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Puheenjohtajalta

Yhdessä on
mukavampi ikääntyä

T

useampihan edelleen haaveilee eläkepäivistä. Eläkkeelle siirrytään ennen aikaisesti niin fyysisesti rasittavista töistä kuin
toimitusjohtajan tehtävistäkin. Joissain tapauksissa, mikäli on kyse yrityskaupasta,
voidaan vanhaa johtajaa vielä tarvita - jollain nimikkeellä - mutta yleensä toimitusjohtajan vaihdos on totaalinen siirto pois
yrityksestä.
Viime viikkoina julkisuudessa on ollut paljon Jyrki Hämäläinen kuolemasta.
Hän ehti olla kolmisen vuotta eläkkeellä ja masentui kyseisenä aikana. Työ oli
ollut kaikki kaikessa. Jyrki ihmetteli itse
maaliskuun alun iltapäivälehdessä, miksi
hän vasta nyt eläkkeelle jäätyään sai stressin oireita. Jyrki ei varmasti ollut yksin
masennuksessaan. Monet muutkin, joille
työ on ollut ensimmäinen ja tärkein elämässä, ovat sairastuneet. Yhtäkkiä ympärillä ei ole mitään. Monet ihmissuhteetkin
perustuvat työyhteisöön eikä muita verkostoja ole. Ennen kuuluit johonkin, olit
näkyvillä, sinut huomattiin; nyt ovat vain
mielialalääkkeet.
Eläkkeelle siirtyessä ja jo sitä suunnitellessa pitäisi sisäistää itselleen monet
asiat: työyhteisön tuomat yhteydet häviävät, tulotasosi putoaa, fyysinen kuntosi ei
parane todennäköisesti.
Henkilökohtaisesti, vaikkei eläkkeelle
siirtyminen olekaan ajankohtaista, ovat
viime vuodet olleet hyvänä koulutuksena.
Yli kahdenkymmenen vuoden työyhteisö

katosi ja entiset suhteet sieltä ovat jääneet
parin henkilön varaan. Julkishallinnon
pätkätyöläisenä olen tottunut pienempään
tulotasoon, mutta oppinut nauttimaan pitkistä lomista ja lyhyestä työpäivästä eli lisääntyneestä vapaa-ajasta. Harrastamaankin ehtii. Siis matala lasku eläkepäiviin.
Helmerit ei ole toki eläkeläisjärjestö,
mutta jäsenistössä on monia virkeitä ja
osallistuvia eläkeläisiä. Tulkaa muutkin
mukaan; yhdessä on helpompi ikääntyä.
Ihminen kaipaa kuulumista johonkin
yhteisöön. Toivoisin myös uusia ideoita
toimintaamme. Esimerkiksi urheilu- ja
liikuntasaralla olemme olleet ”nukkumassa”. Henkilökohtaisesti olen haaveillut naisten kuntonyrkkeilyryhmästä.
Nelivuotiskauteni Helmerien puheenjohtajana päättyy vuoden vaihteessa ja
silloin siirryn tehtävästä ”eläkkeelle”,
vaikka jatkankin työelämässä. Näette
varmaan minut edelleenkin Helmeri - tapahtumissa.
Onnittelut kaikille keväällä valmistuville
alan ammattilaisille!
Aurinkoista vappua, heleää helluntaita,
sateetonta juhannusta

toivottaen
Anni Purontaa

Kuva: Arja Rissanen

yöelämän muutoksista puhutaan entistä enemmän. Ikäpolvien kohtaamisesta, eläkkeelle siirtymisen ajasta,
kansainvälistymisestä ja työvoimapulasta. Meidän pitäisi osata ottaa huomioon
muuttunut ympäristö, työn vaatimukset
ja omat resurssit sekä arvioida sen mukaan optimaalinen oma eläkkeelle siirtymisaikamme. Myös työnantajan tulisi
osata hyödyntää osaamistamme mahdollisimman pitkään. Lisäksi olisi luotava
työyhteisöjä, joissa nuoretkin, viihtyisivät
vaikka suurin osa työntekijöistä olisikin
iäkkäämpiä.
Työssä viihtyvyyteen auttaa ensisijaisesti kaksi asiaa: tieto, että apua saa
tarvittaessa ja tunne siitä, että hallitsee
oman työnsä ja pystyy vaikuttamaan siihen. Epäviihtyvyyttä aiheuttavat sekavat
valta- ja vastuualueet. Mitä teen, mitä
voin jättää tekemättä? Vanhemmiten ovat
jotkin edut, kuten kunnon työterveyshoito, tulleet tärkeämmiksi.
Olin helmikuussa kuuntelemassa Tikkurilasssa TELAn (Työeläkevakuuttajat)
tietoiskua ”Joustavasti eläkkeelle”. Meitä
oli siellä 621 henkeä, joista ainakin yksi
Helmeri oli lisäkseni mukana. Kaikkiaan
eri puolilla maata järjestettyihin tilaisuuksiin oli ilmoittautunut yli 13 300. Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta sitä voi
ennakoida ja siten varautua siihen.
Viisasten kiveä ei sieltä minulle löytynyt, mutta hyvä, että tietoa jaetaan. Yhä

”Jos pystyt näkemään kaikki työsi tulokset,
työsi on ollut arvotonta.”

Leo Tolstoi
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HBC:n musikaali
”Kasvun paikka”

Opiskelijat
valmiit tekemään
myös bisnestä
musikaalillaan
Helsinki Business Collegen opiskelijoiden
ja henkilöstön yhteisen musikaaliprojektin,
Kasvun paikan, ensi-ilta oli 5.3.2008. Esityksiä
oli kolme 5. – 7.3. välisenä aikana.

H

BC on ollut mukana
Osallistamalla tutkintoon
-projektin levitysvaiheessa, josta syntyi mm. musikaaliprojekti. Projektin tavoitteena on ollut saada opiskelijoiden ääni kuuluville sekä saada
heidät sitoutumaan paremmin
oppilaitoksen yhteishenkeä
vahvistavaan toimintaan.
Musikaalin teksti perustuu
opiskelijoiden omiin kirjoituksiin. Teksti käsittelee nuoren elämän kasvun paikkoja
ja siinä kuvataan rankkojakin
aiheita: ystävän kuolemaa,
huumeiden käyttöä jne. Musikaalityöskentelyssä on 17
opiskelijaa ja 9 henkilöstön
edustajaa.

reografina toimi Antti Seppänen, musiikin valmennuksesta
vastasi Tiina Rostela ja bändin
ohjaajana toimi Tuomas Kalliokoski. Kalliokoskea lukuun
ottamatta edellä mainitut ovat
olleet HBC:n ulkopuolisia asiantuntijoita.

Musiikkia yritysjuhliin
HBC:n opiskelijat ovat valmiit
myös tekemään bisnestä esityksellään. Musikaalista voidaan irrottaa laulunumeroita
ja osia, joita yritykset voivat
tilata esim. henkilöstöjuhliin.
Musikaali on valmis tuote,
jota voidaan hyödyntää myös
liiketalouden opinnoissa.

Musikaalin ohjasi Marjaana
Veikkanen.

