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Pääkirjoitus

Kevät yllätti jälleen

P

ääsiäisenä näin kurkien paluumuuttoa, solisevia puroja, avoimia jokia ja
vetisiä peltoja. Tuntuu ihmeelliseltä,
että yhtäkkiä on kevät. Jopa pitkän, ennätyslumisen ja kylmän talven jälkeen.
Maisema muuttuu hetkessä ja se yllättää
joka vuosi – nyt tavallista enemmän. Pääsiäinen meni, kohta on vappu ja toukokuu
monine juhlineen. Sitten jo kaivattu kesä
ja loma, lepoa työstä ja opiskelusta.
Lehtemme kirjoittajilla tuntuu olevan
loma mielessä: matkasuunnitelmia tehdään kotimaahan, ulkomaille tai omalla
veneellä merelle. Matti Niemelän Meri ja
Helsinki -jutusta saavat veneilykärpäsen

puremat hyviä vinkkejä. Matkoista kiinnostuneet Helmerit kertovat toiveitaan
tuleviksi Helmeri-matkoiksi. Haastattelin kahta eri elämäntilanteessa olevaa jäsentämme, toinen juuri eläkkeelle jäänyt
ja toinen kolmen kotona olevan lapsen
äiti. Mitä he odottavat yhdistyksemme
vapaa-ajan toiminnalta? Molemmilla oli
paljon ajatuksia ja toiveita. Niin varmasti
muillakin jäsenillä. Toivon saavani kuulla
niistäkin.
Uudistetusta merkonomikoulutuksesta
on jo yhden lukuvuoden kokemus. Sirkka
Warvas kertoi viime vuoden viimeisessä Helmerissä uudistuneesta tutkinnosta.

Tähän numeroon hän haastatteli Innofocuksen opettajaa ja merkonomiopiskelijaa, mitä mieltä he ovat uudistuksesta nyt.
Onko merkonomiopiskelu muuttunut ja
millä tavalla? Ovatko odotukset opiskelijan omiin tarpeisiin paremmin sopivasta
koulutuksesta toteutuneet?
Lämpimät onnittelut keväällä valmistuville kaupan ja hallinnon ammattilaisille.
Teidän työpanostanne varmasti tarvitaan.
Ihanaa, aurinkoista kevättä kaikille
lukijoillemme!
Merja Äimänen

”Jokainen onnistuja, jonka elämäni aikana olen
tavannut, sanoo: Elämäni muuttui täysin silloin,
kun aloin uskoa itseeni.” (Robert H. Shuller)
Iloista vappua – merkonomihattu päähän!
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Annika Sihvonen (vas.) ja Suvi Eriksson opintojen suunnittelussa.

Kokemuksia uudistetusta
merkonomin perustutkinnosta
❦ Teksti ja kuva Sirkka Warvas

U

usitut merkonomitutkinnon perusteet tulivat
voimaan viime syksynä.
Mielenkiinnolla olemme odottaneet uusien perusteitten käytännön satoa. Onko uusittu tutkinto otettu ilolla vastaan vai
ilmeneekö soraääniä? Miten se
eroaa jo tutuksi tulleesta vanhasta? Tutustumme kouluttaja Suvi Erikssonin näkökulmaan sekä ammatin vaihtaja
Annika Sihvosen kokemuksiin.  

Oleellisimpia eroja
Suvi Erikssonin mukaan aikaisemmin tutkinnon suuntautumisvaihtoehtojen sisällöt olivat ennalta määrätyt.
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– Tarjosimme Innofocuksessa joko taloushallinto- tai
markkinointilinjat. Tosin vanha tutkinto oli hyvä laajuudessaan; se antoi perusteellisemmat tiedot markkinoinnista,
taloushallinnosta ja yritystoiminnasta liiketoimintasuunnitelman muodossa. Nämä
johdattivat merkonomin ymmärtämään yritystoiminnan
kokonaisuutta ja lainalaisuuksia. Mutta toinen puoli asiassa on: tarvitseeko merkonomi
näin syvällisesti kaikkia tietoja omassa työssään? On myös
monia työpaikkoja, joissa
opiskelija ei pääse käyttämään juuri lainkaan tutkintoperusteissa vaadittua kokonaisuutta. Tästä on seurannut,
että opiskelijat ovat joutuneet
menemään tuttavan yritykseen

tai keksimään niin sanotun virtuaalisen yrityksen voidakseen
näyttää vaadittavan kokonaisuuden.

Uudistus opiskelijan kannalta
Suvi näkee uudistuksen hyvänä aikuisopiskelijan kannalta: ei tarvitse mennä yhteisessä ”putkessa”, mikäli itsellä on jo työkokemusta, jonka
voi hyödyntää osatutkinnoissa. Nyt voi valita juuri omaan
työhön ja tarpeeseen liittyviä
monialaisia osa-alueita, esimerkiksi osan taloushallintoa, osan toimistopalveluita,
lisäksi myynnin tukipalveluita ja niin edelleen. Tutkintovaatimukset ovat keventyneet,
mutta ovat samalla lähentyneet merkonomin työtehtäviä.
Opiskelija voi paremmin näyt-

tää vaadittavat tehtäväosiot
omassa työssään ja hyödyntää
siten työnantajaansakin.  
- Osa tutkintoon hakijoista
on voinut työskennellä vaikka
kymmenen vuotta, mikä helpottaa pitkän tutkinnon suorittamista. Hakijat ovat monesti
epätietoisia omasta tieto-taidostaan eivätkö koe osaavansa
juuri mitään. Tosiasia on, että
he osaavat oman työnsä kautta todella paljon asioita, jopa
osatutkintoon saakka. Aikuiskoulutus antaa merkittävän
vertailukohteen ja varmuuden
omalle osaamiselle. On hienoa
elää mukana tässä ”heräämisessä”.
Annika Sihvonen toimii oivana esimerkkinä motivaatiostaan, innostaan ja sitoutumisestaan lähteä uudelleen opin-

tielle.  Annika oli lasten kanssa
kotona vuosia, minkä jälkeen
hän palasi työhön päiväkotiin.
Hän huomasi pian haluavansa
ihan jotain muuta ja saikin sitten toimen perheyrityksessä.
Hän opetteli toimistosihteerin
tehtäviä, omien sanojensa mukaan kantapään kautta, potien
kuitenkin epävarmuutta tekemistensä oikeellisuudesta.
Kunnes kuvioihin astui hyvä
ystävä – parin vuoden takaa
samasta oppilaitoksesta näyttötutkinnon suorittanut merkonomi hänkin. Ystävä suositteli
koulutusta äärettömän hyvänä
ja tutkintoa ponnahduslautana
eteenpäin uralla sekä rohkaisuna aloittaa uusissa tehtävissä. Ilman koulutuksesta
saatuja eväitä valmistuneella
ystävällä ei olisi ollut uskallusta lähteä eteenpäin. Silloinen näyttötilaisuus oli antanut
ystävälle varmuuden omasta
osaamisestaan; hän suorittaa
nyt innostuneena itsekin näyttötutkintomestarin tutkintoa.

- monine vaihtoehtoineen - istuu täydellisesti.
Omat suuntautumisvaihtoehdot ja mielenkiinnon kohteet olivat helppoja valintoja,
työhön tarpeellisia sekä itseä
innostavia. Annikan kiinnostus kohdistuu moneen oppiaineeseen, joten hän harkitsee
jopa opiskeluajan pidentämistä. Oppiainetarjotin suo monia
vaihtoehtoja, mahdollisuuden
tarvittaessa ottaa jopa ammattitutkinnon osa-alueita täydentämään merkonomitutkintoa.

Aikuisen hakuprosessia uusittuun
tutkintoon

Suvi Eriksson kuvailee hakuprosessin etenemistä.
– Kun aikuisopiskelija hakeutuu oppilaitokseen, katsotaan ensin, mitä tutkintoa hän
lähtee suorittamaan, selvitetään osaamisen taso ja sitten
vasta puhutaan opiskelusta ja
tarvittavan tiedon täydentämisestä. Uudet tutkintoperusteet
antavat enemmän mahdolliAsiakaspalveluosiosta eväitä oman suuksia suorittaa osatutkinto
työn kehittämiseen
suoraan työkokemuksen peAnnika pääsi syksyllä opiske- rusteella, jopa ilman lisäkoulemaan uusittua merkonomi- lutusta.
tutkintoa ja on jo läpäissyt
Opetushallitus suosittelee
kiitettävästi kaikille pakolli- myös osatutkintosuoritusten
sen, neljän moduulin asiakas- tukemista, jos se riittää työpalveluosion. Osaamisestaan elämän tarpeisiin. Aikaiseminnostuneena hän teki heti työ- minhan Opetushallituksen
paikalleen uusia juttuja, joita suosituksena oli koko tutkinei ollut ennen käytössä. Hän non suorittaminen. Nyt ei pulaati muun muassa aukotto- huta enää opintopisteistä eikä
man ja kattavan asiakaspalve- opintoviikoista vaan tutkinluprosessikaavion, puhelin- ja nonosista. Oppilaitos tarjoaa
sähköpostikäytänteet sekä tie- etupäässä tutkintoja, ei vain
toturvallisuuden ohjeistukset,   koulutusta.
huoneentaulun. Excel-taulukSuvi toteaa mielihyvällä
kolaskentaan Annika jäi suo- opiskeluun hakeutuvien määrastaan koukkuun. Hän on saa- rän kohonneen. Hakijoilta
nut palautetta sopivuudestaan etsitään motivaatiota ja asenmyös asiakaspalveluun. An- netta sekä halua ja valmiutta
nika on tuonut lisäarvoa työ- opiskella tutkinto loppuun.
paikalleen tämän koulutuksen ”On mielekästä antaa paikka
kautta. Hän on miettinyt, ettei heille, jotka vakavissaan sitä
vanhan tutkintomallin koko- tarvitsevat. Yleensä valmiunaisuus olisi hänelle niin hy- teen liittyy myös työpaikka,
vin soveltunutkaan, mutta uusi jossa tutkinnon voi suorittaa.”

