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Puheenjohtajalta

Avoimin ovin kevääseen

T

yöhuoneeni ikkunasta näkyy joitain
koivuja. Niissä on jo häivähdys vihreää: kevät koittaa. Linnut lauloivat pimeässäkin aamuisin, mutta nyt
voi kulkea työmatkat valossa. Mieli piristyy ja tuntuu kuin saisi uutta puhtia
kaikkeen, jopa ikkunan pesuun.
Toisaalta ajatuksiin tulee jo kesä ja
lomasuunnitelmat. Muutaman kuukauden kuluttua nekin ovat jo ajankohtaisia.
Helmereillä on ollut ja on kevätkaudella runsaasti vapaa-ajan ohjelmaa: yrityskäyntejä, vierailuja, konsertti, retki
ja teatteria. Kesäkauden lomailemme
ja jatkamme sitten syksymmällä uudella innolla. Liitto järjestää toukokuussa,
Helsingin Euroviisupäivänä 12.5., uusia

virikkeitä antavan, tasokkaan TYKYpäivän, johon toivomme jäsentemme
innolla osallistuvan. Yhdistyksemme
järjestää taas syyskaudella paitsi virkistäviä vapaa-ajan tapahtumia myös
ammatillista koulutusta.
Viime syyskaudella käyttöön otettu Helmeri-tapahtumien netti-ilmoituslomake toimii hyvin, mutta ruokahalu kasvaa syödessä. Lomakkeeseen
on liitetty nyt uusia näkymättömiä osia;
muun muassa maksujen seuranta helpottuu. Olemme panostaneet ilmoittautumisjärjestelmän kehittämiseen
ja syksyllä nettisivuiltamme löytyvät
ilmoittautumisosassa myös tapahtumien jäljellä olevat paikat. Ohjelmisto on nyt koeajossa. Puhelimitse päi-

vystykseen ja sähköpostilla toki voi ilmoittautua tapahtumiimme edelleen:
päivystäjä syöttää silloin käsin tiedot
Internet-ympäristöön.
Kevätkauden päättyessä pidämme toimistolla tiistaina 29.5. ”Avoimet ovet”
kello 14.00 -19.00. Tervetuloa silloin tutustumaan siistimisremontin kokeneeseen huoneistoomme Pengerkadulle ja
samalla myös SMYL:iin ja Helmereihin! Pikkutarjoiluakin on luvassa.
Kauniita aurinkoisia kevätpäiviä ja
hyvää Pääsiäistä!
Onnittelut myös keväällä valmistuville
kaupan ja hallinnon ammattilaisille.

Anni Purontaa

On parempi nauraa omaa
narrimaisuuttaan kuin
antaa naurunsa kuolla.
(Sylvi Kekkonen)
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Kuva: Arja Rissanen

Kevään Helmeri-tapahtumia
Pauliina Aarikka ja
pässi, joka on koko Aarikka-yrityksen
symboli.

Vuonna 1954 perustetun yrityksen liikekyltti, joka oli sisäänkäynnin yläpuolella nappikaupassa. Ensimmäinen Aarikka-myymälä avattiin vuonna 1960.

AARIKKA OY - iloa puusta

V

ierailimme tiistaina 13.3.2007Aarikka Oy:n myyntinäyttelyssä ja teimme edullisia ostoksia tehtaanmyymälässä. Yritysvierailun emäntänä toimi Pauliina Aarikka. Tilaisuuteen saapui toistakymmentä innostunutta Helmeriläistä kuulemaan ja tutustumaan
yrityksen toimintaan ja tuotantoon.

Kaikki alkoi napista
Aarikka Oy:n yritystoiminta alkoi puunapeista. Tekstiilisuunnittelijaksi valmistuva Kaija Aarikka teki Ateneumin
tekstiililinjalla lopputyönään itselleen
puvun, johon hän teki viisi puunappia,
koska sopivia nappeja ei sen ajan valikoimista löytynyt. Nappeihin opiskelukaverit ja opettajat ihastuivat ja halusivat näitä ostaa. Kaija perusti nappikaupan yhdessä miehensä Erkki Ruokosen kanssa. Kaija suunnitteli ja Erkki hoiti markkinointia.
Aarikka on perheyritys, joka on kokonaan Aarikan perheen omistuksessa. Perhe on vahvasti mukana yrityk-
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sen toiminnassa. Kaija Aarikka suunnittelee edelleen tuotteita yritykselle,
Pauliina Aarikan toimiessa pääsuunnittelijana. Pauliinan mielimateriaali
on tällä hetkellä koivu.
Aarikan päämarkkina-alue on kotimaassa. Viennin osuus on noin 15 %.
Euroopan ohella vientikohteita ovat
muun muassa USA ja Japani. Aarikka Oy:n tavoitteena on viennin tuplaaminen muutaman vuoden sisällä.Aarikan tuotteita myydään kolmessa omassa myymälässä ja kahdeksassa franchising-yrityksessä, sekä noin 300 jälleenmyyjän kautta.Aarikan vuoden 2005 toteutunut liikevaihto oli 3,1 milj. euroa
ja yrityksen palveluksessa Nokiantien
toimitiloissa Helsingin Vallilassa työskentelee noin 20 työntekijää.

Käsityönä Suomessa, suomalaisista
luonnonmateriaaleista
Aarikka on suunnitellut ja valmistanut
design-tuotteita, koruja ja esineitä yli

50 vuoden ajan suomalaisista materiaaleista, suomalaisena käsityönä. Aarikalla ei ole omaa tehdasta, vaan työ
teetetään alihankkijoilla, joka työvaihetta tarkasti valvomalla. Kotityöntekijät ja työkeskukset tekevät alihankintana muun muassa koruja myyntiin.
Suomalaisen Työn Liiton avainlippu
-alkuperämerkintä on osoituksena suomalaisesta alkuperästä.
Laaja, monipuolinen tuotevalikoima koostuu puu- ja hopeakoruista sekä erilaisista kattaus- ja sisustustuotteista. Tekstiilit, mobilet sekä pikkulahjat ovat myös olennainen osa Aarikan tuotteita.