(Lähde: HBC:n tiedote, www.hbc.fi)

- Projekti on ollut haastava ja
kiinnostava. Hienoa, että musikaalia lähdettiin tekemään
nuorten omista aiheista. Mielenkiintoista projektissa on
ollut se, että mukana on ollut
paljon ihmisiä, jotka eivät ole
koskaan ennen tehneet teatteria, sanoo ohjaaja Marjaana
Veikkanen.
Käsikirjoituksen tekijä on
Henna Moisio, musikaalin ko-

SMYL-liiton toiminnanjohtaja Anna-Maija
Kunnas oli katsomassa
Helsinki Business Collegessa nuorten musikaalia, johon hän
ihastui. Ohessa AnnaMaijan juttu Kasvun
paikka -musikaalista.
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Kasvun paikka

Henna Moision musikaali
M

aaliskuun alun keväisenä perjantai-iltana kiirehdin kutsua noudattaen vuonna 1881 perustettuun
Helsinki Business Collegeen
(HBC) mielessäni vielä päivän
tekemättömät työt ja tuleva
viikonloppu. Illan ohjelmassa
oli luvassa oppilaitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan
yhteinen musikaaliprojekti –
Kasvun paikka.
Esitys alkoi vaikuttavasti.
Pimeässä salissa kuului ”Hetki lyö, Hetki lyö….” Kirkaa
tietty. Heti ensi minuuteilla
musikaali tempaisi täysillä
mukaansa. Esitys eteni johdonmukaisesti ja aiheet käsiteltiin musiikin säestäminä
taidokkaasti. Väylä oli avoin
nuorten kivuliaaseen aikuistumiseen ja sen mukanaan tuomiin ”lieve-ilmiöihin”.
Kaikki tuntuivat olevan 100
%:sesti esityksessä mukana –
aiheet olivat koskettavia ja
kauniita; rakkautta, kaipuuta,
epätoivoa, kuolemaa. Pisarat

tulivat silmiin – mielikuvat
nuoruudesta ja menetyksistä nousivat pintaan (onneksi
Kanebo 38° tekee mitä lupaakin – eihän tuskaa sovi ulospäin näyttää tai sopiiko kuitenkin?).
Esitys päättyi ja huomasin, että en ollut hetkeäkään
ajatellut työasioita tai mitään

muuta – näytös vei kokonaan
mukaansa. Musiikki oli tuttua
ja hyvin valittu kuhunkin tapahtumaan sopivaksi. Koululla oli lämmin ja ystävällinen
tunnelma. Nuorta energiaa
lava täynnä – eipä olisi ihan
ensimmäisenä tullut mieleen,
että ollaan kaupallisessa op-

pilaitoksessa, taiteellisuutta ja
monilahjakkuutta löytyi.
Kiitos kaikille produktioon
osallistuneille! Olette
onnistuneet erinomaisen
hyvin!

Teksti: Anna-Maija Kunnas
Kuvat: Jenni Kemppinen
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Oppisopimustoimisto Helsingissä
Oppisopimuskoulutuksen pitkiä
perinteitä juhlittiin
2.4. Helsingissä,
kun Helsingin
opetusviraston
oppisopimustoimisto
täytti 50 vuotta.
Juhlatilaisuudessa
Finlandia-talolla
puhuivat mm.
opetusministeri
Sari Sarkomaa,
Elinkeinoelämän
keskusliiton
toimitusjohtaja Leif
Fagernäs ja SAK:n
puheenjohtaja Lauri
Ihalainen.

Pekka Siitonen esittelee ylpeänä Oppisopimustoimiston
historiikkia, johon hän sai tekijöiden nimikirjoitukset.
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50 vuotta

Helsingin Merkonomien hallitus oli vieraana Helsingin oppisopimustoimiston 50-vuotisjuhlssa.
Vas. Päivi Lumpola, Anna-Maija Kunnas, Sirkka Warvas ja Tytti Aalto.

J

uhlaseminaarissa jaettiin
palkinto ansioituneelle helsinkiläiselle työpaikkakouluttajalle, suunnittelija Pertti
Nurmelalle. Hän on tehnyt
uraauurtavaa työtä Helsingin
kaupungin rakennusviraston
HKR-Tekniikan konepajalla.
Nurmela on ollut kouluttaja,
ohjaaja ja luotettava isähahmo isolle joukolle oppisopimusopiskelijoita, joita hän on
yli 20 vuotta kestäneen uransa
aikana opettanut työelämän tavoille ja luotsannut ammattiin.
Hän on ollut myös edistämässä kansainvälistä opiskelijavaihtoa.
Pertti Nurmela on aina korostanut hyvän työilmapiirin merkitystä oppimiselle.

Omalla esimerkillään hän on
innostanut myös vanhemmat
ammattimiehet ottamaan vastuuta nuorten koulutuksesta ja
siirtämään heille osaamistaan.
– Hyvään työilmapiiriin kuuluu nuorista, alan töitä opettelevista huolehtiminen ja heidän työnsä ohjaaminen, hän
painottaa.
Seminaarissa julkistettiin
myös juhlakirja oppisopimuskoulutuksen historiasta ja kehittämisestä. Suomessa oppisopimuskoulutus on vuosien
varrella kokenut monia erilaisia vaiheita ja ollut monesti
kiihkeänkin koulutuspoliittisen keskustelun kohteena.

Kauppa ja hallinto suosituimmat
opiskelualat
Tällä hetkellä oppisopimuskoulutuksen suosio kasvaa.
Oppisopimuskoulutuksessa oli
Helsingissä viime vuonna yli
5 000 opiskelijaa ja toimintaan
osallistui toista tuhatta yritystä. Oppisopimuskoulutusta
toteutettiin yhteistyössä lähes
sadan oppilaitoksen kanssa.
Oppisopimuksella voi opiskella kaikkiin toisen asteen

ammatillisiin tutkintoihin, ja
yrittäjille on oma oppisopimuskoulutus. Oppisopimuskoulutusta kehitetään kiinteässä yhteistyössä työelämän
kanssa. Yhä useammat yritykset ja työnantajat näkevät oppisopimuskoulutuksen
mahdollisuudet henkilöstön
rekrytoinnissa ja kehittämisessä. Oppisopimuksesta on
tullut liiketoiminnan kehittämisen väline.
Helsingissä suurin osa oppisopimuksista (37 %) solmitaan kaupan ja hallinnon
alalla. Viidesosa sopimuksista (20 %) tehdään ravitsemisja talousalalla ja samoin noin
viidesosa (21 %) tekniikan ja
liikenteen alalla. Sosiaali- ja
terveys- kauneudenhoito- ja
liikunta-alan oppisopimuksia
on noin 15 % oppisopimuksista. Tyypillinen oppisopimusopiskelija on 25 -29 –vuotias,
mutta oppisopimuksella opiskelevat kaikenikäiset. Tavoitteena on lisätä peruskoulunsa
päättäneiden nuorten määrää
oppisopimuskoulutettavista.

Kuvat: Merja Äimänen
Teksti: Helsingin oppisopimustoimisto

Uutisia

Koonnut: Merja Äimänen

Kevätkokous hyväksyi sääntömuutoksen SMYL-liiton
kevätkokous
Helmerien sääntömääräinen kevätvuosikokous pidettiin 27.
maaliskuuta Helsinki Business Collegessa.
Kotkassa

K

evätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat, yhdistyksen vuoden
2007 tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä hallituksen sääntömuutosehdotus.
Tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksyttiin ja todettiin viime vuoden olleen
jälleen hyvä: toiminta aktiivista sekä tilinpäätös ylijäämäinen.
Sääntömuutos hyväksyttiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muutos tulee voimaan, kun yhdistysrekisteri on sen hyväksynyt. Kokous piti tärkeänä pykälä 4:n muutosta, jossa laajennetaan jäsenpohjaa sekä lisätään seniorijäsenet ja opiskelijajäsenet,
joiden jäsenmaksut poikkeat varsinaisen jäsenen maksusta.
Uusien sääntöjen mukaan Helmerien varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä
liiketalouden, kaupan, hallinnon tai matkailualan tai vastaavan, toisen asteen tai sitä
ylemmän tutkinnon suorittaneet sekä näihin tutkintoihin opiskelevat henkilöt. Toisen
asteen tutkinnoksi lasketaan myös ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.
Lisäyksenä sääntöihin tulee kohdat: opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,
joka opiskelee mainittuja tutkintoja sekä seniorijäseneksi varsinainen jäsen, joka on
hyväksymishetkellä täyttänyt vähintään 70 vuotta.