Kun suoritetaan koko
merkonomitutkinto, niin
kaikille pakollisessa asiakaspalveluosuudessa käydään
kaikki neljä osakokonaisuutta
hyvin tarkasti läpi. Moduulit
sisältävät työprosessien hallinnan, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnan,
työn perustana olevan tiedon
hallinnan sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Kun ker-

sekä nuorille että aikuisille.
Uskon, että tulevaisuudessa
mennään enemmän näyttötutkintojen suuntaan. Siinä teoria
käydään läpi oppilaitoksessa,
mutta muuten ollaan työelämässä eikä istuta niin paljon
koulun penkillä. Tulevaisuudessa siintävää työvoimapulaa
voidaan myös näin helpottaa.
Nykyinen arvoasteikko 1-3
ei Suvin mielestä anna täyttä

”On hyvä omata tietoa,
mutta vieläkin tärkeämpää on sijoittaa jo
omaksuttu tieto käytäntöön.
Tuijota puun latvaa, mutta tiedä miten
kiipeäminen aloitetaan”
ran on suorittanut kokonaisen
osatutkinnon, niin muiden
tutkinnonosien vastaavia kokonaisuuksia voi hyödyntää
seuraavissa osioissa. Tutkinnon perusteissa  jokainen tutkinnon osa on oma kokonaisuutensa, joka voidaan tehdä
osatutkintona omien työtehtävien ja tarpeiden mukaan.
Annika Sihvosen mielestä
myös osatutkinto kohottaa
itseluottamusta halutulla osaalueella. Hän koki suurena
yllätyksenään, miten paljon
hän oli jo tehnyt moduulien
toimintoja, mutta nyt hän saa
kokonaisymmärryksen ja virallisen paperin.

Kouluttaja Suvi Erikssonin
ajatuksia uuden kynnyksellä –
vanhan kokeneena
– Vanhassa tutkinnossa oli
laaja yritystoiminnan ja liiketoiminnan osuus. Ne olivat
aika rankkoja ja vaativia. Uudistetussa tutkinnossa yritystoimintaosuus on otettu kokonaan pois näyttötutkinnoissa,
joskin se voidaan suorittaa ylimääräisenä. Mielestäni tässä
on menty äärimmäisyydestä
toiseen. Vastaavasti muutamissa osuuksissa on ilahduttavasti lähennytty työelämää.
Tutkintoperusteet ovat samat

kuvaa tutkinnon suorittajan
osaamisesta.
– Jos saisin valita, käyttäisin edelleenkin 1-5 -asteikkoa. Mutta toisaalta numero-osaaminen ei välttämättä
käy yksiin työelämän kanssa;
siellä katsotaan enemmänkin
tehtävään sopivaan henkilöön ja hänen osaamiseensa,
ei niinkään numeroihin. Totta
kai numero antaa opiskelijalle
osaamisen vertailukohteen ja
kannustimen.
Tutkintotilaisuus luo arvostusta, ei vain itselle, vaan
myös työnantajalle. Palkitsevaa on huomata, että oman
paikkakunnankin yrityksille –
muun muassa sisäisiin prosesseihin - on voinut tulla hyötyä
tutkinnosta. Nykypäivän sana
on kilpailu. Kaikki tiedot ja
innovatiiviset taidot tarvitaan
jalostamaan tutkinnon tai osatutkintojen avulla oman yrityksen kilpailuvaltteja. ❦
Haastateltavat kouluttaja Suvi Eriksson Innofocus ja Annika Sihvonen ammatinvaihtaja, tutkinnon suorittaja.
Lisätietoja tutkinnoista
www.innofocus.fi
Innofocus Lohja, Nummela,
Espoo, Karkkila, Karjaa ja
Hanko
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Helmeri-matkailua
Tallinnan risteilyllä
Mielenkiintoisia matkakohteita on paljon,
mutta minne järjestäisimme seuraavan
Helmeri-matkan? Toiveet menevät helposti
ristiin. Maaliskuisella Viking-risteilyllä
Helsingistä Tallinnaan pohdimme
matkavaihtoehtoja ja saimme tietoa MatkaAgenttien uutuusmatkoista.
❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

M

atkailusta kiinnostuneita jäseniämme oli lauantain päiväristeilyllä
mukana 26. Tallinnaan matkattiin Viking XPRS -laivalla
mukavassa seurassa hyvästä ruuasta nauttien. MatkaAgenttien myyntipäällikkö
Ilse Samuelsson, Helmeri itsekin, kertoi meille teemamatkoista lähelle ja kauas: naisten
omista Lomaleidit-matkoista,
kirjamatkoista Agatha Christien, Dostojevskin ja Mika
Waltarin jalanjäljillä sekä erilaisista aktiivilomista, kuten
ruokamatkat, pyöräretket tai
pyhiinvaellusmatka Santiago
De Compostelaan. LaatokkaÄänisen risteily on Ilsen oma
kesän suosikkikohde.
Tallinnan risteilylle osallistui monia, jotka olivat mukana
Helmerien Shanghain matkalla vuonna 2008. Kaikki muis-

telivat Kiinan matkaa lämmöllä ja heidän mielestään matka
oli hinta/laatusuhteeltaan
huippuhyvä. Matkan mainio
yhteishenki sai myös kiitosta
- isosta ryhmästä huolimatta.
Vastaavaa matkaa toivottiin
tulevaisuudessa.
Helmeri-matkoilla on solmittu ilahduttavan monia ystävyyssuhteita. Sen huomasi
myös Tallinnan risteilyllä: laivalle tultiin yhdessä lämmöllä ja heidän mielestään tutuksi tulleen kaverin kanssa. Ja
tavattiin muita tuttuja, joiden
kanssa muisteltiin lämpimästi
menneitä matkoja.

Miksi hyvät matkat peruuntuvat?
Syksyn ja kevään Helmerimatkat, Istanbuliin ja Brysseliin, peruuntuivat valitettavasti
liian pienen osallistujamäärän takia. Jälkeen päin moni
kuitenkin harmitteli ja kertoi
olleensa halukas lähtemään

Helmerit tutustuivat Tallinnan risteilyllä kevään uutuusmatkoihin.
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mukaan, mutta jäi odottamaan
matkan toteutumista. Harmi.
Jos kaikki halukkaat olisivat
olleet tiedossamme, niin matkat olisi järjestetty.
Ilse muistutti, että Helmereille räätälöity matka on
tärkeää varata määräpäivään
mennessä.  Hyvä olisi ilmoittaa yhdistykseen kiinnostuksensa, jotta tiedetään, saadaanko matkalle riittävästi osallistujia.
- Lentopaikat pitää nykyisin vahvistaa ajoissa. Tietyn
määräajan jälkeen lennot on
maksettava, eikä niitä voi enää
peruuttaa. Jos osallistujia ei
ole pyydettyyn määräpäivään
mennessä tullut riittävästi,
jotta matka toteutuisi luvatulla hinnalla, ei lentopaikkoja
voida pitää ja matka peruuntuu. Se on ikävää kaikkien
kannalta.

Toiveita Helmerien vapaa-ajan
toiminnasta
Haastattelin kahta risteilyllä
mukana ollutta Helmeri-jäsentä, jotka molemmat ovat osallistuneet innokkaasti yhdistyksemme tapahtumiin. Heillä on
tällä hetkellä erilaiset elämäntilanteet: Mirja Klefström
jäi eläkkeelle, Anu Koskinen

puolestaan on kolmen lapsen
kiireinen äiti.