Pallon pyöreyttä ja selkeitä muotoja
Joulu on Aarikalle myynnillisesti paras
sesonki. Kaija Aarikka suunnitteli jo
1970-luvun alussa puisen tontun.Tonttu
jäi elämään Aarikan kokoelmiin ja uusi tonttu tehdäänkin joka jouluksi. Viime jouluna tonttuvalikoiman ympäril-

Kevään Helmeri-tapahtumia

Kevään uudessa korumallistossa huokuu raikkaat, puhtaat värit ja vaihtelevat muodot. Kaulakorut mukailevat
vaatemuodin linjoja ja ovat näyttäviä.
Koruja ihailemassa Tarja Niemi (oik.)
ja Pirjo Hyvärinen.

K

Helmerit
teatterimatkalla
Kouvolassa

auniin keväisenä lauantaina, 24. maaliskuuta, teimme bussimatkan Kouvolaan. Kävimme Kouvolan teatterissa katsomassa Agatha Christien jännittävän murhamysteerin ”Hiirenloukku”. Teatterissa oli mukana myös Kouvolan ja Kotkan seudun merkonomeja.
Virkistävän teatteriesityksen jälkeen ruokailimme Kouvolan Seudun Merkonomien kanssa komeasti Kouvolan kaupungintalolla. Kaupungintalolla meitä
isännöi liiton puheenjohtaja Markku Mikkola. Saimme hyvää ruokaa mukavassa seurassa. Kiitos siitä, kouvolalaiset kollegat. Paluumatkalla Helsinkiin oli
vain tyytyväisiä matkalaisia: kehuttiin niin teatteria kuin kaupungintalon lounastilaisuuttakin.

Merja Äimänen
Lounastimme Kouvolan
merkonomien kanssa kauniissa, valoisassa Kouvolan
kaupungintalon edustustilassa.

Kahvikupposen ääressä kuultiin Pauliinan esittely Aarikan tuotteista ja keskusteltiin aiheesta.

le suunniteltiin joulukuusipöytäkoriste, jossa puupallot ryhmittyvät uljaaksi
kuuseksi. Joulutontut ja koriste-enkelit ovat suosittua keräilytavaraa. Näistä aina arvuutellaan, kumpia myydään
jouluna enemmän, tonttuja vai enkeleitä. Yleensä tonttuja menee enemmän,
kertoo Pauliina Aarikka.
Pääsiäiseksi on tarjolla monenmoista
puista pikkuesinettä. Hurmaavat Nurmilinnut-rairuohokoristeet ja pääsiäistipit,Tipi-Tiit sekä pupuset antavat iloa
arkeen ja juhlaan.

Teksti ja kuvat:
Liisa Kotimäki
liisa.kotimaki@edu.hel.fi
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Helsingin Käräjäoikeus
ja Oikeustalo esiteltiin
Helmeriryhmälle

O

dotetulle tutustumiskäynnille Helsingin käräjäoikeuteen ja oikeustaloon oli kokoontunut neljätoista
Helmeriläistä maaliskuun alussa.Tilaisuuden emäntänä toimi käräjäoikeuden
sihteeri Marja-Leena Tuormaa. Kuulimme oikeustalon mielenkiintoisista
rakennusvaiheista ja teimme kierroksen istuntosaleihin ja toimistotiloihin,
koko talo ylhäältä alas.

Vanhasta tehtaasta kuoriutui
oikeustalo
Salmisaaressa uudessa oikeustalossa
on yli 30 erilaista käräjäsalia, iso auditorio ja toimistotilaa on vajaalle viidellesadalle työntekijälle. Yhdeksänkerroksisessa talossa istuntosalit sijoittuvat viiteen alimpaan kerrokseen
ja ylemmissä ovat toimistotilat. Arkkitehti Väinö Vähäkallion suunnittelema kiinteistö on saneerattu tyylillä
vanhaa kunnioittaen.
Alkon tehtaana ja varastona toimineen rakennuksen remonttiin osallistunut Museovirasto on valvonut remontin vaiheita onnistuneesti ja oikeustalo sekä sen toiminta huokuvat ajattomuutta, linjakkuutta ja arvovaltaa tyylikkäällä tavalla.Ylevät, valkoiset sienipilarit seisovat jykevinä istuntosaleissa ja luovat saleihin jämäkkyyttä ja arvokkuutta.Ateneumista on lainattu oikeustalon tiloihin taiteilijoiden maalauksia, grafiikkaa, piirroksia ja veistoksia ylläpitämään tunnelmaa.

Oikeuslaitoksen toiminta tutuksi
Talossa käy virka-aikana satoja vierailijoita ja heidät turvatarkastetaan sisään-
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käynnin yhteydessä yleisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tavaroiden läpivalaisulaitteiden ja metallipaljastimien
kautta joutuvat kulkemaan kaikki oikeustalossa asioivat henkilöt.
Suomessa on yli 50 käräjäoikeutta
ja niiden tehtäviä ovat rikos-, riita- ja
hakemusasioiden käsittely. Helsingin
käräjäoikeudessa ei käsitellä sotilasoikeudenkäyntilain mukaisia asioita.
Käsiteltävät ilmoitukset ja esitutkintapöytäkirjat toimitetaan Valtakunnansyyttäjänvirastoon syyttäjän määräämistä varten.
Helsingin käräjäoikeuden päällikkönä toimii laamanni, muut tuomarit
ovat käräjätuomareita. Asioiden ratkaisuun osallistuvat myös lautamiehet, jotka ovat maallikkojäseniä; he
ovat mukana muun muassa rikosasioiden ratkaisemisessa. Lautamiehet valitsee Kunnanvaltuusto aina neljäksi
vuodeksi kerrallaan. Päästäkseen lautamieheksi henkilön pitää olla Suomen kansalainen ja kirjoilla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa. Lautamiehet osallistuvat istuntoihin yleensä kerran kuukaudessa ja
heille korvataan ansionmenetyksenä
istuntopalkkio.
Käräjäoikeuden asiakaspalveluun jätetään muun muassa käräjäoikeudelle
osoitetut hakemukset, lausumat, vastineet, kirjalliset vaatimukset, tyytymättömyysilmoitukset ja hovioikeudelle
osoitetut valituskirjelmät. Asiakaspalvelu on auki virka-aikana ja siellä annetaan asiakkaille tarpeellista opastusta ja neuvontaa menettelykysymyksissä. Istuntojen juttuluettelot ovat nähtävissä sisääntuloaulan sähköisellä ilmoitustaululla ja istuntosalien ovel-

Päivi Halonen ihailemassa oikeustalon
komeaa taideteosta.

la. Istuntosalien ovella on merkittynä
tauluun oikeuden jäsenten ja käräjäsihteerien nimet.