Merja Äimänen

S

MYL-liiton sääntömääräinen kevätliittokokous on Kotkassa lauantaina
17. toukokuuta kello 15.00 Sokos
Hotel Seurahuoneella, osoite Keskuskatu 21. Valtakirjojen tarkastus alkaa kello
14.45.
Liittokokous on ennen Kymenlaakson
Liiketalous ry:n 50-vuotisjuhlaa, joka alkaa juhlavastaanotolla kello 16.00 hotelli
Seurahuoneella. Tarkemmat tiedot juhlasta ovat sivulla 16.

MJK kokoontuu
Kotkassa

M

JK:n sääntömääräinen kevätkokous
on SMYLlin liittokokouspäivänä
17.5. myös Kotkassa hotelli Seurahuoneella kello 10.00 alkaen.

Sääntömuutosta
käsittelevän
kokouksen puheenjohtajaksi
oli kutsuttu
varatuomari
Hannu Äimänen. Sihteerinä toimi Päivi
Lumpola.

Työttömyyskassan
edustajiston
kokous Helsingissä

T

yöttömyyskassa Nomitin edustajiston kokous pidetään Helsingissä sunnuntaina 25.5. kello 13.00. Kassa ilmoittaa myöhemmin paikan ja lähettää
kokousedustajille etukäteen kokouksessa
käsiteltävän aineiston.

Helmeri-päivystys
Irmeli Satka
ja Tytti Aalto
osallistuivat
27.3. sekä työttömyyskassan
vaalikokoukseen että yhdistyksen vuosikokoukseen.

H

elmerien päivystäjinä toimivat tänä
vuonna Marja Alppi ja Päivi Lumpola.

Päivystäjämme vastaavat
Helmerien puhelimeen (09) 773 1405
kello 9.00 – 14.00 välisenä aikana.
Tavoitat heidät sähköpostitse:
helmeri@helmeri.fi.
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Tuuli Paavola, uusi Helmeri:

Matkailu tuntui
omalta alalta
Tallink Siljalla työskentelevä restonomi Tuuli Paavola liittyi Helmerien
jäseneksi tämän vuoden alussa. Toivotamme Tuulin ja kaikki muutkin
uudet Helmerit tervetulleiksi yhdistyksemme toimintaan. On mukavaa,
että jäsenpiirimme laajenee ja verkotumme monille eri aloille.
Kerrotko Tuuli itsestäsi, kuka olet
ja mitä teet?
- Olen 34-vuotias restonomi
AMK. Perheeseeni kuuluvat
aviomies ja tyttäremme, 2-vuotias Nea sekä hännänhuippuna jo
vaarin ikään ehtinyt saksanpaimenkoira. Harrastan säännöllisen
epäsäännöllisesti liikuntaa, muuten harrastuksia rajoittaa ihanasti
perhe ja vähemmän ihanasti työ.

Mitä olet opiskellut ja miksi?
- Restonomiksi opiskelin Laurea
ammattikorkeakoulussa palveluyrittäjyyden koulutusohjelmassa,
pääaineenani matkailu. Restonomin tutkinto vastasi odotuksiani, sillä tutkinto antaa eväät
monipuolisiin tehtäviin matkailualalla tai muulla kaupallisella
alalla. Ennen restonomiopintoja
opiskelin ”viittä vaille valmiiksi”
bioanalyytikoksi ammattikorkeakoulussa, mutta viime metreillä
totesin matkailualan omakseni ja
tein suuren suunnan muutoksen.
Tuulin mielestä yrittäjyyteen
liittyvät osa-alueet opinnoissa
ovat kertakaikkisen hyvä pohja
yrittäjyyteen. ”Näitä oppeja hyödynnän itse perheyrityksessämme
kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijapalvelutoimistossa Jaritek
Oy:ssä, jossa mieheni työskentelee kokoaikaisesti.”
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Työskentelet tällä hetkellä
varustamossa – minkälaisissa
tehtävissä?
- Työskentelen Tallink Silja
Oy:ssä Duty Free osastolla Order Management Cordinatorina. Konsernin palveluksessa
olen ollut vajaa kuusi vuotta
erilaisissa tehtävissä, muun
muassa matkamyynnissä, lähtöselvityksessä, tuotannossa ja
asiakaspalautteista vastaamassa. Tulin alun alkaen suorittamaan työharjoittelua ja sille
tielle jäin.
Tuuli Paavolan mielestä
varustamossa työskentely on
mielenkiintoista monestakin
syystä: eri sesongit ja alati
muuttuvat tilanteet tuovat työhön säpinää ja vaihtelevuutta.

Mitä uutena jäsenenä odotat
Helmereiltä ja SMYL-liitolta?
- Yhdistykseltä ja liitolta odotan uusia kontakteja ja mukavaa vapaa-ajan virkistystoimintaa. Olen jonkin verran
ehtinyt tutustua tarjontaan ja
muutamiin Helmeri-tapahtumiin olen jo ilmoittautunut
osallistujaksikin. Erittäin mie-

lenkiintoisia tapahtumia on
mielestäni tarjolla. Kulttuuri
riennoissa osallistun mielelläni teatteriin ja erilaisiin musiikkitapahtumiin. Liikunnallisena ihmisenä kaikki siihen
liittyvä kiinnostaa minua.
Tuuli Paavola kiittelee, että yhdistys ja liitto tuntuvat
erittäin hyvin organisoiduilta
ja tiedottaminen on hoitunut
hienosti. ”Toivon jatkossa
voivani osallistua enemmänkin yhteisiin tapahtumiin ja
toimintaan.”
Mukava kuulla, että yhdistyksemme vapaa-ajan toiminta
kiinnostaa Sinua matkailuammattilaisena. Olet lämpimästi
tervetullut mukaan Helmeritoimintaan – kuten kaikki uudet jäsenemme. Lähettäkää
meille toiveita, minkälainen
yhdistystoiminta teitä kiinnostaa.

Uusi SMYL-jäsenetu:

Tallink Siljan matkoista
alennusta
Yhdistyksemme jäsenenä saat 10 %:n alennuksen kaikista
Tallink Siljan normaalihintaisista risteilyistä ja reittimatkoista sekä henkilöliikenteen ajoneuvoista.
Tee varaus joko puhelimitse:
Contact Center
Silja p. 0600 174 552
Tallink p. 0600 157 00
tai netin kautta:
www.tallinksilja.com online-varaus
Varausta tehdessäsi mainitse asiakasnumero 18202.

Nähdään Helmeri-tilaisuuksissa!

Haastattelu: Merja Äimänen
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Helmerin ruokanurkkaus

Anni Purontaa

Kevyttä kevään juhliin

P

ääsiäisaika on takana.
Tulossa ovat kevät ja kesä omine juhlineen. Ensin
on vappu, jolloin perinteisesti
istutaan iltaa pikkusuolaisten
kera ja vapunpäivänä sitten
nautitaan sillilounas kotona tai
vappulounas ravintolassa.
Vappuaattoiltaan tai aamun
piknikillekin sopivat ruokaisat
salaatit.

Aseta vihannekset ja munat tarjoiluvadille. Lohikääröt
päälle ja koristellaan sitruunalla, tillillä ja mahdollisesti
ylijääneillä katkaravuilla.
Lohen ja rapujen tilalla
maistuvat myös kinkkukuutiot
ja paahtopaistisuikaleet. Vihanneksina voi tarjota kurkun
ja tomaatin tilalla esimerkiksi
kesäkurpitsaa ja paprikaa.