Mirjalla enemmän aikaa osallistua
Mirja Klefström jäi 43 vuoden
työuran jälkeen viime syksynä hyvin ansaitulle eläkkeelle.
Mirja valmistui laskentamerkonomiksi vuonna1974 ja hänen viimeinen työpaikkansa
oli Espoon Seurakuntayhtymän virasto.
- Olen harrastanut aina yhdistystoimintaa, kulttuuria,
matkailua, kielten opiskelua
ja liikuntaa. Opiskelen parhaillaan italiaa, kertoo Mirja
kiinnostuksestaan erilaisiin
vapaa-ajan toimintoihin.
Mirja Klefström muistelee
liittyneensä Helmerien jäseneksi parikymmentä vuotta
sitten.
- Helmereillä on runsas kulttuuritarjonta. Olen monesti
osallistunut teatterinäytöksiin,
konsertteihin ja taidenäyttelyihin. Nyt, kun minulla on
enemmän aikaa ja voimia, aion olla entistä useammin mukana kulttuuritapahtumissa.
- Helmeri-matkoillakin olen
käynyt. Lyhyempien, Tallinnan ja Tukholman, risteilymatkojen lisäksi osallistuin
Bratislavan ja Shanghain mat-

koille. Mielestäni Shanghain
matka oli aivan täydellinen
hyvine ohjelmineen ja mukavine seuralaisineen. Eikä hinnastakaan voi valittaa.
Mirja toivoo jatkossa ohjelmallisia matkoja Euroopan
kaupunkeihin, esimerkiksi
Berliiniin ja Madridiin.
- Teatterimatkoihin ja opastettuihin Etelä-Suomen retkiin
osallistuisin myös mielelläni.

Anun mieleen lyhyet matkat
Anu Koskinen on 43-vuotias,
Vuosaaressa asuva, kolmen tytön äiti. Koulutukseltaan hän
on merkonomi ja Helmerien
jäsen vuodesta 1994.
- Perheeseeni kuuluvat
miehen lisäksi kolme tytärtä,
joista nuorin on viisivuotias,
keskimmäinen 11- ja vanhin
14-vuotias. Vaihdoin työnkuvaani loppusyksyllä, kun
suoritin vartijakortin. Työskentelen toimistohotellin vastaanotossa; työni on monipuo-

linen sisältäen kulunvalvontaa
ja asiakasyritysten toimistopalvelutehtäviä. Merkonomin
koulutuksesta on todellakin
ollut hyötyä uudessa ammatissani! Harrastan kuntosalia
ja käyn erilaisissa jumpissa
kuntokeskuksessa, esittelee
Anu kiireistä elämäänsä.
Anu Koskinen kertoo matkailun olevan lähellä sydäntään. Häntä miellyttävät varsinkin eri maiden viini- ja
ruokakulttuuriin liittyvät matkat. Hän on osallistunut myös
moniin Helmeri-tapahtumiin.
- Olen käynyt teattereissa,
Finlandia-talon konserteissa ja
muutamalla Helmeri-matkalla.
Ensimmäinen ulkomaanreissuni Helmereiden kanssa
oli Pietari 1990-luvun alussa. Sittemmin olen matkaillut
Riiassa, Berliinissä, Prahassa
ja Unkarin kierroksella sekä
pari-kolme kertaa Tallinnassa.
Kotimaan matkoista mieleeni
jäi junamatka Porin Jazzeille.     

Helmeri-matkat ovat olleet
Anun mielestä antoisia: matkaohjelmat ja tutustumiskohteet mielenkiintoisia.
- Kaipaisin enemmän lyhyitä viikonloppumatkoja, joihin
perheellisen on helpompi lähteä ja jotka ovat omalle kukkarolle sopivampia. Tällä hetkel-

lä haaveilen lyhyestä kylpylälomasta, hoidoista ja hieronnasta. Ruoka- ja viiniaiheiset
kurssit sekä musiikkiin liittyvät tilaisuudet kiinnostavat
minua, listaa Anu Koskinen
toiveitaan tulevista Helmeritapahtumista. ❦

Matkatoiveita
❦ Jäsenten toiveesta järjestämme uudelleen matkan tämän
vuoden kulttuuripääkaupunki Istanbuliin, joka innoitti aikoinaan myös Mika Waltaria.
Monipuolisen matkan ohjelman löydät tapahtumistamme
sivulla 16.
Viime kesänä Laatokan-Äänisen risteilyllä olleet jäsenemme toivoivat matkaa samoille seuduille myös maitse.
Matka-Agentit tekevät tänä kesänä 4.-8. elokuuta bussimatkan muistojen Karjalaan. Matka on Helmereille tarjoushintainen.
Tutustu matkaan Helmerien nettisivujen Ajankohtaisissa:
www.helmeri.fi ❦
Mukavia matkoja!

RISTEILYELÄMYKSIÄ

MAKUS
IM
MAAILM UKAAN
JO 10 V ALLE UOTTA!

Kauneinta Karjalaa
– Laatokalla ja Äänisellä
6 pv, 7.6. ja 28.6., alk. 595 €

Vanhan Venäjän sydämessä
– Pietarista Volgalle ja Moskovaan
8 pv, 7.7., alk. 845 €
Lähtöjä eri puolilta Suomea.

Tunnelmallinen Göta-kanava
Göta-kanavan risteily
6 pv, 20.7. ja 9.8.,1180 €

Faraoiden maa –
Kairo ja Niilin risteily

Tilaa uusi esitteemme ja
tutustu myös muihin MatkaAgenttien mielenkiintoisiin,
opastettuihin matkoihin.

Aurinkoinen Karibia
10 pv, 27.11. 2390 €

www.matka-aGentit.fi

Lennot, hoteLLit, autot, opastetut MatKat

TULOSSA MYÖS:
JOULURISTEILY TONAVALLA!

KuVi 813/00 MjMv

10 pv, 12.10.,16.11., 21.12.,
alk. 1790 €

•Helsinki (09) 7531385 • Joensuu (013) 748 500 • Loviisa (019) 533 808
• Porvoo (019) 536 0460 Turku (02) 284 5252
7

Viherkasvit työpaikalla
❦ Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki

K

eväisin aina tulee inspiraatiota tavallista enemmän; silloin etsitään
myös uutta piristystä. Työpaikalla vietämme jotakuinkin
kahdeksan tuntia päivässä,
joten emme voi ajatella, että olemme vain siellä töissä.
Kannattaa pienillä asioilla
tehdä oloamme viihtyisämmäksi. Mitäpä jos toimisto
olisi sisustettu viherkasveilla.
Huoneilman laadunkin parantuminen lisääntyisi huomattavasti. Viherkasvit tekevät
työhuoneesta viihtyisämmän
ja tyylikkäämmän. Viherkas-
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vi kauniissa ruukussa on osa
sisustusta.
Viherkasvit parantavat ja
raikastavat myös huoneilmaa,
joten ne vaikuttavat terveyteen. Viherkasvit puhdistavat huoneilmaa tehokkaasti
epäpuhtauksista ja tuottavat
happea, joten kasvit työhuoneessa auttavat jaksamaan
paremmin. Kasvit myös kosteuttavat huoneilmaa. Joidenkin viherkasvien on havaittu
parantavan huoneilman laatua poistamalla ilman runsasta hiilidioksidipitoisuutta.
Epäpuhtauksiin sisäilmassa

tehoavia kasveja ovat ainakin
vehkat, rönsylilja, limoviikuna ja muratti.

Työympäristön kasvit
Monikaan ei tiedä, että myös
kasvit edistävät työntekijöiden
henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Tieteelliset tutkimukset
ovat osoittaneet, että kasvit
parantavat työntekijöiden tasapainoisuutta ja saavat heidät
tuntemaan olonsa mukavaksi.
Kasvit edistävät positiivista työilmapiiriä ja parantavat
myös työsuorituksia. Lisäksi
ne kohentavat eri tavoin si-

säilmaston laatua ja edistävät
siten työntekijöiden terveyttä.
Työympäristön vihreys vaikuttaa positiivisesti myös luovuuteen ja keskittymiskykyyn.
Lisäksi kasvit imevät ympäristön ääniä.
Toimistotiloissa on paljon
laitteita ja materiaaleja, joista
vapautuu ilmanlaatua heikentäviä aineita. Kasvit pienentävät ilman hiilidioksidipitoisuutta ja poistavat myös muita aineita, jotka voivat suurina
pitoisuuksina olla haitallisia
terveydelle.
Kasvit pitää valita ja istuttaa niin, että ne menestyvät
vähällä hoidolla. Haastetta on
ainakin pitää kasvit kauniina,
poistaa kuolleet lehdet, suihkutella, kääntää ja lannoittaa.
Ne on pidettävä myös sivussa kulkureitiltä. Jotkut kasvit
eivät pidä paikasta, jossa niitä
kosketetaan ohi kulkiessa tai
siirrellään paikasta toiseen.
Kasvi sijoitetaan oikeaan
paikkaan valaistuksen kannalta. Luonnonvalon puuttuessa,
apua voi hakea erityisistä kasvilampuista. Pimeässä työhuoneessa eivät kasvit menesty.
Julkisissa tiloissa ja toimistoissa upeat viherkasvit kuuluvatkin oleellisesti sisustamiseen ja antavat kauniin ilmeen
toimistoon. Toimistoympäristö ei vaikuta silloin kolkolta
eikä epäviihtyisältä.
Työpaikoilla, joilla on sisustettu viherkasvien avulla, pitää
olla vastuuhenkilö, joka vastaa
kasveista. Kasvien hoitoon on
saatavilla myös alan asiantuntijoita, joilta voi tilata räätälöidyn suunnitelman, kasvit
ja hoidon koko pakettina. ❦
Lähde: www.healthygreenatwork.org
Ole töissä kuin kotonasi - kasveilla hyvää
oloa työpaikalle -esite, NIGZ 2004

Helmerit vierailivat Fazerin
makeistehtaalla Vantaalla
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Fazerin tehtaalle
toivottu ja odotettu
uusintavierailu
toteutettiin 18.3.2010.
Fazerilla meidät
vastaanotti oppaamme
Marianne Jämsen ja
Camilla Meinander.
Ajatella, nimi
on kuin suoraan
makeislistalta,
Marianne.