Käräjöintiä maan alla
Käräjiä käydään Helsingissä maan alla
turvasalissa useiden poliisien ja vartijoiden valvovien silmien alla.Turvallisuutta
on sekin, ettei vastaajia tuoda suoraan
saliin syyttäjän selän takaa vaan viidessä salissa on pelkäävän todistajan aitio,
jonka ikkunoista ei näy sisälle. Turvasaliin mennään erillisen tarkastuksen
kautta. Salit on tarkoitettu esimerkiksi rikollisliigojen oikeudenkäynteihin.
Turvasalissa käytiin salaiseksi määrätty Supo-oikeudenkäynti.

Teksti ja kuvat
Liisa Kotimäki
liisa.kotimaki@edu.hel.fi

Kevään Helmeri-tapahtumia

Istuntosalin erikoisuutena on lattiasta kattoon ulottuvat ikkunat. Erikoisuutena on
myös salin yläpuolella sijaitseva parvi, josta käsin yleisö voi seurata istuntoja.

Helsing
käräjäo in
ikeuden
käsittel
yssä oli
meneill
ään mi
elenkiin
tapauk
toisia
sia. Kä
vimme
istunto
salissa,
jo
juuri is
tunut su ssa oli
u
r
i joukk
Saunal
o
ahden j
utun
syytetty
jä ja
asianaj
ajia.

Pyöreät betonipilarit rytmittävät istuntosalien – ja koko talon - tiloja veistoksellisesti.
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Helmerit pukeutumiskurssilla

Vaatteiden oikeat mittasuhteet
peittävät virheet
Sinikka Salo opastaa henkilökohtaisesti Birgit Hirvosta.

V

aatesuunnittelija, laulutaiteilija Sinikka Salo opasti Helmerien naisryhmää tyylikkään business-pukeutumisen saloihin 26. helmikuuta
Helsinki Business Collegessa. Käytännönläheisen yleisesityksen ja yksilöllisen pukeutumisneuvonnan lisäksi Sinikka ilahdutti meitä kauniilla laulelmilla ja operettiaarioilla.
Sinikka Salo muistutti tilanteen mukaisesta pukeutumisesta, jossa niin sanotulla business-pukeutumisella on
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Arvonnan voittajat valitsivat
lahjaksi kevätmielisesti kauniin punaiset huivit.

omat sääntönsä. Nyrkkisääntönä on:
älä herätä liikaa huomiota. ”On tärkeää
käyttää hillittyjä, mieluummin yksiväriä
vaatteita; tummat, kuten mustat ja har-

maat ovat varmoja perusvärejä, joita voi
muunnella erilaisilla asusteilla.”
- Vaatteiden mittasuhteet ovat tärkeitä. Oikean pituisella ja kokoisella
jakulla on helppo peittää vartalon virheitä. Tukevankaan ei tarvitse pukeutua telttaan. Vyötärön makkarat pitää kätkeä: ne eivät saa näkyä istuessa esimerkiksi julkisissa tilaisuuksissa vaan peittää jakulla, puserolla tai
isolla huivilla.
Sinikka Salo korosti ryhdin merkitystä; ryhti lisää itseluottamusta ja uskottavuutta. ”Kengät ovat tärkeä osa
pukeutumista ja korkokengät antavat
ryhtiä. Ulkokengät pitää vaihtaa siistiin sisäkenkiin toimistossakin. Läskipohjaiset talvikengät pilaavat kummasti muuten tyylikkään asukokonaisuuden yleisilmeen.”
Toimistosta iltamenoon on kätevää
lähteä, kun päällä on esimerkiksi tumma
housupuku.Yksiväriseen pukuun voi
yhdistää isoja, upeanvärisiä
huiveja hartioille,yhdelle olkapäälle tai kaulaan erilaisin solmuin. Myös erilaiset, yksilölliset vaatekorut,
vaikkapa itse
silkkinauhoista tehty, muuttavat työvaatteen juhlavaatteeksi. Sinikan
vinkkinä oli myös
vaihtaa jakkuun erilaiset napit – aina tilanteen mukaan.
Sinikka Salo tähdensi yksilöllisen pukeutumisen tärkeyttä: se ei vaadi rahaa paljon – vain vähän kekseliäisyyttä ja uskallusta.

Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

COLONIC-Puhdistuksesta on
apua moneen vaivaan

K

erroimme pari vuotta sitten Helmerissä Imatralta Helsinkiin muuttaneesta laskentatoimen merkonomi Maarit Lipsasesta, joka kouluttautui täällä koulutetuksihierojaksi,
lymfa- ja Colonic-terapeutiksi. Hän perusti oman hyvän olon yrityksen Helsingin keskustaan vuoden 2004 huhtikuussa. Maarit Lipsasen hoitolasta onkin tullut nopeasti suosittu. Helmereillekin Maarit on tarjonnut erilaisia hoitoja erikoishinnoin. Kun kävin äskettäin rentouttavassa hartiahieronnassa,
Maarit kertoi Colonic-hoitojen tehokkaista vaikutuksista; Colonicista tuntuu
olevan apua moneen vaivaan.

Tukea paastoon
- Colonic-suolihuuhtelu on hyvä tuki paastoajalle; se helpottaa paaston
aloitusta ja tehostaa sen vaikutusta.
On suositeltavaa myös päättää paasto
Colonic-puhdistukseen, selvittää Maarit Lipsanen ja näyttää kuvasta, miten
suoli puhdistuu tehokkaasti. ”Hoidolla
on saatu hyviä tuloksia ja monet pitävät sitä parempana puhdistajana kuin
varsinainen paasto.Asiakkaani ovat olleet tyytyväisiä nesteen tehokkaaseen
poistumiseen.”
Colonic-kuuri on hyvä apu myös pitkien lentomatkojen sekoittaman unirytmin palauttamiseen.
- Liikemiehet ovat löytäneet Colonicin. Varsinkin monet amerikkalaiset liikemiehet tilaavat etukäteen ajan
Suomen matkalleen. Samat, paljon matkustavat henkilöt käyvät säännöllisesti
hoidossani ja he ovat olleet tyytyväisiä
tuloksiin: uni tulee helposti.