Merellinen salaatti

Sinappikastike

300 gr tuoreita kuorittuja
katkarapuja
300 gr graavilohta
puolikas kurkku
4 tomaattia
2 kovaksi keitettyä kananmunaa viipaleina
kerä amerikansalaattia, tilliä,
sitruunaa.

2 dl Dijon-sinappia
¾ dl sokeria
dl omenaviinietikkaa
dl öljyä
1 tl hunajaa
tilliä, valkopippuria,
omenamehua

Huuhtele salaatti, valuta hyvin ja revi. Viipaloi lohi ohuelti. Laita viipaleiden keskelle
pari katkarapua ja kääri rullalle. Suikaloi kurkku ja leikkaa
tomaatit lohkoiksi.

Vatkaa sinappi ja sokeri,
lisää nauhana hyvin sekoittaen öljy ja omenaviinietikka.
Mausta valkopippurilla, hienonnetulla tillillä ja hunajalla.
Ohenna tarvittaessa omenamehulla.

Vappubooliin
Boolin jääpaloja on syytä maustaa, muuten ne suotta laimentavat sulaessaan. Sitruunan makuisia jääpaloja voi valmistaa
esimerkiksi pestyihin jogurttitölkkeihin. Pohjalle laitetaan
sitruunaviipale ja päälle Spriteä tai vastaavaa. Eri hedelmistä
saa näyttävän näköisiä lisäkkeitä. Samoin käyttäessäsi vaikkapa vadelmaviiniä booliin lisää jääpalamuotissa pakastettuja vadelmia. Likööriä boolin sekoitettaessa jääpalatölkkien
pohjalle kaadetaan tilkkanen likööriä, päälle virvoitusjuomaa
ja pakkaseen.
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Juustosalaatti
700 gr kermajuustoa
kaksi eriväristä paprikaa
neljännes vesimelonia
pala kurkku
rapeaa salaattia
viinirypäleitä
Suikaloi ainekset ja halkaise viinirypäleet. Poista kaikki
siemenet. Sekoita yhteen ja
tarjoa kermaviilikastikkeen
kera: purkki kermaviiliä, rkl
omenaviinietikkaa, rkl juoksevaa hunajaa ja silputtuja
yrttejä maun mukaan.
Kevään ja kesän perhejuhliin: lakkiaisiin, rippijuhliin
ja valmistumisjuhliin sopii
vaikkapa perinteinen voileipäkakku.

Valmista kuorrutus sekoittamalla kattilassa 400 gr sulatejuustoa ja omenamehua.
Kalaisamman version voit
valmistaa seuraavalla täytteellä:
Puhdista ja pilko pieneksi
800 gr lämminsavulohta. Sekoita kalahiutaleet 2 dl ranskankermaa ja 1 dl kermaan.
Mausta seos mustapippurilla,
tillillä ja suolalla.
Sama kuorrutus käy. Koristele ruohosipulilla, tillillä
ja kalaruusuilla.
Lomalla monet kalastavat.
Saalistakin saadaan. Ikävä
vain, mitä isompi hauki, sen
puumaisempi liha. Osa intohimoisista kalastajista jättääkin isot kalat käyttämättä tai
palauttaa veteen.

Voileipäkakku
Lado pitkulaiseksi kakuksi
vuorotellen tummaa ja vaaleaa
vuokaleipää, jotka olet kostuttanut herkkukurkun liemellä.
Laita väliin täytteitä:
300 gr palvikinkkua
200 gr tuorejuustoa
2 dl kermaviiliä
2 dl herkkukurkkuraastetta
2 tl sinappia
suolaa, valkopippuria
toinen täyte:
250 gr ruohosipulituorejuustoa
150 gr juustoraastetta
0,5 dl kermaviiliä

Uunihauki
1,5-2 kg hauki
1 tl suolaa
3 rkl voita
3-4 rkl korppujauhoja
sitruunan mehu
pippuria
tilliä
Valele hauki sisältä ja päältä
sitruunamehulla. Mausta, aseta uunipannuun ja laita sisään
voita ja tillisilppua. Ripottele
päälle korppujauhoja ja paista
n tunti 180 asteessa.
Jos saatte oikein suuren hauen voi sisään laittaa pekoniviipaleista ja yrttiriisistä tehdyn
seoksen. Päälle voinokareita.
Suuremmalle kalalle enemmän voita.
Maukasta kesää!

Helmerin kielinurkkaus

Merja Äimänen

Ärsytyksiä

K

ielenhuollon tiedotuslehti Kielikello käsittelee
tämän vuoden ensimmäisessä numerossa muun
muassa, mitkä sanat ja sanonnat tutkitusti ärsyttävät ihmisiä suomen kielessä. Turhat
täytesanat, kuten elikkä, niinku, tuota noin, no, siis ja silleen, ylittävät useimpien ärsytyskynnyksen. Myös muotisanat, esimerkiksi laatuaika,
lähtökohtaisesti, puitteissa, itse asiassa, pitkässä juoksussa
ja loppupeleissä, saavat monet
kielenkäyttäjät varpailleen. On
toki hyvin yksilöllistä, mikä
sana kutakin alkaa riipiä. Mutta selvää on: mitä useammin
samaa sanaa tai lausetta toistetaan, sitä ärsyttävämmältä

se kuulostaa - sille käy kuin
vanhalle vitsille.
Itselläni on muutamia ärsykesanoja, jotka alkuun kuultuna tai luettuna vaikuttivat
hauskoilta, mutta yliannostuksena saavat niskavillat
pystyyn. Esimerkiksi keli-sana
sään tai ilman synonyyminä ei
tunnu enää vitsikkäältä. Varsinkin, kun aikuiset toimittajat
– saati meteorologit – puhuvat hyvästä kelistä silloin, kun
tarkoittavat hyvää säätä; eivät
siis tarkoita esimerkiksi hyvää
ajo- tai hiihtokeliä. Maailmaloppuiset sanat ovat mielestäni
kovin liioittelevia. Televisioohjelmissa kuulee harva se
päivä värimaailmasta, makumaailmasta, tuoksumaailmas-

ta, ravintolamaailmasta ja ties
mistä maailmasta. Miksei peräti maailman kaikkeudesta?
Työssä törmään useissa virallisissa papereissa sanaan
osalta; ja sekös harmittaa.
Oikolukiessani esimerkiksi
muistioita ja pöytäkirjoja yritän poistaa kyseisen sanan parhaani mukaan.
Muistutuksena Helmerissä julkaistu kielenhuoltojuttu
osalta-sanan turhuudesta:

Helmerin 1-numerossa 2006 :
Ilman osalta-sanaa pärjää hyvin

On turha sanoa ”Vanhustyön
osalta kehitys on kulkenut hyvään suuntaan”, kun voi sanoa,
että ”Vanhustyö on kulkenut
hyvään suuntaan”.
Samoin lauseen ”Toiminnan
kehityksestä annetaan lausunto puolen vuoden osalta.” voi
sanoa selvemmin: ”Toiminnan puolen vuoden kehityksestä annetaan lausunto.” tai
”Kivikylän osalta osastot eivät
ole budjetissaan.” – lause on
epäselvempi kuin: ”Kivikylän
osastot eivät ole pysyneet budjetissa.”

Ymmärtäminen helpottuu, kun
lauseet yksinkertaistuvat.

Huoneeseen mahtuu 50 henkeä

H

enki-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, elossa oloa, 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.