A

luksi menimme tekemään
tuliaisostoksia ja nauttimaan kahvit Cafe Da
Capossa.
Pastillisalissa näimme pari
filmiä, jotka kertoivat elävästi Fazerin historiasta ja nykypäivästä, missä mennään nyt.
Hauska oli katsoa ”Kadonneen
suklaan metsästys”-videota,
jossa Kalle seikkaili Fazerin
tuotantopuolella.
Kaupassa tehdyt ostokset
sekä kassit ja laukut jätettiin
säilöön suklaapolun ja tehdaskierroksen ajaksi. Saimme päähämme kertakäyttöiset

Teimme ahkerasti karkkiostoksia tehtaan myymälässä.

suojamyssyt ja siniset suojat
kenkien päälle; kädet piti tietenkin pestä hygieniasyistä.
Varsinaisiin tuotantolinjoihin
emme päässeet tutustumaan,
koska tehtaalla ei pakattu konvehteja vierailumme aikana.
Koneet ovat käynnissä pääasiassa päivällä. Pysähdyimme
kuitenkin kuuntelemaan tehdassalin päähän, kun oppaamme Marianne kertoi, kuinka
tuotteet kulkevat tuotannossa.
Lopuksi siirryimme makeishuoneeseen, jossa saimme
syödä Fazerin makeisia niin
paljon kuin jaksoimme. Moni

Makeishuone, jossa oli laarikaupalla herkkuja. Kuvassa oppaamme Camilla (vas.) esittelee suussa sulavia tuotteita.

taisi huomata yllätyksekseen,
että ei ole helppoa syödä makeisia nopeaan tahtiin. Vesipistettäkään ei ollut lähellä.
Tästä huolimatta söimme mahamme täyteen karkkia.
Kierroksen jälkeen jokainen
sai Fazerilta lahjakassin, jossa oli muun muassa Dominokeksejä, suklaata ja purkkaa
sekä vieläpä uunituoreet sämpylät kotiin vietäväksi.

Suklaa ja makeiset
Suklaan valmistus on hyvin
paljon käsityötä. Kaakaovoi
ja kaakaomassa erotellaan jo
raaka-aineen alkuperämaassa,
jonka jälkeen matka Suomeen
alkaa. Suklaan valmistukseen,
kaakaosta saadun raaka-aineen
lisäksi, tarvitaan maitoa, vettä,
sokeria ja muita mausteita (vaniljaa, rusinoita, pähkinöitä),
riippuen siitä, mitä aromeita
suklaaseen halutaan. Fazer
on ainoa suklaatehdas Pohjoismaissa, joka käyttää valmistuksessa tuoretta maitoa.
Fazerin Sinistä maitosuklaata
on valmistettu vuodesta 1922.
Tuolloin reseptiin tehtiin muutos ja sen jälkeen reseptiä ei

ole muutettu.
Mignon-muna viehättää
pääsiäisestä toiseen. Se on
Fazerin toiseksi vanhin markkinoilla oleva tuote. Mignonmuna on nyt 114-vuotias ja on
aina yhtä ihana! Pihlaja-marmeladi on vanhin Fazerin karamelli ja edelleen myynnissä
oleva. Markkinoille tuli viime
vuonna pääsiäiseksi historiansa ensimmäiset yllätysmunat,
joita kuluttajat olivat kovasti
toivoneet.
Fazerin makeistehtaat sijaitsevat kolmella paikkakunnalla: Lappeenrannassa on sokerimakeistehdas, Karkkilassa
purukumitehdas ja Vantaalla
valmistetaan suklaata.
Kluuvikadun konditoriassa myydään suussa sulavia käsintehtyjä konvehteja.
Myymälästä voi tilata myös
sokeritaidetta, erikoistöitä
messuille, koristeiksi pöytiin,
hääkakkuihin ja muihin. Fazer
on tunnettu konvehdeistaan ja
makeisistaan, joita löytyy jokaiseen makuun. ❦
Kiitos Fazer!
Lähde: www.fazer.fi
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Kamerat kehittyvät huimaa vauhtia ja jokainen
uusi kamera on kuluttajan ulottuvilla lähes
saman tien. Nikonilla on laaja valikoima
kameroita ja kuvaustarvikkeita aloittelijoille,
harrastelijoille kuin ammattikuvaajille.
Pitkän historiansa aikana Nikon on kehittänyt
tuotteitaan erilaisten kuvaajien tarpeisiin.
Keskeisenä haasteena on ollut kehittää
osaamista edelleen digiaikana.

❦ Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki

Y

ritysvierailu tehtiin Nikon
Nordic Suomen toimistolle 27.1.2010, Nikonin
maajohtaja Pirjo Onza otti
meidät ystävällisesti vastaan
ja toivotti tervetulleeksi vierailulle. Hän kertoi kameroiden
ja objektiivien lisäksi Nikonin
valmistuksessa olevan kiikarit,
kiikaritähtäimet ja teleskoopit
sekä lasermittareita, mikros
kooppeja ja mittauslaitteita.
Nikon valmistaa myös silmälasien linssejä. Saatavilla on
myös erilaisia puolijohteita
muun muassa näyttöjen valmistukseen.
Avainasiakaspäällikkö Marko Ikonen selosti dioin ja kuvin digitaalisesta kuvauksesta
ja esitteli uusien kameroiden
ominaisuuksia ja käyttöä. Hän
ohjasi meitä illan aiheeseen ja
esitteli havainnollisesti muun

muassa uusimman digijärjestelmäkameran. Paikalla oli kameroiden jälleenmyyjä Risto
Kostamo Opotek/Helsingin
Kameragalleriasta, joka kertoi olleensa alalla jo kolmisenkymmentä vuotta. Hänellä oli
hyviä tarjouksia Nikon tuotteista, jotka olivat voimassa
tämän vierailun ajan.

Valokuvaaminen harrastuksena
Valokuvaharrastus on yleistynyt merkittävästi digiaikana.
Digikameralla kuvaaminen
on helppoa ja hauskaa. Kuvien ottaminen, muokkaaminen
ja jakaminen on nykyään niin
helppoa, että kuvauksesta on
tullut todella suosittua. Kuvankäsittely tapahtuu pimiön
sijaan tietokoneella ja jopa kamerassa. Digikamera tallentaa
kuvan muistikortille digitaalisena tiedostona. Kuvat voi
siirtää suoraan muistikortilta

(Kuva:Nikon)

Helmeri järjesti
vierailun Nikonille
tietokoneelle.
Valokuvaaminen on harrastus, joka sopii kaikille. Valokuvaus on mukavaa varsinkin
näin digiaikaan. Kuvia voi
ottaa vaivattomasti. Enää ei
kerry niitä ihan huonoja kuvia lainkaan ja se taas säästää rahaa. Ei tarvitse nostaa
kameraa edes silmälle, vaan
voi nähdä tilanteen koko ajan
molemmin silmin. Olipa sitten
valokuvauksen asiantuntija tai
kompaktikameroiden ystävä,
niin esimerkiksi COOLPIXsarjan valikoima tarjoaa useita vaihtoehtoja, josta jokainen
voi löytää oman suosikkinsa. Kameroita on saatavana
useissa eri väreissä. Nikon on
perinteikäs kameramerkki ja
turvallinen valinta. Tästä tulimme vakuuttuneiksi vierailumme aikana.
Illan aikana saimme testailla
ja kokeilla kameroiden käyttöä

sekä tutustua teknisiin ominaisuuksiin. Tutustuimme maailman ensimmäiseen projektorin sisältävään kameraan. Kun
painaa nappia, kuvat voi heijastaa seinälle tai valkoiselle
paperille. Nikonin kameroilla
saa hämärässäkin hyviä kuvia.
Jokaiselle jotakin! Saimme myös kuulla, että Nikonin kamerasta löytyy erikoisia hahmotunnistuksia, kuten
hymyilyyn reagoiva kuvaus.
Hymytilassa kamera ottaa kuvan automaattisesti, kun kohteena oleva henkilö hymyilee.
Kamerassa on jopa silmänräpäysvaroitus, joka varoittaa
kuvaajaa, jos kohde räpäyttää
silmiään valotuksen aikana.
Ei muuta kuin mukavia kuvaushetkiä kaikille. Nyt kannattaa pitää kamerat valmiina,
kun luontokin herää ja lumet
toivottavasti saavat kyytiä! ❦
Lähde: www.nikon.fi

Nikonin historiaa
1917 yritys perustettiin Japanissa
1932 linssien merkiksi tuli Nikkor
1946 kameramerkki nimitettiin Nikoniksi
1957 maahantuonti alkoi Suomeen
2005 Nikon Nordic AB perustettiin
●●Ensimmäinen järjestelmäkamera Nikon F vuonna 1959
●●Automaattitarkenteinen kompaktikamera Nikon L35AF
vuonna 1983
●●Digitaalinen järjestelmäkamera D 1 vuonna 1999
Illan aikana saimme testailla ja kokeilla kameroiden käyttöä.
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Yhdistyksen
kevätvuosikokous
maaliskuussa

TULEVIA KOKOUKSIA
SMYL kokoontuu
Helsingissä
❦ Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n kevätliittokokous pidetään Helsingissä lauantaina 22. toukokuuta kello
14.00 Kokouskeskuksessa, Malminkatu 30 K1.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat ja
julkistetaan vuoden 2010 kunniamerkonomi. ❦

Matti Niemelä, Anni Purontaa ja Irmeli Satka Helmereiden kevätkokouksessa.