Hyvää oloa vatsalle
Kun liiallinen herkuttelu on saanut
vatsan epätasapainoon, niin Colonichuuhtelu auttaa siihenkin. ”Hyvä kunto palautuu nopeasti illan istumisten
jälkeen”, vakuuttaa Maarit.

Maarit näyttää, miten hoito ihmisessä vaikuttaa.

Maarit Lipsasen mukaan Colonic pitää vatsan kunnossa ja tuo lisää pirteyttä. ”Monet asiakkaani tulevat myös
lääkärin suosituksella: hoito auttaa
suoliston bakteerikannan tasapainottamisessa.”
- Hoidot on syytä alkuun ottaa kahtena peräkkäisenä päivänä, sitten parin
päivän päästä kolmas kerta. Sen jälkeen
katsomme, mikä on tarpeellinen hoitoväli jatkossa. Hoidon tarve on yksilöllinen; siihen vaikuttavat mm. elämäntavat, ruokavalio, stressi ja suolen tila. Osa
asiakkaistani käy säännöllisesti yhden,
kahden kuukauden välein - toiset taas
ottavat 3 – 5 kerran hoitokuurin keväisin ja syksyisin. Yhden hoitokerran pituus on noin 40 – 45 minuuttia.
- Huonokin vatsa saadaan toimimaan
Colonicilla, toteaa Maarit tyytyväisenä. ”Jotkut valittavat, ettei vatsa ole
toiminut nuoresta asti, mutta on ollut
ilo nähdä huononkin suolen toiminnan
parantuvan.”

Colonic-hoidolla moni on saanut
avun mm. nivelkipuihin, päänsärkyyn,
närästykseen, iho-ongelmiin, vaihdevuosioireisiin. Colonic-hoito on erittäin hyvää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.
Tervetuloa kokeilemaan ja virkistymään!

Haastattelu ja kuvat: Merja Äimänen

Tarjous Helmerien jäsenille:
Colonic-aloitushoidot,
kolme kertaa hintaan 135 €.
Carlina
Maarit Lipsanen
Eerikinkatu 2
00100 Helsinki
puh. 040-5860987



Helmerin ruokanurkkaus

O

Pääsiäisruoka on keväisen
kaunista

n taas pääsiäisherkkujen aika.
Vuosi sitten kerroin tällä palstalla perinteisestä pääsiäisruuasta,
lammaspaistista. Jutusta puuttui kastikeresepti lampaalle; tässä ohje tulevaksi pääsiäiseksi.

Lampaanpaistin kastike
n. 6 dl paistolientä
3 rkl minttuhyytelöä
1 rkl mustaherukkahyytelöä
3 rkl maizenaa
3 rkl punaviiniä
valkopippuria
suolaa
Sekoita paistoliemi ja hyytelöt. Kiehauta, lisää maizena ja viimeiseksi punaviini. Tarkista suola.

Pääsiäiseen sopii myös keltainen
keitto:
3 rkl voita
100 g purjoa
200 g mukulaselleriä
100 g porkkanaa
300 g perunaa
6 dl kasvislientä
1 dl maitoa
2,5 dl kermaa
3 dl valkoviiniä
1 prk smetanaa
1 rkl ohrakasta tms.
sahramia tai kurkumaa
suolaa, valkopippuria
Leikkaa purjo renkaiksi ja kuullota
voissa. Lisää viipaloidut perunat, sellerit ja porkkanat. Lisää liemi ja anna kiehua noin puoli tuntia. Soseuta
keitto tehosekoittimella. Lisää maito, sahrami ja viini. Suurusta tarvittaessa ohrakkaalla ja lisää kerma (jos
haluat kevyempää, lisää vain kasvis-
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lientä) ja vähän smetanaa. Nauti smetanan kera.

Keltaisia ovat myös
porkkanasämpylät
5 dl maitoa
50 g hiivaa
0,5 dl siirappia
3 dl porkkanaraastetta
80 g voita
suolaa
15 -16 dl vehnä- tai sämpyläjauhoja
Liota hiiva kädenlämpöiseen maitoon, johon lisäät suolan, siirapin ja
raasteen sekä sulatetun voin. Alusta
ja anna kohota. Leivo pikkusämpylöitä, jotka paistat 220 asteessa noin
12-14 minuuttia.
Seuraavaan numeroon suunnittelen kokoavani reseptejä ruokarajoitteisille. Esimerkiksi Keliakia on lisääntynyt kovasti. Jos joudutte noudattamaan ruokarajoitteita ja olette
löytäneet mukavia reseptejä, toivottavasti annatte ne kohtalotovereitten käyttöön.
Hyvää Pääsiäistä!

Pääsiäismuna

M

una on Pääsiäisen ajan
keskeinen tunnus, ja maalatut munat ovat tyypillisimpiä koristeita. Munat ovat
ihmisten henkisen kasvun ja
elämän jatkumisen vertauskuva. Kuolleen kuoren sisällä on
elämä. Ortodoksisen paaston
aikana kieltäydyttiin kananmunien syönnistä ja niitä kerääntyi varastoihin kevään kuluessa. Siksi niitä riittää maalattaviksi, kopsautettaviksi, koristeluun ja lahjoiksi. Kuuluisin pääsiäismuna lienee Venäjän keisarillisen jalokivisepän
Carl Fabergen keisarinna Maria Feodorovnalle vuonna 1884
valmistama luomus.
Pääsiäismuniin liittyy monenlaisia tapoja ja leikkejä. Niitä
värjätään, koristellaan, piilotellaan ja etsitään. Pääsiäismuna
on myös Jeesuksen haudan ja
iankaikkisen elämän vertauskuva. Pääsiäismunien maalaaminen on alkuaan ortodoksinen
tapa. Pääsiäismunan sisältä löytyvä yllätys muistuttaa pääsiäisaamun iloisesta yllätyksestä, jonka naiset kohtasivat Jeesuksen haudalla.