(Lähde:
Vantaan srkyn intra, 18.2.08/aa)
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Käy Kiinassa, niin koet tuhataikaisen kulttuurin

Shanghai - silkkiä ja h

12

helmiä, ateriaa ja akrobatiaa
Helmerit Kiinassa 22. – 29.3.2008

K

äsittämätön kokemus
vastatulijalle. Mr Sun
sompaili viiden kerroksen lähiörampin - siis
viiden betonikierron korkeudelta alas moottoritielle. Heti tultuamme Shanghaihin menimme tilaamaan
vaatteita vaattureilta ja räätäleiltä edulliseen hintaan;
se onnistuikin. Kuulin.
Matkaan liittyi niin monia ihastuttavia kokemuk➤➤
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➤➤
sia; sellaisia kulttuurituntemuksia, joihin on vaikea
ottaa kantaa. Mutta itse olen
aina ihaillut osaamista, etenkin kun se on ”vahvaa osaamista”. Silkin valmistus on
Kiinassa todella alusta alkaen
totta. Samoin helmien viljely.
Voiko olla aidompaa, kun sen
itse kokee ja näkee?
Ruokailtiin joka aamu Hotelli New Asiassa, kotihotellissamme, jossa parasta mielestäni oli juuri paistettu munakas.
Muutenkin ruoka oli hyvää,
erityisesti friteerattu kalakolmio jäi mieleeni.
Nähtiin ja koettiin paljon,
hyvä että pysyttiin mukana.
Aina kohteista nousi jotain aivan ainutlaatuista, kuten kiinalainen akrobatia. Aitoa harva on nähnyt, mutta meidän
ryhmämme kyllä. Mitä mieltä
olet, kun ihmistorni nousee
jopa viidenteen kerrokseen?
Vaatimaton ilmaisu, kun itse
herkistyin lähes jokaisen esityksen yhteydessä. Arvostan
tosiaan osaamista, jota Kiinassa näin: akrobatiaa, käden
taitoja, jopa hyvää asiakaspalvelua.
Ajeltiin esimerkiksi maailman nopeimmalla magneettijunalla eestaas 431 km/t,
aika haipakkaa eikä tuntunut
missään. Ihmeteltiin myös
maailman korkeinta taloa - 99
kerrosta ja puoli kilsaa korkeutta.
Mutta mielestäni koko matkan ydin oli se yhteisyys, jonka
koimme monin pikku viestein
– Tarja-opas: ”slow down””
ja Mr Ming: hurry up, follow
me”. Ja ihme ja kumma: 32
ryhmäläistä taas koossa - nyt
jo Stadissa, jos sallitte.
Kevättä kaikille matkakumppaneille ja muillekin Helmereille!

toivoo Pekka Siitonen
Valokuvat:
Sirkka Warvas ja Timo Talvitie
14

66 vuotta 29.3.08

Golfia Euroopan viheriöillä
Golfviikonloppu
Tallinnassa 16. – 18.5.

350,-

sis. mm laivamatkat, majoitus kahden hengen huoneessa,
3 greenfeetä, kuljetukset.

alk.
lähdöt joka perjantai, sis. mm Finnairin suorat lennot,
majoitus kahden hengen huoneessa,
greenfeet lisämaksusta.

Lisää golfmatkojamme

www. matka-agentit.fi

483,-

KuVi 813/00 MjMv

Golfia Maltan
auringossa

Turku 040 514 3735, Linnankatu 13 b, turku@matka-agentit.fi
15

kuvat: Pori Jazzin kuvapankki, Hansabase ja vr

Kymenlaakson
Liiketalous ry 50 vuotta

Lauantaina 17. toukokuuta, 2008
Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki
yhdistyksemme jäsenet, kokousvieraat ja
muiden yhdistysten edustajat!

Amfimaisella Arenalla voi
nauttia hyvästä musiikista
mukavan ja rennon piknik-tunnelman kera. Alueella on runsaasti ravintoloita sekä muita
myyntipisteitä, jotka tarjoavat
mm. ruokaa, juomaa, vaatteita
ja cd-levyjä.

Santana saapuu Poriin!
Lähde jazzjunalla SMYL:n festariporukan
mukaan kokemaan kesän kohokohta, kun
Santana nousee estradille Porin Jazzeilla
Kirjurinluoto Arenalla perjantaina 18.
heinäkuuta klo 15-21!
Jazzjunan alustava aikataulu:
Perjantaina 18. heinäkuuta jazzjuna lähtee Helsingistä noin klo
08.30, kulkee Tampereen kautta ja on Porin rautatieasemalla
n. klo 12.10
Paluumatkalle juna lähtee Porista noin klo 22.10 ja taas Tampereen kautta ollen perillä Helsingissä n. klo 01.53
Festarimatkan hinta on 160 Eur / henkilö
sisältäen meno-paluumatkat junalla ja konserttilipun Kirjurinluoto Arenalle perjantaina 18.7.
Ilmoittaudu jo nyt sähköpostilla info@smyl.fi
Tarkempaa tietoa kevään aikana nettisivuillamme
www.smyl.fi

HUOM! Juna-aikataulut tarkentuvat ja vuorot tulevat yleiseen myyntiin kevään aikana.
Tarpeen mukaan räätälöimme eri pituisia jatsimatkoja,
myös yhteismajoituksella. Majoituksen hinta on n. 50
euroa/henkilö/yö (vähintään 2 henkilöä huoneessa).
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Juhlapäivän ohjelma
klo 16.00
Kymenlaakson Liiketalous ry:n 50-vuotisjuhlat
Sokos Hotelli Seurahuone, Keskuskatu 21, Kotka
klo 18.00
Siirrymme Kotkan matkustajasatamaan m/s Kristina Braheen, jossa ilta jatkuu juhlien ja seurustellen
klo 18.30
Kristina Brahe lähtee juhlaristeilylle ja palaa takaisin satamaan klo 23.30
Hinnat
Tilaisuus Seurahuoneella on maksuton. Yöpyminen Seurahuoneella (ks.hotellin hinnasto).
Risteilyhinnat
Kymenlaakson Liiketalous
ry:n jäsenille seuralaisineen
30 euroa/ hlö, sisältää risteilyn ohjelmineen sekä ruokailun noutopöydästä
Muiden yhdistysten edustajille 60 euroa/ hlö, sisältää risteilyn
ohjelmineen sekä ruokailun noutopöydästä
Laivassa on mahdollisuus myös yöpyä. Yöpymispaketin hinta on 100 euroa/ hlö sisältäen risteilyn ohjelmineen, ruokailun
noutopöydästä, hytin ja aamiaisen.
Passia ei tarvita, mutta matkustajista tulee toimittaa varustamolle nimi, syntymävuosi ja kansalaisuus. Muista kertoa ilmoittautumisen yhteydessä.
Sitovat ilmoittautumiset 15.4.2008 mennessä Heljä Haapala
puh. 0500-559 536 tai sähköpostilla helja.haapala@smyl.fi
Maksut tilille: Nordea 153930 - 6100269

Uutisia

Koonnut: Merja Äimänen

Työministeriön tiedote 18.3.2008

Avoimet työpaikat lisääntyivät Antti Loukola
kaupan-, hallinnon- ja
uuden oppilaitoksen
toimistoalalla
toimitusjohtajaksi ja
rehtoriksi
Työttömiä 25000 vähemmän ja työpaikkoja
7000 enemmän kuin vuosi sitten

H

elmikuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys on
edelleen laskenut ja työpaikkojen määrä kasvanut vuodentakaisesta. Työttömyys laski kaikkien TE-keskusten
alueilla ja kaikissa ammattiryhmissä.
Työvoimatoimistoissa oli helmikuun lopussa 210 100 työtöntä
työnhakijaa, mikä on 24 600 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Helmikuun lopussa työvoimatoimistoissa oli kaikkiaan
423 300 työnhakijaa, mikä on 37 300 vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Työnhakijoista oli työssä olevia 102 200.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työvoimatoimistoihin
helmikuun aikana 66 200, mikä on 7 100 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Kaikkiaan työvoimatoimistoissa oli
helmikuussa avoinna 118 100 työpaikkaa. Työpaikoista täytettiin helmikuun aikana 48 300, joista 19 300 työvoimatoimiston
hakijalla.
Avoimet työpaikat olivat lisääntyneet lähes kaikissa ammattiryhmissä, eniten palvelutyössä, kaupallisessa työssä sekä hallinto- ja toimistotyössä. Avoimet työpaikat vähenivät eniten
teollisessa työssä, terveydenhuolto- ja sosiaalityössä sekä talonrakennustyössä.
Työttömyys laski edellisestä vuodesta eniten Uudellamaalla
(15 %), Pohjanmaalla (15 %) ja Kainuussa (14 %). Ammattiryhmistä työttömyys laski eniten teollisessa työssä (6 600), hallintoja toimistotyössä (3 500) sekä palvelutyössä (3 300).
Helmikuun lopussa työhallinnon koulutus- ja tukityöllistämistoimenpiteiden piirissä oli 83 600 henkilöä, mikä on 10 700
vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkiaan näillä toimenpiteillä oli 3,2 % työvoimasta.

www.mol.fi

Rehtori Antti Loukola Anna-Maija Kunnaksen ja Sirkka Warvaksen keskellä Helsingin oppisopimustoimiston 50-vuotisjuhlassa.