❦ Helsingin Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 29. maaliskuuta Suomen Liikemiesten kauppaopiston,
HBC:n, tiloissa Helsingissä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Lepistö ja sihteeriksi Irmeli Satka.
Kokous käsitteli ja hyväksyi vuoden 2009 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Vuosi oli ensimmäinen, jolloin yhdistyksen uusitut säännöt olivat voimassa. Sääntöjen mukaan
Helmereihin voivat liittyä liiketalouden, kaupan, hallinnon, matkailualan tai vastaavan toisen asteen tai sitä ylemmän tutkinnon
suorittaneet ja näihin tutkintoihin opiskelevat henkilöt. Uusina
jäsenryhminä sääntöihin tulivat seniori- ja opiskelijajäsenet.
Toimintakertomuksen mukaan yhdistyksellä oli viime vuonna
38 erilaista koulutus- tai vapaa-ajan tapahtumaa, joihin osallistui
yli 650 henkilöä. ❦

Nomitin edustajiston kokous
Järvenpäässä
❦ Työttömyyskassa Nomitin edustajiston kokous pidetään
sunnuntaina 25. huhtikuuta kello 13.00 Next Hotel Rivolissa
Järvenpäässä. Vaalipiirit ovat valinneet sinne kokousedustajat  
omissa vaalikokouksissaan. ❦

SMYL:n kotisivut uusittu
❦ SMYL-liittomme nettisivusto on uusittu kokonaan kevättalven aikana.
Uudet kotisivut ovat selkeät. Sieltä löytyvät helposti muun
muassa voimassa olevat jäsenedut.
Nettisivut ovat entisessä osoitteesta: www.smyl.fi. .
Kannattaa käydä tutustumassa. ❦

Helmereillä uusi
tilintarkastaja
❦ Helsingin Merkonomien tilintarkastus suoritettiin maaliskuun
puolivälissä Pengerkadun toimistossa. Vuoden 2009 tilit tarkastivat HTM-tilintarkastaja Timo Tarkela ja talouspäällikkö,
Helmerien jäsen Irene Uimonen, jotka oli valittu tarkastajiksi
syyskokouksessa.
Timo Tarkela on yhdistyksemme uusi auktorisoitu tilintarkastaja pitkäaikaisen KHT-tarkastajan Jorma Tuomisen jätettyä
tehtävän eläkkeelle siirtymisen vuoksi. ❦

Yhdistyksen tilejä toimistolla tarkastamassa Irene Uimonen ja Timo Tarkela.

❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen
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Meri ja Helsinki
❦ Teksti ja kuvat: Matti Niemelä

H

elsinkiä on aina kuvailtu Suomen merkittävänä
merenrantana. Itämeren
helmi tai Itämeren tytär lempinimisenä kaupunkina Helsinki
on saanut paikkansa historiassa. Saumaton yhteys tästä on
tietenkin veneilyn ja laivojen
tärkeyteen. Olemme tottuneet
näkemään ja kuulemaan laivojen liikehdinnän rannoillamme, joita meillä on runsaasti.
Rannat on vuosien saatossa

12

pyritty pitämään avoimena
mahdollisimman pitkälle kaupungin keskustaan. Aikaisemmin suuret purjelaivat pääsivät
esteettä kaupungin ytimeen ja
niin pääsevät vieläkin.
Kaupunkilaisten omat veneet ovat olleet rannoilla lähellä kotia. Rantaan on päässyt helposti jalkaisin, julkisilla
tai omalla autolla ja yhtä helposti on voinut mennä veneellä lähisaariin päiväseltään, teltan tai isomman veneen kanssa
pidemmäksikin aikaa.

Tämä ei ole kuitenkaan tarkoittanut, että veneettömät
kaupunkilaiset olisi eristetty
merestä. Kauniit rannat on
jätetty pääosin kaikkien kaupunkilasten virkistyskäyttöön.
Esimerkiksi Merihaassa kävelytiet seuraavat tiiviisti rantoja ja antavat mahdollisuuden
saada häivähdyksen merestä.

Meri kaupunkilaisille jatkossakin
Meren pysyminen kaupunkilaisten tuntumassa ja siellä
liikkumisen mahdollisuus lie-

nee jatkossakin meille hyvin
keskeinen asia. Monen Helsingin rannoista pitävän voisi
olla syytä ottaa kantaa suunnitelmiin rakentaa käsittämättömiä siltoja raitiotieliikenteelle
Kruunuvuoresta Laajasaloon.
Se pysäyttäisi kaiken purjeveneliikenteen meren perukoille aina kalasatamaan saakka, mutta ei kuitenkaan estäisi
hiilisatamaliikennettä.  Siltaan
on kaavailtu nostosiltaa, joka
ilmeisesti palvelisi vain hiili/rahtilaivoja. Joten ainakin
isot, elleivät sitten kaikki purjeveneet, joutuisivat jäämään
kauas lähirannoista. Sipoo,
Kirkkonummi ja muut ympäristökunnat saisivat veneilijöitä, joista Helsinki joutuisi luopumaan. Kaupunkilaisten matkat merelle sisältäisivät myös
ruuhkaiset maantieosuudet.
Ruuhkareitti Laajasaloon
olisi helposti hoidettavissa toisinkin, uhraamatta lisää ympäristöämme. Olemme rakentaneet arvokkaan metron, josta

Miten tulisi
lähteä liikkeelle,
jos meri vetää
puoleensa?

Monesti veneily jää vähän epäselväksi, kun
ei oikein tiedetä, miten lähteä liikkeelle.

olisi varsin helposti ja paljon
edullisimmin kustannuksin
mahdollista jatkaa Laajasaloon sivuraiteella. Vaihtoehtona on myös luontoläheinen
vesibussiyhteys Korkeasaaren
tapaan. Tuntuisi ihmeelliseltä
vallata silloilla merta liikenteelliseen ja vähän arveluttavaan tarkoitukseen ja pilata
meren virkistyskäyttö sekä
perinteisen kaunis rantamaisema.
Veneily on monesti saanut
turhaakin klamyyria ylleen.  
Varsinkin, kun katsoo veneilylehtien ja -messujen tarjoamaa
antia. Suomesta löytyy maailman upeimpien veneitten valmistajia. Silti ei tarvitse olla
”miljoonamies” voidakseen
veneillä. Halvemmallakin
pääsee perehtymällä asiaan,
käyttämällä vähän aikaa ja kaveri- tai asiantuntija-apua hyväkseen. Monille kelpaa vene,
jolla on enemmän kokemusta
kuin omistajalla.
Veneily tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Valtaosa veneilijöistä on niin sanottuja tavallisia ihmisiä. Toiset tykkäävät
moottoriveneistä ja toiset taas

pitävät purjehtimista ainoana
oikeana tapana liikkua vesillä.
Taitaa kuitenkin olla niin, että
ne jotka liikkuvat vesillä, pitävät pääasiana sitä, että ollaan
vesillä. Riippumatta siitä, miten saaristoon päästään, siellä
olo on hienoa. Helsinkiläisillä on mahtava tarjonta: länsi
tarjoaa loistavan ympäristön
ja selkeästi Euroopan parhaan
saaristomeren, mutta itä-puolelta löytyy paljon lähempää
huippuhienoja kokemuksia
merelliseen lomailuun.
Itämeren suojelu on päässyt
vihdoin myös konkreettisesti
vauhtiin monella rintamalla.
Helsingin rotariklubit ovat
käynnistäneet hankkeen ”Puhdasta veneilyä Itämerelle” yhdessä Helsingin kaupungin ja
Merihaan Veneseuran kanssa.
Tavoitteena on saada riittävästi septitankin tyhjennysasemia
Helsingin veneilyrantoihin.
Merihaan Veneseura haluaa
tässäkin asiassa tukea hyvää
hanketta omalta osaltaan. Tiukoilla ympäristösäännöillä pidämme myös oman lomasaaremme puhtaana jätteistä. ❦