Lähde: www.serlaklubi.com

Kesän grillikausi on jo ovella. Tule tutustumaan grillivinkkeihin Chef
Wotkin´sille. Katso tapahtuma sivulla
15 (kuva: Arja Rissanen)

Kesän
alkamisen
kunniaksi
Helsingin Merkonomien ja Suomen Merkonomiyhdistysten Liiton toimistolla on
Helsingin Kalliossa osoitteessa Pengerkatu 1 B

tiistaina 29.5. kello 14.00 – 19.00

AVOIMIEN OVIEN PÄIVÄ
Tule tutustumaan uusittuun toimistoon sekä tapaamaan samalla SMYL:n ja Helmerien edustajia.
Luvassa myös kesäisen kevyttä tarjoilua!
Pyydämme, että ilmoittaudut viimeistään tiistaina 22.5. yhdistykseen, puhelimitse (09) 7731405,
netissä: www.helsinginmerkonomit.fi tai sähköpostilla: helmeri@helsinginmerkonomit.fi.
Lämpimästi tervetuloa!
Helmerien hallitus

Helmerien nettisivujen käyttö lisääntynyt

H

elsingin Merkonomien Internetkotisivujen, www.helsinginmerkonomit.fi, suosio on kasvanut jatkuvasti. viimeisen kuukauden käyntien
määrä on ollut peräti 1000.
Myös Helmeri-tapahtumiin osallistuvat ovat käyttäneet entistä useammin
netti-ilmoittautumislomaketta. Kehitys
on ilahduttava.Olemmekin panostaneet
Internetin käyttöön: kotisivut uusittiin
syksyllä ja nyt parannetaan ilmoittautumisjärjestelmää.
Tule tutustumaan kotisivuillemme.

Torsti Niiranen Bittiatomista (keskellä) perehdytti päivystäjämme (vas.) Pekan,
Päivin ja Marjan netti-ilmoittautumisen saloihin.
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Merkonomien työttömyyskassan ja
perustajayhdistysten yhteistyötä kehitettiin

M

erkonomien työttömyyskassa järjesti 2. –
3. helmikuuta yhteistyöseminaarin ”Turvaa tulevaisuutesi – Perustajaryhmien kehitysseminaari” ms Tallink Galaxylla. Työttömyyskassa oli kutsunut matkalle
yhden edustajan jokaisesta
merkonomiyhteisöstä.Tilaisuuteen osallistui yhteensä 25
henkilöä, joista vieraita oli 16
- lisäksi mukana olivat myös
kassan hallituksen ja toimiston edustajat. Ansiokkaassa seminaarissa kuulimme
Työttömyyskassan edustajien
esityksiä kassan nykytilasta
ja tulevaisuuden haasteista.
Yhteistoiminnasta, markki-

noinnista ja kassan imagosta
tehtiin ryhmätöitä sekä keskusteltiin vilkkaasti aiheesta. Seminaari oli kaikin puolin onnistunut. Tästä on hyvä jatkaa keskustelua.

Merja Äimänen
Seminaarin osallistujat yhteiskuvassa.

Keskustelu jatkui myös kahvitauolla.

”Harjoitusyritys on hyvä ympäristö
oppimiseen”

J

oonas Nick
opiskelee
toista lukuvuottaan merkonomiksi Helsinki Business
Collegessa. Joonas kertoi meille
vuosi sitten, miten opiskelut olivat alkaneet. Hän sanoi silloin olevansa unelma-alallaan:
opiskelemassa kaupallisia aineita, joista
hän omien sanojensa mukaan on ”ollut kiinnostunut aina”. Entä nyt, Joonas, kun toisen vuoden opiskelut alkavat olla loppusuoralla, vieläkö kaupallinen ala kiinnostaa?

Mitä uutta olet vuoden aikana
oppinut?
- Syksy ja osa keväästä meni harjoitusyrityksen parissa. Ja siinä sivussa tieten-
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kin opiskelin ulkoista ja sisäistä laskentatointa. Harjoitusyritys on hyvä oppimisympäristö markkinointiin, taloushallintoon sekä muihin yrityksen perustoimintoihin. Tämän vuoden opinnot ovat mielestäni lisänneet valmiuksia yrittäjyyteen sekä antaneet paljon
hyödyllistä tietoa työelämästä. Siksi
olen ollut erittäin tyytyväinen opintoihini, kuvailee Joonas Nick innokkaana opiskelujaan.
- Innostukseni kaupallisiin opintoihin
ei oikeastaan ole muuttunut. Näillä näkymin en ole ainakaan heti jatkamassa opintojani korkeammalle asteelle.
Töitä aion opintojen jälkeen varmasti
tehdä alan parissa, yrittäjänä toivottavasti. Mitään päätöksiä en kuitenkaan
ole lyönyt lukkoon, sillä mitä vain voi
ilmestyä eteen, ja mieli voi aina muuttua. Motivaatio sekä kiinnostus ovat
pysyneet yhtä vahvana kuin opintojen alussa.

Prahan harjoitusyritysmessut tilaisuus oppia kansainvälisyyttä
Joonas Nick kertoo tulleensa juuri antoisalta opintomatkalta Prahasta, jossa
hän oli messuilla harjoitusyrityksensä
opiskelijaryhmän kanssa.
- Oppilaitokseni HBC järjesti 16 opiskelijalle messumatkan Prahaan 19. –
23.3 välisenä aikana, jolla myös minä
olin mukana. Messuilla oli mukana 172
eurooppalaista harjoitusyritystä, joista
kaksi meidän koulustamme. Meidän lisäksi paikalla oli yksi muu suomalainen
harjoitusyritys. Itse edustin työvaatteita myyvää Hy Limited JobWear Oy:tä.
Mielestäni messujen parasta antia oli,
että pääsi tekemään kauppaa vieraalla
kielellä vieraiden ihmisten kanssa vieraassa paikassa.

Haastattelu: Merja Äimänen

TYKY - suomalainen
innovaatio

Kaarina Suonperä
Tiedottaja, tapakouluttaja

Ari Valjakka
Vastaava päätoimittaja

Reetta Vanhanen
Kehitysjohtaja
Top Coaching Finland Oy

Erkki Auvinen
Työympäristöasiantuntija
STTK

konsertti

Marja-Liisa Kalliopaasi
Ravitsemusneuvontaa
Luontera Tmi

sunnuntaina 19. elokuuta, 2007 klo 19 alkaen
Tarton Laululavalla
Unohtumattomia iskelmiä Broadwayn musikaaleista kautta aikojen.