H

elsinki Business College ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto yhdistyvät uudeksi ammatilliseksi oppilaitokseksi.
Uuden oppilaitoksen nimeksi tulee Suomen Liikemiesten
Kauppaopisto. Oppilaitos aloittaa toimintansa 1.8.2009. Oppilaitoksen ylläpitäjä on Helsinki Business College Oy.
Helsinki Business College Oy:n hallitus on valinnut toimitusjohtajaksi 1.4.2008 alkaen ja rehtoriksi 1.8.2009 alkaen KTM
Antti Loukolan. Loukola on toiminut aiemmin Helsingin kauppaoppilaitos Oy:n toimitusjohtajana ja Helsinki Business Collegen rehtorina.
Helsingin kauppaoppilaitos Oy:n hallitus on päättänyt kutsua
KTT, MBA Hely Westerholmin Helsingin kauppaoppilaitos
Oy:n toimitusjohtajaksi ja Helsinki Business Collegen rehtoriksi
siirtymäajaksi 1.4.2008 - 31.7.2009. Westerholm on aiemmin
toiminut Helsinki Business Collegen koulutusjohtajana ja vararehtorina.
Onnea!

(Tiedote HBC, www.hbc.fi)

Uusi SMYL-jäsenetu: Hammassalonki

Agricolankatu 4, 00530 Helsinki, www.hammassalonki.fi
Avoinna ma-to 8.30-20.00 ja pe 08.30-16.00, muulloin sopimuksen mukaan.
Ajanvaraus (09) 272 7200
Jäsenenä saat 15 % käteisalennusta (hammashoidon päätyttyä)
- alennuksen saat listahinnoista (ei koske tarjouksia eikä erikoishammashoitoa)
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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.

Ti 15.4.2008 klo 15.00, 16.00 ja 17.00
(kesto 40 min)
Ke 16.4. kello 17.00
Hoitoa suolahuoneessa

HYVÄNOLONKLINIKKA Raila Kero
osoite: Vanha talvitie 10 A, Helsinki; Tukkutori (samassa talossa
Cafe Ramona, Veijo Wotkin naapuritalossa)

Juhlanäyttely Ateneumissa: Pekka Halonen

os. Kaivokatu 2, Helsinki
Loppuunmyyty – kysy mahdollisia peruutuksia.
Vuonna 2008 tulee kuluneeksi 120 vuotta siitä, kun Ateneum avasi
ovensa yleisölle. Juhlavuoden päänäyttely esittelee yhden
kultakauden merkittävimmistä taiteilijoista, Pekka Halosen
(1865–1933). Näyttely on avoinna 7.3. – 24.8.2008.
Helmereille on varattu opastettu kierros
tähän laajaan Halosen monipuolisen taiteen näyttelyyn.
Hinta: 12, 50 euroa, maksuviite 13123
Ilmoittautumiset ja maksut 1.4. mennessä.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
www.ateneum.fi
Lomakkeen yläreuna

To 24.4. klo 19.00
Teatteri Avoimet Ovet:
Suolahuonehoito annetaan lattiasta kattoon vuorisuolalla
vuoratussa huoneessa. Suolakerros aiheuttaa huoneilmaan
voimakkaan negatiivisen ionisaation, jonka on todettu jo
vuosisatoja sitten helpottavan osaltaan hengitystä. Hoidon aikana
huoneilmaan puhalletaan puhtaasta suolasta (NaCl) jauhettua
hienojakoista suolapölyä, joka aktiivisena tunkeutuu
hengityselimiin ja myös ihohuokosiin. Tämä suolamäärä ei aiheuta
turvotusta tai verenpaineen nousua. Hoito kestää 40 minuuttia.
Suolahuoneeseen mahtuu mukavasti 8 henkilöä. Varasimme tilat
kolmelle ryhmälle: kello 15.00, 16.00 ja 17.00. Suolahoito sopii
kaikille oman kehon hoidosta kiinnostuneille ja erityisesti
astmaatikoille, kroonista keuhkoputken tulehdusta ja nuhaa
sairastaville, poskiontelovaivoista kärsiville sekä psoriaatikoille tai
atooppisesta ihosta kärsiville. (Jos olet epävarma omasta
terveydentilasta, varmista asia lääkäriltäsi, ettei esteitä
suolahoidolle ole.)
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä toivomasi kellonaika.
Hinta: 15,00 e, maksuviite 1494
Ilmoittautumiset ja maksut heti.
Huom! Klo 17.00 on täynnä.
Helmerivetäjä Pekka Siitonen
Tutustu:  http://www.hyvanolonklinikka.fi/page1.aspx

mien
Tapaht u eto
yhteenv .
22
s i v u ll a
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ELLI RAKAS!

Osoite: Museokatu 18, sisäänkäynti Cygnaeuksenkatu 4
Elli Tompuri (1880 -1962) oli
vuosisadan alun merkittävimpiä
suomalaisia
näyttämötaiteilijoita ja
teatterikentän ehkä tärkein
toisinajattelija. Elli rakas! on
näytelmä teräväpäisestä ja
sanavalmiista haminalaistytöstä,
josta tuli omasta tahdostaan ja
olojen pakosta ilmiömäinen La
Tompuri.
Ellin yksityiselämä poikkesi
sovinnaisesta, ja työssään hän
harppoi taiteellisten,
maantieteellisten ja poliittisten
rajojen yli. Elli oli viidellä kielellä näyttelevä kosmopoliitti, joka
kotimaassaan jäi usein vaille näyttämöä.
Ajettiinko loistava taiteilija virallisen historian ulkopuolelle?
Henkilöityikö Tompurissa uusi, yksilöllisten valintojen naiskuva?
Onko oman päämäärän toteuttaminen onni, uhraus vai
suuruudenhulluutta?
Käsikirjoitus ja ohjaus Eija-Elina Bergholm
Lavastus ja puvut Kristiina Saha
Rooleissa Tiina Weckström (Elli), Jukka Pitkänen ja Tuija Töyräs
Liput 22,00 €, maksuviite 1025
Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä Anni Purontaa
Tutustu: www.avoimetovet.fi