Liikkeelle lähtö edellyttää selkeitä ja
helppoja perusaskeleita:
1. Hanki tarpeittesi ja varojesi mukainen
vene - ota mielellään joku asiantunteva
henkilö mukaan - ja rekisteröi veneesi.
2. Hanki venepaikka. Kaupungilta voit kysyä paikkaa, tai sopivalta veneseuralta,
jolloin saat myös tukea moneen muuhunkin asiaan. Veneen katsastus kuuluu
esimerkiksi Merihaan Veneseuralla luontaisetuna jäsenille; silloin varusteet ovat
kunnossa (tai ainakin tulevat).
3. Veneilyn osaamiseen kannattaa pyytää apua veneseuralta - sekä käymällä
kurssin. Tässäkin on hyvä muistaa, että
”enemmän intoa kuin taitoa” voi kostautua. Hyvä kurssi (esim. aikuisopistoissa)
ja tutkinto Navigaatioliiton tenteissä antavat erinomaisen pohjan. Sitten vaan
harjoittelemaan merelle.
4. 	  Apua saat helposti, joskus enemmän
kuin pyydätkään
Merihaan Veneseura on hyvä esimerkki
vahvasti jäsenkuntansa eduksi toimivasta
veneseurasta. Seuralla on Merihaan ympärillä hyvät venelaiturit. Lisäksi seuralla
on paratiisimainen saarisatama Porvoon
edustalla, jossa seuran jäsen voi perheineen
viettää loistavaa lomaa saunoen ja nauttien
hyvän lomasataman eduista.
Ei muuta kuin merelle, niin purjehtijat kuin
moottoriveneilijätkin.
Tutustu: www.merihaanveneseura.fi
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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 27.4. klo 16.00 – 19.00
Hemmotteluiltapäivä

Kauneusalan koulu Roihupellossa tarjoaa edullisia kauneusalan
palveluja oppilastöinä huhtikuun loppuun asti.
Jalkahoito (kylvetys, kynsien ja kynsinauhojen hoito, kovettumien
poisto ja hieronta 1,5 h)
Kasvohoito (esim. peruskasvohoito; kuorinta, hieronta ja naamio
1,5 h)

vanheneminen itsessään toiset. Leppäkoskella on vanhenemisesta
hieno ajatus, joka kuvaa myös Viimeistä valssia hyvin.”
Rooleissa: Ulla Tapaninen, Leena Uotila, Sara Paavolainen, Riitta
Havukainen, Antti Litja, Seppo Maijala, Tom Wentzel, Jonna
Järnefelt, Merja Larivaara, Petri Johansson, Sami Hokkanen, Anitta
Niemi
Pianisti: Pirjo Bergström, ohjaus: Raila Leppäkoski
Liput: 34,00 euroa (norm. 36,00 e), maksuviite: 4938
Loppuunmyyty, kysy peruutuspaikkoja.

Mukaan mahtuu:
klo 16.00 kolme jalkahoitoon ja kasvohoitoon kaksi.
klo 17.30 kolme jalkahoitoon.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu näytelmään: www.hkt.fi

Ajanvaraus: (09) 7250 7245

VENETSIA – naamiohuvien juhlaa
CARAVAGGIO - Pyhän Fransiskuksen arvoitus
Sinebrychoffin taidemuseo. Lisätietoja sivulla 18.

Hinnat:
esimerkkihoidot 15 euroa jalkahoito ja 35 euroa kasvohoito.
Ilmoittautumiset: tiistaihin 20.4. mennessä.
Myös muita aikoja esimerkiksi omatoimiseen käyntiin voi tiedustella
ja varata suoraan koululta. Aukioloajat: ma - ti ja pe klo 9.-16.00
sekä ke - to 9.-19.00. Jalkahoitokausi kestää huhtikuun loppuun
asti.
Osoite: Vaihtoehtoinen ammatti- ja oppisopimuskoulu (Sovinto ry)
Roihupellon teollisuusalue, Pulttitie 9, 00880 Helsinki
Omalla autolla tulijat: pysäköinti Laippatien puoleisella
parkkialueella.
Bussi 58, 58B ja 550 Itäkeskuksen metroasemalta.
Pois Roihupellon pysäkillä.
Bussi: 80 Herttoniemen metroasemalta. esim. lähtö klo 15.29 tai
15.41. Arvioitu aika 15 min. Jää pois Tulppatien pysäkillä.

To 6.5. kello 16.45

La 8.5. kello 13.00
Risto Räppääjä ja villi kone

Helsingin kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5
Toivottu lasten näytelmä
Rooleissa: Paavo Kerosuo (Risto Räppääjä), Sanna June Hyde (Nelli
Nuudelipää), Santeri Kinnunen, Sari Haapamäki, Juha Jokela, Sami
Uotila, Annu Valonen. Ohjaus: Katja Krohn, musiikki: Iiro Rantala.
Ikäsuositus: yli 5-vuotiaat.
Päivä siirtynyt lakon takia. Loppuunmyyty, kysy mahdollisia
peruutuksia.
Liput: 26,00 e aikuinen, 13,00 e lapsi, viite 4873
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Tervetuloa hemmotteluun!

Ke 12.5. klo 19.00

Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Kevätlaulajaiset: yhteislaulua ja soittoa

www.sovinto.fi/?OPINTOLINJAT

Ti 27.4. kello 19.00
Viimeinen valssi

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie
Elämä jatkuu, se vain muuttaa muotoaan
”Viimeinen valssi on huvittava ja liikuttava musiikkinäytelmä, joka
käsittelee ajankohtaista aihetta – vanhenemista, Leppäkoski
kiteyttää näytelmänsä. Hänen kasvoilleen syttyy erityinen hymy,
kun hän kertoo esityksen olevan ”ajoittain hyvinkin koominen”.
Siitä ei ole epäilystäkään! Näytelmässä vanhukset, Sara
Paavolainen, Leena Uotila, Riitta Havukainen, Ulla Tapaninen, Antti
Litja, Seppo Maijala ja Tom Wentzel, muuttavat hoitokotiin, jossa
yhteiselo muiden kanssa tuo kuvaan yhdenlaiset haasteensa ja
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HKO ja Rajaton
Finlandia-talo

Liity iloiseen jättikuoroon ja Rajaton-lauluyhtyeen seuraan
Helsingin kaupunginorkesterin konsertissa
Onnellisia lauluja & Nostalgisia euroviisuja
Finlandia-talon suuri sali täyttyy jälleen ”laulunlyömistä”
musiikinystävistä, jotka haluavat nauttia yhteislaulusta
suuren sinfoniaorkesterin säestyksellä. Orkesteria johtaa
maestro Nick Davies.
Hinta: 17,00 euroa (norm. 20,00 e), maksuviite: 4967
Ilmoittautuminen ohi, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu HKO:n ohjelmaan:
http://www.hel2.fi/filharmonia/hko_kevat_2010netti.pdf
Lauluyhtye Rajaton:
www.rajaton.net.

Tapahtumakalenteri
To 27.5. kello 19.00
Kevätkonsertti; ”Kupliva karnevaali”
Helsingin kaupunginorkesterin Suosikkisarja
Finlandia-talo

Helsingin kaupunginorkesteria
johtaa Miguel Harth-Bedoya, solistina Augustin Hadelich, viulu
Ohjelmisto:
Maurice Ravel: La Valse
Mozart: Viulukonsertto nro 5
Esteban Benzcery: Colores de la cruz del sur
Jimmy Lopez: Fiesta!
Trooppisia ilmanpaineita ja sambakarnevaalia on luvassa
kevätkauden värikkäimmässä konsertissa. Argentiinalainen Esteban
Benzcery kuvaa Etelä-Amerikan mantereen vivahteikkaita tunnelmia,
kuin taas perulainen Jimmy Lopez loihtii hurjan musiikillisen
fiestan. Augustin Hadelich soittaa Mozartin upean viulukonserton.
Liput: 17 euroa (norm. 20 e), maksuviite: 4983
Ilmoittautumiset ja maksut 23.4. mennessä.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

To 16.9. klo 19.00

Outi Vuoriranta, Timo Ruuskanen, Ella Pyhältö, Paavo Kerosuo, Petriikka Pohjanheimo.
© Heli Sorjonen

Canthia

Minna Canthin novelleja näyttämöllä
Teatteri Avoimet Ovet
Museokatu 18, Helsinki
Syksyn uutuusnäytelmä
Lain mukaan, Ompelija ja Kodista pois pohjautuvat Minna Canthin
(1844–1897) samannimisiin novelleihin ja ne nähdään nyt
ensimmäistä kertaa näyttämöllä Canthia-esityksessä. Jokainen
pienoisnäytelmä on oma itsenäinen teoksensa, mutta niitä yhdistää
se, että keskiössä on nainen, joka on elämässään ratkaisevan
käänteen edessä. Maria, Martha ja Fanny päätyvät erilaisiin
valintoihin. Yksi mukautuu, toinen tuhoutuu ja kolmas vapautuu.
Minna Canth on tunnettu naisen alisteisen aseman ja
yhteiskunnallisten epäkohtien voimakkaana kuvaajana. Nämä teemat
ovat vahvasti esillä nytkin, mutta Canthia tuo esiin toisenlaisen
Minnan – herkän, hauraan ja humoristisen. Minna Canthin novellien
henkilöhahmot elävät tänä päivänä yhtä tunnistettavina kuin sata
vuotta sitten: ponnistelevat toimeentulonsa eteen, rakastavat,
pettyvät, protestoivat ja unelmoivat! Canthia peilaa raikkaasti ja
rohkeasti Minnaa monelta Canthilta.
Lain mukaan
Maria elää sopusointuista perhe-elämää. Työttömyyden kohdatessa
on perheelle ansaittava rahaa keinolla millä hyvänsä.