Reetta Vanhanen
Kehitysjohtaja
Top Coaching Finland Oy

Erkki Auvinen
Työympäristöasiantuntija
STTK

Marja-Liisa Kalliopaasi
Ravitsemusneuvontaa
Luontera Tmi

Tervetuloa viettämään kanssamme
TYKY-päivää

lauantaina 12. toukokuuta Hotel Arthuriin, Vuorikatu 19, Helsinki
Päivän juontajana Kaarina Suonperä • Laadukkaita asiantuntijaluentoja
Tuote & Tieto Torilla eri alojen yritykset esittelevät palvelujaan ja tuotteitaan
Maistajaisia • Tuotenäytteitä • Pieni viinikoulu & Tasting • Hierontaa
Ravitsemusneuvontaa • Kunnon kohotusohjeita • Hyvän Mielen Arpajaiset!
TYKY-PÄIVÄN OHJELMA
09.30

Aamukahvi ja Tervetuloa Tyky-Päivään

10.00

Kaarina Suonperä;
Hyvät tavat
- huomisen kilpailutekijä kansainvälistyvässä maailmassa

10.30

Ari Valjakka;
Eväitä 45-vuotiseen työuraan

12.00

Buffetlounas

13.00

Reetta Vanhanen;
Mikä pitää unelmasi taka-alalla
ja estää Sinua tarttumasta siihen jo nyt?

13.30

Erkki Auvinen;
Työkykyä työpaikoille!
- työkyvyn kehittämisessä kaikilla on vastuuta
- parhaat tulokset saavutetaan pienillä askelilla työpäivän arjessa
- työkyky, tuottavuus ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä

14.00

15.45

Marja-Liisa Kalliopaasi;
Terveellisellä ravinnolla nautit elämästäsi joka solulla!
- voit vaikuttaa työkykyysi ja terveyteesi syömällä
luonnonmukaisemmin
Hyvän Mielen Arpajaiset

Tilaisuus päättyy noin klo 16. TYKY-päivän hinta on 40 euroa sisältäen mielenkiintoisten ja asiapitoisten luentojen lisäksi aamukahvin, buffetlounaan, Tuote &
Tieto Torin antimet, mieluisat arpajaispalkinnot (matkoja ja tuotepalkintoja).
Ilmoittautuminen 12.4.2007 mennessä liiton toimistoon
sähköpostitse smyl@merkonomit.net (mainitse tilaisuuden
nimi, osallistujamäärä, yhteystietosi). Lähetämme osallistujille laskun/osallistumisvahvistuksen, jossa tarkemmat
kulkuohjeet. Lisätietoja puh. (09) 827 5542.

Tervetuloa!
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

Kansainväliset huipputason esiintyjät Jenkeistä,
Englannista, Saksasta, Norjasta ja Virosta
KONSERTTIMATKAN ALUSTAVA OHJELMA
Sunnuntai 19. elokuuta
10.45
Tallink Siljan uusi, iso ja nopea m/s Star lähtee
Länsiterminaalista
12.45
Saavumme Tallinnaan D-terminaaliin
Rajamuodollisuuksien jälkeen matkustamme bussilla kohti
Tarttoa, matka kestää n. 2 ½ tuntia
16.00
Tartossa majoitumme Barclay Hotelliin (Ülikooli 8)
2-hengen huoneisiin
Majoittumisen jälkeen vapaata aikaa
18.00
Lähtö hotellilta kohti Laululavaa (www.arena.ee)
kävellen n. 15-20 min
19.00
Broadway Gala -konsertti alkaa
Ryhmällemme on varattu hyvät istumapaikat
esiintymislavan edestä riveiltä 5 ja 6.
Maanantai 20. elokuuta
07.00-10.00 Aamiainen hotellissa
09.00
Ostoskäynti Tarton torilla
12.00
Huoneiden luovutus, bussi kohti Tallinnaa
12.30
Vierailemme A le Coq -oluttehtaalla Tartossa
Saavumme Tallinnaan n. klo 17
20.30
Tallink Siljan m/s Star lähtee D-terminaalista
22.30
Helsingissä Länsiterminaalissa
Konserttimatkan hinta on 170 euroa henkilöltä.
Lisäyömahdollisuus: Tallinnassa maanantai-tiistai välinen yö, huoneen
hinta n. 60 euroa / 2 hh
Otamme ilmoittautumisia vastaan heti Merkonomi News –lehden ilmestyttyä, lähetä
sähköposti smyl@merkonomit.net (ilmoita
tilaisuuden nimi, osallistujamäärä ja yhteystietosi) tai soita liiton toimistoon (09) 827 5542.
Mukaan mahtuu 50 osallistujaa ja täytämme
paikat ilmoittautumisjärjestyksessä, lähetämme
osallistumisvahvistuksen maksuohjeineen noin
viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Konsertit ovat
Virossa nyt suuressa suosiossa ja Broadway Galan
liput tulevat Tartossa yleiseen myyntiin 19.3.

Ainu
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e
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Kesk timatk
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i-V
Tart iroon,
toon

PASSI MUKAAN!
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Tervetuloa!
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry

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 11.4. kello 17.30

Ke 11.4. kello 19.00

Teatteri Avoimet Ovet:
Pienin yhteinen jaettava
Museokatu 18 (sisään Cygneuksenkatu 4)
Espoon modernin taiteen museo EMMA
Osoite: WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Tapiola
Opastettu tutustuminen Espoon uuteen nykytaiteen
museoon EMMAan.
Taidenäyttelyssä: Raimo Utriainen, Mari Sunna, Igor ja
Svetlana Kopystiansky.
Hinta: 9.50 euroa (sisältää pääsymaksun ja opastuksen),
maksuviite 1025.
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 5.4.
Tutustu: http://www.emma.museum/info/
Helmerivetäjä: Päivi Lumpola
Museoon pääset kätevästi bussilla:
WeeGee-talon pysäkille tulevat bussit Kampin
bussiterminaalista ovat 106, 106T, 110, 110T, 110TA,
Elielin aukiolta 194, 194A, 194N ja Tapiolan keskustaan
100, 105, 109, 195, 505, 512.
Espoosta 15, 18, 18Z ja Vantaalta 514.
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Näytelmän ovat Pirkko Saision kirjoista muokanneet Pirkko
Saisio ja Mikko Roiha. Ohjaus: Mikko Roiha.
Rooleissa: Hannele Nieminen (Oulun kaupunginteatteri),
Tiina Weckström (Tampereen Työväenteatteri).
Hinta 22,00 e, maksuviite 12991.
Kysy peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu: www.avoimetovet.fi

