa-Karhula-Hamina-VaalimaaPietari
2. Tampere-Hämeenlinna-Riihimäki-Lahti-Kouvola-Vaalimaa-Pietari
3. Joensuu-Parikkala-Imatra-Lappeenranta-Nuijamaa-Pietari
Lisämaksu 55 €/henkilö Joensuusta, Salosta, Tampereelta ja Turusta
kyytiin nouseville
Tärkeää:
Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen hytti.
Passin on oltava voimassa 6 kuukautta matkan jälkeen.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja ja Matka-Agenttien
erityisehtoja.
www.matka-agentit.fi

Ennakkomaksu: 150 euroa viikon kuluessa varauksesta,
loppumaksu 1.6. mennessä

ILMOITTAUTUMISET HELMERI-TAPAHTUMIIN
Kotisivu: www.helmeri.fi • Sähköposti: helmeri@helmeri.fi
Puhelin: (09) 773 1405
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
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Makusi
mukaan
-kesäesite ilmestynyt

Tilaa
esitteemme
tai katso
netistä!

Upeat ohjelmalliset opastetut elämysmatkat myynnissä nyt:
Ikuinen kaupunki
Rooma, 8 pv
alk. 1195

Mustan meren
risteily, 8 pv

Viinien maailmassa
Kataloniassa, 5 pv

1450

Adrianmeren lumoa,
Kroatia, 8 pv

1580

alk. 1125

Kaukasuksen
helmi Armenia, 9 pv

1360

Muistoja Karpaateilta
– Itä-Euroopan kierros,
11 pv

1680

Sydämellinen
Yorkshire, 5 pv

1190

Kahden Irlannin
tarinoita, 5 pv

alk. 980

Keisarien valtakunta,
Peking, 7 pv
alk. 1465
Idän Pariisi,
Shanghai, 7 pv,

Omatoimisesti:
Välimeren risteily alk. 1990
Edullisesti myös lennot,
hotellit, autot.

alk. 1390

ja paljon muuta...

WWW.MATKA-AGENTIT.FI

LENNOT, HOTELLIT, AUTOT, OPASTETUT MATKAT

Porvoo (019) 536 0460, lundinkatu 16
Loviisa (019) 533 808, Kuningattarenkatu 9

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
2009
Päivä
Ke 4.2.
La-pe 14. – 20.2.
Ti 24.2.
Ke 4.3.
To 5.3.
Ke 18.3.
Ti 31.3.
To 2.4.
Ma 20.4.
Pe-su 24.- 26.4.
La 16.5.
Ma-la 13. – 18.7.

Kello
19.00
17.00
19.00
17.00
17.00
18.00
19.00
19.00
19.00

Tapahtuma
Rock´n Roll!, Kaupungin teatteri
New Yorkin matka
Elämä hallintaan -ilta, Helmerien toimisto
Aino, Avoimet ovet
Horisontissa Helsinki, Kaupunginmuseo
Rafael Wardi, Didrichsen Taidemuseo
Helmerien vuosikokous, HBC
Aprilliviikon laulajaiset, Finlandia-talo
Spring Awakening, Kaupunginteatteri
Junamatka Pietariin
Elokuu, Kaupunginteatteri
Laatokan-Äänisen risteily

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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Hinta, maksuviite
22,00 e, viite 1216
1385,00 e, viite 1478
25,00 e, viite 4608.
24,00 e, viite 5759
4,00 e, viite 4608
11,00 e, viite 3104
16,00 e, viite 4569
39,00 e, viite 4572
425,00 e, viite 13330
29,00 e, viite 4585
795,00 e, viite 4598

KuVi 813/00 MjMv

Laatokan ja Äänisen
risteily, 6 pv
alk. 695

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2009

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

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

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2009
Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
PL 52
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00.
Olet tervetullut käymään toimistolla tarvitessasi opastusta
etuuksien hakemiseen sekä ansioturvaan liittyvissä asioissa.
Voit jättää kassalle osoitetun postin sisäänkäynnin yhteydessä
olevaan postilaatikkoon (1. krs, ma - pe klo 7.30 - 16.00).
Internet-osoite: www.tknomit.fi
Palvelupuhelin (09) 8689 400 t i - pe klo 9.00 - 12.00
Palvelupuhelimemme palvelee sinua kaikissa jäsenyys- ja
etuusasioissa.
Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Vastaamme sähköpostitse jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin.
Henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.
Vuoden 2009 jäsenmaksu 78 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun ja jäsentiedotteen kassan jäsenille helmikuussa 2009. Työttömyyskassan
jäsenmaksu, 78 euroa, on verovähennyskelpoinen.
Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jÄsenet:
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873 367
matti.niemela(at)realseam.fi
Sirkka Warvas, II varapuheenjohtaja
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri
Puhelin koti 045-634 9363
tytti4(at)luukku.com
Marja Alppi, hallituksen sihteeri
Puhelin 050-372 7422
marja.alppi(at)hotmail.com
Heikki Immonen
Puhelin työ 020 126 0228, gsm 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi
Liisa Kotimäki
Puhelin 050-5418 597
liisa.kotimaki(at)edu.hel.fi
Irmeli Satka, taloudenhoitaja
Puhelin 040-742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.fi
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
VarajÄsenet:
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 050-463 4667
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Tuuli Paavola
Puhelin 050-375 9196
tuuli.paavola(at)tallinksilja.com
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

– lehti

Entistä paremmat jäsenedut
Vuonna 2009 jäsenetusi ovat entisestään lisääntyneet.
Uudet jäsenedut löydät SMYL-liittomme nettisivuilta: www.
smyl.fi.
Liiton nettisivuja kannattaa seurata, koska sinne päivitetään
jatkuvasti uusia koulutus- ja matkatarjouksia, niin sanottuja
pikalähtöjä.
Tutustu hyviin etuihisi.

Tutustu
If-jäsenetuvakuutukseesi

Alamme työttömyyskassa on nimeltään

Työttömyyskassa Nomit

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
Jäsenmaksu vuonna 2009 on 78 euroa.
www.tknomit.fi

linkistä: www.if.fi/smyl

Helmerien yhteystiedot
Yhdistyksen Internet-osoite on www.helmeri.fi ja yleinen sähköpostiosoite: helmeri@helmeri.fi.
Ota yhteyttä!

SMYL-liiton yhteystiedot
Liittomme Internet-osoite on www.smyl.fi.
Yleinen sähköpostiosoite on info@smyl.fi ja jäsenasioissa
jasenrekisteri@smyl.fi. Ilmoita jäsenrekisteriin esimerkiksi
osoitteenmuutokset.

Muistathan maksaa 2009
jäsenmaksun
SMYL-liitto lähetti tammikuun puolessa välissä uuden jäsenkortin ja jäsenmaksulomakkeen.
Jäsenmaksujen eräpäivä on 31.1.2009. Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksun. Kortti
on paitsi etukorttisi samalla vakuutuskorttisi. Liiton ottamasta
vakuutuksesta saat tarkempaa tietoa netistä: www.if.fi/smyl.
Tutustu muihin hyviin jäsenetuihisi liiton nettisivuilla:
www.smyl.fi.
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

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