Tapahtumakalenteri
Ke – su  7. – 11.5.2008

To 15.5. kello 17.00

HELMERIEN KEVÄTMATKA TUNTEMATTOMAAN
ALBANIAAN

PERU – 2000 vuotta hopeataidetta

Sinebrychoffin taidemuseo, osoite: Bulevardi 40, Helsinki

Matka on täynnä – kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Balkanin niemimaa on kaunista vuoristomaisemaa, vuoripuroja,
metsiä ja kansallispuistoja, merenrantoja, siellä missä Adrianmeri ja
Joonianmeri kohtaavat toisensa. Balkanin vuoret ja laaksot ovat
eläneet vuosituhansien historiaa, antiikin aarteista 1900-luvun
kuohuviin vuosikymmeniin.
Uudella vuosituhannella on salaperäinen, tuntematon Albania
avannut ovensa ja toivottaa tervetulleeksi uusiin elämyksiin!
Matkaohjelma:
Ke 7.5.         
Malevin reittilento Helsingistä Budapestiin (klo 09.30 – 10.50) ja
edelleen Tiranaan (klo 13.20 – 14.40). Tiranassa bussikuljetus
lentoasemalta keskustaan, hotelli Rogneriin, jossa majoittuminen.
Kaupunkikiertoajelulla nähdään tätä 1700-luvulta peräisin olevaa
kaupunkia, joka nykyisellään on jännittävä sekoitus 1930-lukua ja
Mussolinin ajan arkkitehtuuria, sosialismin aikaa sekä vanhaa
muslimimaata. Tervetulopäivällinen kaupungilla.
To 8.5.          
Hotelliaamiainen, ja kokopäiväretki Durresiin ja Beratiin. Durressissa
vieraillaan arkeologisessa museossa sekä roomalaisessa
amfiteatterissa. Beratissa vieraillaan Citadellassa sekä 1500-luvun
fresko- ja ikonimaalari Onurfin museossa. Retken aikana on yhteinen
lounas.
Pe 9.5.          
Hotelliaamiainen ja vapaata aikaa Tiranassa.
La 10.5.        
Hotelliaamiainen, jonka jälkeen tehdään puolenpäivän retki
Krujaan. Keskiaikainen kaupunki sijaitsee yli puoli kilometriä meren
pinnan yläpuolella; sieltä on ihastuttavat näkymät Adrianmerelle.
Krujan linnassa, joka rakennettiin 1500-luvulla puolustuslinnaksi,
toimii mm. kansatieteellinen museo, johon tutustumme retkellä.
Linnan läheisyydessä on vanha, keskiaikainen basaarialue, josta voi
ostaa mm puutöitä, kuparia ja hopeaa. Iltaa vietetään Tiranassa
”Albanialaisen illanvieton” merkeissä: illallinen paikallisen musiikin
tahdissa.
Su 11.5.        
Hotelliaamiainen. Päivällä bussikuljetus lentokentälle. Malevin
reittilento Tiranasta Budapestiin (klo 15.25 – 16.45) ja edelleen
Helsinkiin (klo 18.50 – 22.10).
Matkan hinta: 1.195 €/matkustaja.
Hinta edellyttää 15 matkustajan ryhmää.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 160 €.
Hintaan sisältyvät: * Malevin reittilennot veroineen *
matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja tutustumiskäynnit
suomenkielisen oppaan johdolla * majoitus hotelli Rognerissa
jaetussa kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset ja muut
matkaohjelman mukaiset ruokailut

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen ainutlaatuiseen
Perun vanhan hopeataiteen näyttelyyn, joka on Helsingissä
Sinebrychoffin kauniissa museossa 18.5. saakka. Museo on torstaisin
avoinna kello 20.00:een.
Hopeataide on kuulunut Perun historiaan jo varhaisimmista alueella
asuneista kansoista lähtien. Hopeasepäntaidot taidot huipentuivat
inkojen hallitsemana aikana, joka päättyi eurooppalaisten tuloon
Peruun vuonna 1532.
Hopeasta valmistettiin mm. taidokkaita alttareita, veistoksia,
monstransseja (ehtoollisleipä-astia), raamattutelineitä,
almurasioita, pyhimysten sädekehiä. Hopeaa käytettiin myös kodin
käyttöesineissä. Taidokkaat astiat, aterimet, tarjottimet, rasiat,
jalustimet, vaatteiden kiinnitysneulat ns. tupu-neulat ja korut
olivat myös sosiaalisen aseman merkkejä.
Näyttelyyn ovat lainanneen arvokasta esineistöään: Museo Nacional
de Arquelogia, Antropologia e Historia del Peru, Museo del Banco
Central de Reserva, Museo Rafael Larco Herrera, Colección Vivian y
Jaime Liébana, Museo de Arte de Lima, Minasterio de Nuestra
Señora del Prado, Colección Barbosa-Stern, Patronato Plata del Perú
ja Perun Suomen suurlähettiläs Manuel Picasso.
Suomesta saatiin lainaksi esikolumbiaanista keramiikkaa
Didrichsenin taide- ja kulttuurimuseosta täydentämään kulttuurista
kokonaisuutta.
Hinta (opastus ja sisäänpääsy) 12 e, maksuviite 1067.
Ilmoittautumiset ja maksut 5.5. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu museoon ja näyttelyyn: http://www.
sinebrychoffintaidemuseo.fi/

Hotelli:
Rogner Hotel Europapark ****
http:// www.hotel-europapark.com
Hyvätasoinen ensimmäisen luokan hotelli, joka sijaitsee Tiranan
keskustassa presidentin palatsin vieressä. Hotellissa on ravintola,
aulabaari, kokoustiloja. Puutarhassa on tenniskenttä ja uima-allas
sekä uima-allasbaari. Huoneita on 137, joissa tv, radio, ilmastointi,
minibaari sekä hyvin varustettu kylpyhuone.
Maksut: ennakkomaksu 250 €/matkustaja ja loppumaksu 945 €
maksetaan 28.3.2008 mennessä. Maksuviite: 12373.
HUOM!
Albanian matkalla passin oltava voimassa 6 kk matkan jälkeen!
Tutustu Albaniaan netissä:
http://www.united-albania.com/
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy
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Tapahtumakalenteri
Ti 20.5. kello 19.00
Iloisiin kuulemiin ja näkemiin

Iskelmämusiikkinäytelmä (Outi Popp ja Jukka Relander)
Teatteristudio Pasila, osoite: Ratamestarinkatu 5, 00520 Helsinki

”Iloisiin kuulemiin ja näkemiin” on sävelin siivitetty pikajuna
Suomen lähihistoriaan, Yleisradion ja iskelmän kultakauteen. Tämän
nostalgisen musiikkinäytelmän tapahtumat sijoittuvat vuodesta
1952 aina vuoteen 2007 saakka.
Ohjaus: Mikko Kivinen
Kapellimestari: Lasse Hirvi
Lavastus: Antti Mattila
Puvut: Maija Pekkanen
Valosuunnittelu: Teppo Saarinen
Äänisuunnittelu: Ari-Pekka Saarikko
Rooleissa:
Riitta Havukainen, Seppo Maijala, Kari Mattila, Jari Pehkonen,
Leena Rapola, Antti Timonen, Hanna Vahtikari, Sami Hokkanen,
Vuokko Hovatta, Pertti Koivula, Merja Larivaara, Petja Lähde, Sanna
Majuri, Ursula Salo sekä nelihenkinen orkesteri.
Hinta 23,00 euroa (norm. 31 e), maksuviite 1559.
Ilmoittautumiset ja maksut 15.4. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

tempaisivat hänet mukaansa. Kuolleesta talosta jäi säveltäjän
viimeiseksi oopperaksi.
Fjodor Dostojevski (1821-1881) kuului vallankumoukselliseen
ryhmään, ja hänet tuomittiin kuolemaan. Tuomio muuttui viime
hetkellä neljän vuoden pakkotyöksi ”kuolleessa talossa”,
kuritushuonevankilassa Siperiassa. Romaanissa Muistelmia
kuolleesta talosta hän sukeltaa kokemustensa kautta epätoivon läpi
inhimillisyyden ytimeen ja löytää sieltä jotakin arvokasta, herkkää
ja kaunista.
Janácekin musiikki syntyy vahvoista tunteista, joita tasapainottavat
moraalinen vakavuus ja taiteellinen rehellisyys. Hän kunnioittaa
sekä todellisuuden karkeaa että siloista puolta, elämää ja kuolemaa,
syyllisyyttä ja vapautumista. “The opera is both timely and timeless
in its depiction of human despair and hope and its musical stature”
(The Sunday Times).
Kuolleesta talosta -ooppera Finlandia-talossa:
Radion sinfoniaorkesteri
Helsingin filharmoninen kuoro
Rooleissa Esa Ruuttunen, Tuomas Katajala, Jorma Silvasti, Gabriel
Suovanen, Dan Karlström, Jussi Myllys, Petri Bäckström ja Mika
Kares
Kapellimestari Esa-Pekka Salonen
Kuoron valmennus Hannu Norjanen
Esitys tšekin kielellä. Tekstitys suomeksi.
Helmereille saatu vain 11 paikkaa. Varaa nopeasti!
Hinta 48 € (normaali 59 €), maksuviite 1261.
Helmerivetäjä Anni Purontaa
www.helsinginjuhlaviikot.fi