Tapahtumakalenteri
Ti 17.4. kello 16.30
Vierailu: Chef Wotkin´s tuotantolaitos
Helsingin Tukkutori,
Sörnäinen, os. Vanha Talvitie 8
Paikalle pääset kätevästi metrolla:
uusi Kalasataman metroasema.
Kesä lähestyy ja grillaaminen on
tapahtuma, joka kruunaa monet juhlat ja viikonloput.
Chef Veijo Votkin poikansa Asmon kanssa esittelevät
meille monipuolisen Wotkin´s-tuotteiden myymälän, jossa
nautimme lasilliset kuplivaa. Sieltä siirrymme
tukkuosaston tiloihin, jossa kuulemme yrityksen
kehityksestä ja maistelemme Wotkin´sin tuotteita juomien
kera.
Tutustuminen myös aamukierroksella kello 9.00
Tuotantoon pääsee tutustumaan ohjatulla kierroksella
saman päivän aamuna kello 9.00 alkaen. Kerro
halukkuudestasi ilmoittautumisen yhteydessä.
Mukaan molempiin tutustumisiin mahtuu 30 nopeinta
ilmoittautujaa (sitovat ilmoittautumiset).
Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa mukaan!
Helmerivetäjä: Pekka Siitonen.
Tutustu Chef Wotkin´siin: www.chef-wotkins.com.

Pe-ma 20. – 23.4.
Helmeri-matka keväiseen Sloveniaan

Lauantai 21.4.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle
Adrianmeren kauniille rannikolle; vierailu ensin Predjaman
barokkilinnassa, josta matka jatkuu Koperin
satamakaupunkiin, joka sijaitsee pienellä saarella.
Tutustumme vanhaan kaupunkiin sekä Koperin alueen
viiniviljelmiin. Käymme viininmaistiaisissa paikallisessa
viinikellarissa sekä nautimme yhteisen lounaan.
Sunnuntai 22.4.
Vapaata aikaa, jolloin on mahdollisuus kierrellä Ljubljanan
museoita, katsella nähtävyyksiä ja vierailla sunnuntaisilla
antiikkimarkkinoilla. Markkinoille kokoontuu paljon
myyjiä, jotka levittäytyvät kaupungin läpi virtaavan
Ljubnica-joen rantakaduille.
Maanantai 23.4.
Vapaata aikaa esimerkiksi ostoksille.
Illansuussa bussikuljetus lentoasemalle: Finnairin lento
AY724 kello 19.15 - 22.50 Ljubljanasta Helsinkiin.
Matkan hinta: 790 euroa/matkustaja, maksuviite: 1300.
Hintaan sisältyvät lennot, hotellimajoitus kahden hengen
huoneessa aamiaisineen sekä ohjelmassa mainitut
ruokailut, kuljetukset ja retket suomenkielisen oppaan
johdolla.
Matka on täynnä. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Tutustu matkakohteeseen:
www.slovenia.info ja www.burger.si
Vastuullinen matkan järjestäjä: Matka-Agentit Oy

Matkaohjelma:
Perjantai 20.4.
Finnairin lento AY721 kello 9.55 - 11.30
(huom. aika muuttunut) Helsingistä Slovenian
pääkaupunkiin Ljubljanaan, bussikuljetus kentältä
kaupunkiin ja majoittuminen keskustahotelli Cityyn (***).
Iltapäivällä opastettu kävelykierros 300 000:n asukkaan
Ljubljanan viehättävässä vanhassa keskustassa.
Kävelykierroksen päätteeksi yhteinen tervetulopäivällinen.
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Tapahtumakalenteri
To 26.4. kello 17.00
Tyyne-Kerttu Virkin museoitu koti
Merikannontie 3 B 32, Helsinki (Töölö)
Opastettu käynti käsityöneuvos Tyyne-Kerttu Virkin (19072000) kodissa.
Virkin vuonna 1952 valmistunut koti on museoitu 40-50luvun käsityöteollisuuden ja taiteen näytteeksi. Huoneisto
ei ole kotimuseo vaan sitä näytetään vain sopimuksesta.
Kodissa on taidetta, paljon Tyyne-Kertun itse
suunnittelemia ja tekemiä kankaita jne.
Nyt avoinna Helmereille!
Maksu 10 euroa, maksuviite 13259.
Ilmoittautumiset ja maksut 15.4. mennessä. Paikkoja
rajoitetusti.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Ti 15.5. kello 19.00
Disney-musikaali: Kaunotar ja Hirviö
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö,
Eläintarhantie 5
Helmereille on varattu paikkoja huippusuosittuun Disneymusikaaliin, Kaunotar ja Hirviö, jonka ensi-ilta Helsingissä
on ollut 11.1.2007.
Hinta 43,00 (norm. 49,00), maksuviite 13042.
Paikkoja on vielä jäljellä – ilmoittaudu nopeasti.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu musikaaliin: www.hkt.fi

ILMOITTAUTUMISET
HELMERI-TAPAHTUMIIN
Kotisivuilla:
www.helsinginmerkonomit.fi
Sähköpostilla:
helmeri@helsinginmerkonomit.fi
Puhelimella: (09) 773 1405
Faksilla:
SMYL:n faksinumeroon (09) 827 4841
Osallistumismaksut tilille:
127030-100995.
Tervetuloa mukaan!
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Kevään huipputapahtuma kaikille
Helsingin merkonomeille ja
heidän ystävilleen!
Helsingin Merkonomit tarjoaa jäsenilleen
elämysillan Evessä maanantaina 21.5. klo 18-20.
Eve on uusi kosmetiikan suurmyymälä ja
hemmottelukeskus Vantaan Retail Parkissa,
lisätietoja www.eve.fi. Even valikoimissa ovat
kaikki kosmetiikan merkkituotteet,
luontaistuotteet sekä laaja valikoima
aluspukeutumisen tuotteita – kaikki aina
edullisin hinnoin. Mitään Even kaltaista et ole
ennen nähnyt!
Hemmotteluillassa jäsenille on luvassa hyviä
tarjouksia, meikkausta ja tarjolla mm.
kuohuviiniä ja pientä suolaista.
Hemmotteluiltaan voit ottaa mukaan myös
ystäväsi!
Ajo-ohjeet Eveen löytyvät kotisivuilta. Eveen on
järjestetty myös kuljetus halukkaille Helsingin
keskustasta, Kiasman edestä.
Ilmoittaudu viimeistään 16.5. tarjoilujen
varaamista ja kuljetuksen järjestämistä varten.
Tervetuloa!