Kodista pois
Fannyn on vaikea hyväksyä vanhempiensa maailmankuvaa, jossa
naisen itsenäiselle ajattelulle ja ratkaisuille ei anneta arvoa.
teksti Minna Canth – Heini Tola
dramaturgia ja ohjaus Heini Tola
rooleissa Paavo Kerosuo, Petriikka Pohjanheimo, Ella Pyhältö, Timo
Ruuskanen, Outi Vuoriranta
Hinta: 26,00 e, maksuviite 4996
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Esityksen kesto avoin. Esityksessä on väliaika.
Ensi-ilta 14.9.2010
www.avoimetovet.fi

Ke 29.9. kello 19.00
Eila, Rampe ja palvattu onni
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Syksyn uutuuskomedia Arena-näyttämöllä
”Huumori ei synny päättämällä, että nyt ollaan hauskoja. Kun
kirjoitin näytelmää Eila, Rampe ja palvattu onni, suhtauduin
näytelmän henkilöihin mahdollisimman vakavasti: asetin Eilan,
Rampen, heidän tyttärensä Likan ja tämän poikaystävän Pirkan
”perimmäisten kysymysten äärelle”. Syntyi road-näytelmä, jossa
Eila, tahattoman teräväkielinen talousihminen ja hänen miehensä
Rampe, tahattoman hyväntahtoinen luovija, joutuvat Pirkan
sosiologisen onnellisuustutkimuksen materiaaliksi. Pariskunta tekee
kesämatkan halki Suomen. Rampen unelma olisi viettää kesäinen
päivä hyvässä rautakaupassa, Eilalle taas tärkein kohde on
ihmeparantajan vastaanotto, sillä Rampen jalka niksuu.” (Sinikka
Nopola)
Ensi-ilta 9.9.2010
Rooleissa: Heidi Herala, Ilmari Saarelainen, Leena Rapola ja
poikaystävä
Ohjaus: Heidi Räsänen, säveltäjä: Maija Kaunismaa
Hinta: 31,00 euroa (norm. 34,00), maksuviite 5021.

Syksyksi on varattu lippuja
lisäksi suosittuihin esityksiin:
to 7.10. kello 19.00 Viimeinen valssi (parvekepaikat), Helsingin
kaupunginteatteri, suuri näyttämö
ke 27.10. kello 19.00 Vaimoni on toista maata, Lilla Teatern,
Yrjönkatu 30.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset nettisivuilla: www.helmeri.fi

Tapahtumien
yhteenveto
sivulla 18.

Ompelija
Marthan saapuessa ompelemaan kihlajaisleninkiä Römerin perheen
tyttärelle paljastuu, että sulhanen on Marthalle tuttu.
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Tapahtumakalenteri
Ke 13.10. – su 17.10.2010

Ti 2.11. klo 19.00
Kuin ensimmäistä päivää
Teatteri Avoimet Ovet
Museokatu 18, Helsinki

Jani Hendriksson, Mirka Mylläri
© Heli Sorjonen

Railakas tragikomedia hoitokodin
arjesta
Suuren suosion saanut esitys, jonka
kevätkausi oli loppuunmyyty.

Helmeri-matka kulttuuripääkaupunki Istanbuliin

KIEHTOVA ISTANBUL – TÄTÄ ON TOIVOTTU!
Istanbul, vuoden 2010 kulttuuripääkaupunki, on ainutlaatuinen
kaupunki, jossa koet samalla kertaa kaksi maanosaa, Euroopan ja
Aasian, lännen ja idän sekoituksen. Muinainen Konstantinopoli on
monen kulttuurin ja monen tarinan, minareettien ja moskeijojen
kaupunki, jonne jokainen matka on aina uusi seikkailu. Se on myös
Mika Waltarin kaupunki, joka tarjoaa kiehtovat puitteet mm. hänen
teoksilleen Yksinäisen miehen juna ja Lähdin Istanbuliin… Lähde
Sinäkin – tähän jännittävään kaupunkiin, joka on myös
ostosmatkaajan paratiisi ja herkuttelijan keidas!
Matkaohjelma:
Keskiviikko 13.10.
Lento Helsingistä Istanbuliin klo 13.55 – 17.15. Kuljetus hotelli
Golden Parkiin ja majoittuminen.
Torstai 14.10.
Istanbulin nähtävyyksiä, vierailu Chora-museossa, joka on kuuluisa
upeista mosaiikeistaan, vanhassa Hippodromissa, Hagia Sofiassa,
joka on bysanttilaisen rakennustaiteen merkittävimpiä luomuksia ja
Yerebatin vesisäiliöllä, joka on tunnettu elokuvista. Päivän aikana
lounas.
Perjantai 15.10.
Vierailu Topkapin palatsissa, Sinisessä Moskeijassa ja ostoksilla
Suuressa Basaarissa. Päivän aikana lounas Topkapin palatsin
Konyaali-ravintolassa.
Lauantai 16.10.
Mika Waltarin jäljillä, vierailu Pierre Lotin kukkulalla, jossa teetä
Mika Waltarin tapaan, kävelykierros Istiklal-kadulla ja sen
ympäristössä, kahvit Buyk Londra -hotellin kahviossa, jossa Mika
Waltari tapasi istuskella. Illalla Bosporinsalmen risteily.
Sunnuntai 17.10.
Kuljetus lentokentälle ja paluulento Helsinkiin klo 09.30 – 12.55.
Matkan hinta: 945 euroa/matkustaja
Hinta sisältää kaiken tämän: * reittilennot Helsinki-IstanbulHelsinki veroineen * lentokenttäkuljetukset * majoitus hotelli
Golden Parkissa (****) kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset
ja 2 lounasta * ohjelmanmukainen, runsas retkiohjelma ( 2
kokopäiväretkeä, 1 puolipäiväretki) sekä iltaristeily Bosporinsalmella
* suomenkielisen oppaan palvelut.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 175 €.
Hotelli: http://www.hotelgoldenpark.net/
VARAA HETI – VARMISTAT MUKAANPÄÄSYSI, PAIKKOJA
RAJOITETUSTI!
Ennakkomaksu 250 euroa/matkustaja viikon sisällä varauksesta,
loppumaksu 9.9. mennessä. Maksuviite: 5018
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä MatkaAgenttien erityisehtoja.
www.matka-agentit.fi
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Kuin ensimmäistä päivää -näytelmän päähenkilö on perushoitaja
Ritva, joka uurastaa määräaikaisella työsopimuksella vanhusten
hoitokodissa Lepolassa. Johtoporras on asettanut ankarat
säästötavoitteet ja tilannetta helpottamaan on palkattu
maahanmuuttaja ja pari siviilipalvelumiestä. Hoitokodin vanhin
asukas on 95-vuotias Taimi, joka elämänsä loppusuorallakin jaksaa
uskoa unelmiin.
Näytelmä on mustaa huumoria täynnä oleva tragikomedia, jossa
ihmistä kuitenkin katsotaan lempeän lämpöisesti. Näytelmä
pureutuu kriittisesti ajankohtaiseen aiheeseen: työntekijän
jaksamiseen ja vanhusten hoitoon.
Käsikirjoitus Anna Krogerus
ohjaus Heini Tola
rooleissa Eija Ahvo, Perttu Hangaslahti, Wali Hashi, Petriikka
Pohjanheimo, Ella Pyhältö ja Outi Vuoriranta sekä Metropolian
esittävän taiteen koulutusohjelman opiskelijat: Jani Hendriksson,
Arto Lindholm, Sonja Myllymäki, Mirka Mylläri ja Sami Roikola
Hinta: 26,00 euroa, maksuviite 5005
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Esityksen kesto 2 h 30 min. Esityksessä on väliaika.
www.avoimetovet.fi

Alustava tieto
Tutustumiskäynti Fysiikan laitokselle syyskuussa.
Gustaf Hällströmin katu 2, 00560 Helsinki
Fysiikan laitos tarjoaa mahdollisuuden tutustua toimintaansa.
Tutustumiskäynti sisältää vierailun johonkin laboratorioon, jolloin
saamme lähemmän kuvan fyysikosta työssään. Tutustutaan
laitoksella tehtävään tutkimukseen ja fyysikon työnkuvaan yleensä.
Mahdollisesti myös demonstraatioita tai pieniä oppilastöitä
nähdään.
Tästä myöhemmin lisää www.helmeri.fi ja Helmeri-lehdessä 3-2010
tarkemmin.
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: (09) 773 1405.
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman
tilillemme. Lunastamme vain eräpäivään mennessä maksetut
liput.
Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen
näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

Turvaa tulevaisuutesi!
Liity Helsingin Merkonomit ry:n
jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat!*
www.helmeri.fi
Uusi jäsen saa liittymislahjana kahden hengen risteilyn Tallinnaan ja arvokupongin, joka sisältää yhden yön majoituksen kahden hengen huoneessa
missä tahansa Next-hotellissa tai -kartanossa 50 euron hintaan.
Samat lahjat annamme myös suosittelijalle! Muista merkitä suosittelijan
yhteystiedot jäsenhakulomakkeeseen.

Helsingin Merkonomit
ry:n koko vuoden 2010
jäsenmaksu on 75 euroa.
Edullisella jäsenmaksulla
saat paljon rahanarvoisia
etuja.