Ke - to 3. – 11.9.2008
ELÄMYSMATKA ARMENIAAN
KAUKASUKSEN HELMI
Matka on peruutettu.
Koska emme saaneet määräpäivään 31.3. mennessä vaadittua
ryhmää kokoon, joudumme valitettavasti peruuttamaan tämän
Armenian matkan.

Tutustu näytelmään: www.hkt.fi

Helsingin Juhlaviikot 15. – 31.8.2008
To 21.8.2008 klo 19.30
LEOŠ JANÁČEK: KUOLLEESTA TALOSTA
Finlandia-talossa

ESA-PEKKA SALONEN johtaa Helsingin Juhlaviikoilla
Janáčekin oopperan Kuolleesta talosta.
Tšekkiläinen säveltäjä Leoš Janáček
(1854-1928) pohti viimeisinä elinvuosinaan
elämää ja etsi yksilöiden kohtaloista
yleispäteviä piirteitä. Dostojevskin muistelmat
Kuva: Niko Schödling

ILMOITTAUTUMISET HELMERI-TAPAHTUMIIN

Kotisivuilla: www.helmeri.fi • Sähköpostilla: helmeri@helmeri.fi
Puhelimella: (09) 773 1405 • Faksilla: SMYL:n faksinumeroon (09) 827 4841
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
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Hyödynnä jäsenetusi!
Olet saanut uuden SMYL-jäsen/vakuutuskortin. Liiton tarjoamat hyvät jäsenedut kannattaa hyödyntää! Jäsenyytesi ja oikeutesi mittaviin etuihin todistat
jäsenkortillasi – olethan maksanut vuoden 2008 jäsenmaksusi! Jäsenmaksu
on verotuksessa vähennyskelpoinen.

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO ry

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

JÄSENKORTTI
VAKUUTUSKORTTI

MATTI MEIKÄLÄINEN
Jäsennumero

0018100

Yhdistys

04 Helsingin Merkonomit ry

Voimassa/Valid thru
1/09

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

SMYL-jäsenyyteen kuuluvat:

Jäsenenä saat lisäksi hyviä alennuksia:

Neuvontapalvelu työsuhdeasioissa
Jäsenet voivat käyttää työsuhdejuristin neuvontapalvelua
työsuhteisiin liittyvissä asioissa; kustannuksista vastaa liitto.
Ota ensin yhteyttä SMYL:n toimistoon joko puhelimitse
tai sähköpostilla.

Omat vakuutukset
Keskitä perheesi vakuutukset Järjestön If Sopimukseen,
jolla saat normaalia suuremmat alennukset vakuutusmaksuista.
Koulutusedut
Datafrank ja MJK
Pankki- ja luotonhallintapalvelut
Nordean alennukset joustoluoton avausmaksusta ja
normaaleista velkakirjalainoista.
Juristin palvelut
Lainopilliset palvelut alennuksella Laki- ja Koulutuspalvelu
Hannu Äimänen
Polttoaine-edut
oy Esso ab ja oy Shell ab - bensiini- ja dieselalennukset
Autonvuokraus
Hertz Autovuokraamo autovuokraus sopimushinnoin
Matkaedut
Sopimushinnat laivamatkoista eri laivayhtiöissä:
Eckerö Line, Linda Line,Viking Line, TallinkSilja
Vaihtuvia matkatarjouksia: Matka-Agentit
Majoitustarjouksia
Lomakylä Rustholli, Tampere, Scandic Hotellit,
Viru Hotelli, Tallinna
Kampaamo- ja kauneushoitoa alennushintaan
Viru Ilukeskus, Tallinna
Kehystyspalvelua edullisesti
Rolest-kehystämö Tallinnassa
Mustekasettien täyttöpalvelu alennushintaan
Print & Reﬁll, Hakaniemi, Helsinki

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun työssään
ulkopuoliselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta
vakuutettu on korvausvastuussa.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikustannukset jäsenen työsuhteeseen liittyvissä riita- ja
rikosasioissa.
Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutus on voimassa yksittäisillä enintään 45 vrk kestävillä
vapaa-ajan matkoilla, myös kotimaassa.Vakuutettuina ovat
kaikki liiton alle 70-vuotiaat jäsenet (vakuutusturva päättyy
sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää
70 vuotta).Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyyteesi.
Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman
hoidon näyttämällä yhdistettyä jäsen- ja vakuutuskorttia.

SINUN LIITTOSI

Edut tarkemmin nettisivuillamme www.smyl.ﬁ
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Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!
www.helmeri.fi • helmeri@helmeri.fi
HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Kevät 2008
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ti 15.4.

15.00,
16.00

Suolahuone, Hyvänolonklinikka Ritva Kero

15,00 e, viite 1494

Ke 16.4.

17.00

Näyttely Ateneumissa: Pekka Halonen

12,50 e, viite 13123

To 24.4.

19.00

Elli rakas!, Teatteri Avoimet ovet

22,00 e, viite 1025

Kevätmatka Albaniaan

1195 e, viite 12373

Ke – su 7.-11.5.
To 15.5.

17.00

Perun hopeataidetta, Sinebrychoffin taidemuseo

12,00 e, viite 1067

To 20.5.

19.00

Iloisiin kuulemiin ja näkemiin, Kaupunginteatteri

23,00 e, viite 1559

19.30

Kuolleesta talosta –ooppera, Finlandia-talo

48,00 e, viite 1261

Syksy 2008
To 21.8.

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

HALLITUS 2008

– lehti

Varsinaiset jäsenet:
Anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855
anni.purontaa(at)helmeri.fi
Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Matti Niemelä, II varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873367
matti.niemela(at)consunion.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
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
Sirkka Warvas
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Varajäsenet:
Marja Alppi
Puhelin 050-3727422
marja.alppi(at)elisanet.fi
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 050-4634667
anna-maija.kunnas@smyl.fi
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 78 euroa vuonna 2008
- liity kassaan erikseen.

Ota tämä sivu talteen!

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

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

Tutustu
If-jäsenetuvakuutukseesi
linkistä: www.if.fi/smyl

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

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

Olethan muistanut maksaa
tämän vuoden jäsenmaksun?
Helmereille on lähetetty tammikuun puolivälissä jäsenmaksulomake, jonka yhteydessä on myös uusi jäsenkortti. Kortti on
samalla jäsenetuvakuutuksesi vakuutuskortti. Vakuutuksemme
on vuoden 2008 alusta siirtynyt vakuutusyhtiö Ifiin. Tarkempaa
tietoa saat SMYL-liitosta, www.smyl.fi.
Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut vuoden 2008
jäsenmaksun. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

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

Merkonomien työttömyyskassa on nyt
nimeltään

Työttömyyskassa Nomit

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