Pengerkatu 1, B 37 00530 Helsinki
Haluan liittyä Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi

Jäsenmaksu 68 �/vuosi

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Puh. kotiin

Postinumero

Postitoimipaikka

Äidinkieli
Suomi

Toimipaikka

Sähköpostiosoite

Tehtävä toimessa

Puhelin

Faksi

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Koulutus

Ruotsi

Merkonomi
Tradenomi

Merkantti
Muu, mikä?

HSO-sihteeri

Oppilaitos josta valmistunut
Viimeisen lukuvuoden
opiskelija

Datanomi
Valmistumisvuosi

Oppilaitos, paikkakunta ja tutkinto jota opiskelet

Paikka ja päiväys

Opinnot aloitettu

Allekirjoitus

Palvelukortti
Lähettäkää minulle esitemateriaalia
Lähettäkää Merkonomien Työttömyyskassan liittymislomake
Osoitteen / nimenmuutos
Nimi
Ent. nimi
Ent. osoite
Postinumero ja toimipaikka
Uusi osoite
Postinumero ja toimipaikka
Mielipiteitä / terveisiä
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Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!
www.helsinginmerkonomit.fi • helmeri@helsinginmerkonomit.fi
HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Kevät ja kesä 2007
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ke 11.4.

19.00

Pienin yhteinen jaettava, Avoimet Ovet

22 e, viite 12991

Ke 11.4.

17.30

Espoon modernin taiteen museo EMMA,
WeeGee

9,50 e, viite 1025

Ti 17.4

09.00 ja
16.30

Yritysvierailu: Chef Wotkin´s, Sörnäinen

maksuton

Kevätmatka Sloveniaan

790 e, viite 1300

Pe-ma 20.-23.4.
To 26.4.

17.00

Tyyne-Kerttu Virkin museoitu koti

10 e, viite 13259

La 12.5.

09.30

Liiton TYKY-päivä, Hotelli Arthur

40 e (SMYL) (*

Ti 15.5.

19.00

Kaunotar ja Hirviö, Kaupunginteatteri

43 e, viite 13042

Ma 21.5.

18.20

Vierailu: elämysilta kauneuskeskus Evessä, Vantaa maksuton

Su-ma 19. –20.8.

Liiton konserttimatka Tarttoon

170 e (SMYL) (*

*) Ilmoittaudu liiton toimistoon puh. (09) 8275542, josta saat maksuohjeet.
Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helsinginmerkonomit.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2007

– lehti

Varsinaiset jÄsenet:
Anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855
anni.purontaa(at)helsinginmerkonomit.fi
Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)elakesaatioyhdistys.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
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, hallituksen sihteeri
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
Seija Kuusinen
Puhelin 040-541 4454
seija.kuusinen(at)netsonic.fi
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

Työsuojeluhallinnon neuvontapalvelu
www.tyosuojelu.fi
työsuhdeasioissa 		
puhelin 020066122
På svenska				
010066144
Työhallinnon Työlinja
paikallispuhelun hinnalla
Numerot muuttuneet
uudet: 010 607 6766 tai 010 194 904 (ma-pe klo 8 -19)
http://www.mol.fi

Helmerien puhelinpäivystys toimiston numerossa
(09) 773 1405 on kello 9.00 – 14.00 välisenä aikana.
Soitellaan!

Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen

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

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
PL 147 00531 Helsinki
puhelin (09) 827 5542
(Pengerkatu 1 B 37)
faksi
(09) 827 4841
sähköposti: smyl@merkonomit.net
http://www.merkonomit.net
puhelin (09) 4762 5200
faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi

puhelin

050-5410285

MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN PALVELUNUMEROT JA YHTEYSTIEDOT
Postiosoite: PL 52, 00521 Helsinki
Asiakaspalvelu: Elimäenkatu 20, Vallila
avoinna maanantai - perjantai klo 9.00 - 15.00
Sähköposti: jasenasiat@merkonomientk.fi

Puhelin (09) 8689 400
Palveluaika tiistai - perjantai klo 9.00 - 12.00
Maanantaisin puhelinpalvelua ei ole
päivärahojen maksatusajon vuoksi.
Telefaksi: (09) 8689 4040

1. Jäsenyystilanteesi ja päivärahan maksupäiväkysely

5. Päivärahojen verotuksesta

2. Tietoa, jos jäät työttömäksi

6. Yrittäjyyskäsitteestä

3. Ohjeita osa-aikatyöntekijälle

7. Liittymisehdot ja työssäoloehdoista yleistä

4. Ohjeita alle kuukauden kestävää kokoaikatyötä tehneelle

8. Työttömyyskassan yhteystiedot

www.merkonomientk.fi
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Ota tämä sivu talteen!

MJK-instituutti
Iso-Roobertinkatu 20-22
00120 Helsinki		

Kevään kokouksia
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous on
lauantaina 26.5. kello 15.00 Helsingissä Hotelli Arthurissa, osoite Vuorikatu 19.
Merkonomien työttömyyskassan edustajiston kokous pidetään samana päivänä
26.5. kello 12.00 alkaen Helsingissä Hotelli Arthurissa.

Olethan muistanut maksaa
vuoden 2007 jäsenmaksusi!
Onko osoitteesi muuttunut?

Tee osoitteenmuutos helposti SMYL ry:n
kotisivun etusivulla:

www.merkonomit.net.

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

Jäsenyys
kannattaa
eläkeläisellekin
Meille on tullut kyselyjä, kannattaako
eläkkeelle jäätyään jatkaa Helmerien jäsenenä. Kannattaa ehdottomasti:
jäsenedut hyödyttävät myös eläkeläisiä. Muun muassa liittovakuutukseen
sisältyvä, arvokas vapaa-ajan matkojen matkustajavakuutus on otettu kaikille jäsenillemme, myös eläkeläisille. Ja eläkkeellä, jos koska, on aikaa
matkustella. Silloin on aikaa tulla mukaan entistä aktiivisemmin yhdistyksen vapaa-ajan tapahtumiinkin.
Yhdistyksen ja liiton jäsenyys ei
ole mitenkään sidottu Työttömyyskassan jäsenyyteen.
Osallistu tapahtumiimme ja kerro
samalla meille omat toiveesi. Järjestämme mielellämme tapahtumia, jotka jäseniämme kiinnostavat.

Helmerien hallitus

Uudet jäsenedut ovat liiton sivulla: www.merkonomit.net