Jäsenedut:

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki
Puhelin
(09) 827 5542
Faksi
(09) 827 4841
info@smyl.fi
www.smyl.fi

●

Työsuhdejuristin
neuvontapalvelut

●

Oikeusturvavakuutus

●

Matkustajavakuutus

●

Koulutusedut

●

Helsingin Merkonomit ry:n
tarjoamat palvelut ja
tapahtumat

●

Helmeri-lehti ja SMYL-liiton
lehti neljä kertaa vuodessa

●

Oikeudellista neuvontaa
jäsenetuhintaan

●

Ostoedut

●

SMYL-liiton matkat ja
tapahtumat

SINUN LIITTOSI
merkonomi, tradenomi, merkantti,
datanomi, sihteeri, kauppateknikko, restonomi ja muu liiketalouden,
kaupan, hallinnon tai matkailualan
tutkinnon suorittanut sekä niihin
opiskeleva

Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen!
*Etu voimassa toukokuun 2010 loppuun.

Huom!
Palkansaaja tai
yrittäjä!
Liity erikseen
valitsemaasi
työttömyyskassaan.
Kassasta saat
työttömyyden
kohdatessa
ansiosidonnaista
päivärahaa.

To 6.5. kello 16.45

Helmerin kielinurkkaus
Kaksoispistettä käytetään usein turhaan

VENETSIA – naamiohuvien
juhlaa
CARAVAGGIO - Pyhän
Fransiskuksen arvoitus
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki

Helmereille on varattu 6. toukokuuta
opastettu kierros Sinebrychoffin
museon kevätnäyttelyyn, jossa
tutustutaan Venetsian
karnevaaliperinteeseen, vedutamaalauksiiin sekä Commedia dell’Arte
-perinteeseen. Samalla kierroksella
saamme nähdä myös toiseen näyttelyyn
liittyvät Michelangelo Merisi da
Caravaggion (1571–1610) Pyhän
Fransiskuksen maalaukset.

Kaksoispistettä ei tule seuraaviin esimerkkeihin.
• Messun toimittavat Hurskainen ja Taivainen.
• Tilaisuuden järjestäjät ovat Vantaan
seurakunnat, Vantaan aikuisopisto ja
Vantaan kaupungin sosiaalitoimisto.
• Ohjelmassa on virsilaulua ja urkumusiikkia.
Kaksoispistettä käytetään luetteloissa vain, kun sitä edeltää täydellinen
lause, jota seuraa täsmennys.
• Johtokunnan jäsenistä olivat läsnä
seuraavat: Huttunen, Kemppainen ja
Korhonen.
• Messun toimittavat seuraavat: Hurskainen, Taivainen ja Karisma.

• Työhönsijoituspalvelut käsittävät
yleensä.
1 tutkimus- ja arviointivaiheen.
2 neuvontavaiheen.
3 varsinaiset työhönsijoitustoimenpiteet.
(Lähde: Vantaan seurakuntayhtymän Intra)

Yhdyssanat yhteen, pitkät lauseet pätkiksi!
ongelmaratkaisutapa
maksutasetasapainottomuus
päätöksentekoprosessi
äiti-lapsisuhde
tapa ratkaista ongelmia
maksutaseen tasapainottomuus
päätöksenteko
äidin ja lapsen suhde

Näihin esimerkkeihin ei lisätä kaksoispistettä.
• Adressi maksaa.
- värillisenä 2 euroa.
- mustavalkoisena 1,60 euroa.

Hinta: 12,00 e sisältää lipun ja
opastuksen. Maksuviite: 5050.
Ilmoittautumiset ja maksut 30.4.
mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Kevät 2010
Päivä
Ti 27.4.
Ti 27.4.
To 6.5
La 8.5.
Ke 12.5.
To 27.5.
Syksy 2010
Päivä
To 16.9.
Ke 29.9
To 7.10.
Ke 13. – su 17.10.
Ke 27.10.
Ti 2.11.

Kello
19.00
16.00-19.00
klo 16.45
13.00
19.00
19.00

Tapahtuma
Viimeinen valssi, Kaupunginteatteri
Hemmotteluiltapäivä, kauneusalan koulu
Venetsia-näyttely, Sinebrychoffin museo
Risto Räppääjä, Kaupunginteatteri
Kevätlaulajaiset, Finlandia-talo
Kevätkonsertti, HKO, Finlandia-talo

Hinta, maksuviite
34,00 e, viite 4938
maks. paikan päällä
12,00 e, viite 5050
26,00 e, viite 4873
17,00 e, viite 4967
17,00 e, viite 4983

Kello
19.00
19.00
19.00

Tapahtuma
Canthia, Avoimet Ovet
Eila, Rampe…, Arena-näyttämö
Viimeinen valssi, Kaupunginteatteri
Matka Istanbuliin
Vaimoni on toista maata, Lilla Teatern
Kuin ensimmäistä päivää, Avoimet Ovet

Hinta, maksuviite
26,00 e, viite 4996
31,00 e, viite 5021
31,00 e, viite 5034
945,00 e, viite 5018
27,00 e, viite 5047
26,00 e, viite 5005

19.00
19.00

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

18

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2010

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

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

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

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: (09) 827 5542, faksi: (09) 827 4841
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi
MJK-instituutti
Käyntiosoite:
Iso Roobertinkatu 20–22 A, 4. krs, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 143, 00121 HELSINKI
(Toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.)
puh. (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi
Sähköposti: yleinen sähköpostiosoite on info@mjk.fi
Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi/fi
Uusimaa, puhelin (09) 774 711
sähköposti: helsinki.tsp@tsp.stm.fi
Työvoimatoimiston työttömyysturvaneuvonta
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2010
Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit.
PL 52.
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00. .
Olet tervetullut käymään toimistolla tarvitessasi opastusta
etuuksien hakemiseen sekä ansioturvaan liittyvissä asioissa.
Voit jättää kassalle osoitetun postin sisäänkäynnin yhteydessä
olevaan postilaatikkoon (1. krs, ma - pe klo 7.30 - 16.00).
Internet-osoite: www.tknomit.fi
Palvelupuhelin (09) 8689 400 t i - pe klo 9.00 - 12.00.
Palvelupuhelimemme palvelee sinua kaikissa jäsenyys- ja
etuusasioissa.
Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Vastaamme sähköpostitse jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin.
Henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.
Vuoden 2010 jäsenmaksu 96 €
Työttömyyskassa postitti jäsenmaksulaskun ja jäsentiedotteen
kassan jäsenille helmi-maaliskuun aikana. Työttömyyskassan
jäsenmaksu, 96 euroa, on verovähennyskelpoinen.
Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.
Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jÄsenet:
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Kaisa Aalto
Puhelin 040-7079263
k.aalto@suomi24.fi
Marja Alppi, hallituksen sihteeri
Puhelin 050-372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Heikki Immonen
Puhelin 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi
Liisa Kotimäki, II varapuheenjohtaja
Puhelin koti 050-5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873 367
matti.niemela(at)realseam.fi
Tuuli Paavola
Puhelin 050-375 9196
tuuli.paavola(at)gmail.com
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040-742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net
Sirkka Warvas
Puhelin 0440-519 391
sirkka.warvas(at)helmeri.fi
VarajÄsenet:
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 050-463 4667
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

– lehti

Entistä paremmat jäsenedut
Vuonna 2010 jäsenetusi ovat entisestään lisääntyneet.
Uudet jäsenedut löydät SMYL-liittomme nettisivuilta:
www.smyl.fi.
Liiton nettisivuja kannattaa seurata, koska sinne päivitetään
jatkuvasti uusia koulutus- ja matkatarjouksia, niin sanottuja
pikalähtöjä.
Tutustu hyviin etuihisi.

Tutustu
If-jäsenetuvakuutukseesi

Alamme työttömyyskassa on nimeltään

Työttömyyskassa Nomit

Jäseneksi voivat liittyä:
Palkansaajat, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tai ylemmän
tutkinnon seuraavilla koulutusaloilla:
• yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto
• luonnontieteet
• kulttuuri
• matkailu, ravitsemus ja talous
Lisäksi kassaan voivat liittyä edellä mainittuihin tutkintoihin
opiskelevat ansiotyössä olevat henkilöt
Jäsenmaksu vuonna 2010 on 96 euroa.
www.tknomit.fi

linkistä: www.if.fi/smyl

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

SMYL-liiton yhteystiedot
Liittomme internet-osoite on www.smyl.fi
Sähköpostiosoitteet:
jasenrekisteri@smyl.fi - ilmoita yhteystietojen
muutokset, maksuasiat ym.
info@smyl.fi - kaikki muut asiat

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

Vain jäsenmaksun
maksamalla saat jäsenedut!

Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan vuoden
jäsenmaksun. Kortti on paitsi etukorttisi samalla vakuutuskorttisi. Liiton ottamasta vakuutuksesta saat tarkempaa tietoa
netistä: www.if.fi/smyl.
Helmerien jäsenenä olet myös liiton jäsen.
Tutustu muihin hyviin jäsenetuihisi liiton nettisivuilla:
www.smyl.fi.
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.
MUISTA HYVÄ JÄSENHANKINTAKAMPANJAMME (S. 17)!

Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi

