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Pääkirjoitus

KEVÄT ON UUDEN AIKAA

K

evät keikkuen tulevi, tuntuu vanha
sananlasku toteutuvan tänäkin vuonna. Onneksi kuitenkin tulee: valo on
lisääntynyt ja päivä pidentynyt kuin varkain. Kevään tulon huomaa myös vuosikokousten vilkkaudesta.
Helsingin Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous pidettiin maaliskuun
lopussa. Vuosi 2010 on virallisesti niin
sanotusti pulkassa: toimintakertomus ja
tilinpäätös hyväksytty. Voimme olla tyytyväisiä menneen vuoden aktiiviseen Helmeri-toimintaan ja siihen, että olemme jo
useamman vuoden selvinneet samalla, 24
euron, jäsenmaksuosuudella. Jäsenhankintakampanja toi meille ilahduttavasti
uusia jäseniä. Jäsentemme koulutuspohja on laajentunut moniin ammattikorkeakoulututkintoihin. Lämpimästi tervetuloa
mukaan uudet Helmerit.
Jäsenmäärän kehityksessä näkyy valitettavasti myös vilkastunut eläkkeelle
lähtö. Yllättävän moni kokee, että työn
jättäessään hänen pitäisi luopua liiton ja
sitä kautta yhdistyksen jäsenyydestäkin.
Koulutuspohjaisen liiton jäsenyyttä ei
kannata jättää eläkkeelläkään; monet edut
säilyvät ja aikaa on enemmän osallistua
jäsentilaisuuksiin tavaten samalla muita
alan ammattilaisia.
Jäsentapahtumia järjestimme jälleen
viime vuonna runsaasti ja monipuolisesti. Mikä mukavinta: niissä myös käydään
ahkerasti. Tapahtumia oli yli 30, joihin
osallistui lähes 600 henkilöä. Teatteri- ja
kulttuuritarjontaa on paljon, koska kulttuuritapahtumat kiinnostavat monia jäseniämme. Tämäkin vuosi näyttää hyvältä:
jäsentapahtumiin on osallistuttu vilkkaasti. Vierailut Ritarihuoneelle ja Kansallisarkistoon, jotka esitellään tässä lehdessä,
saivat jäsenemme liikkeelle.

Tulossa on vuoden aikana lisää mielenkiintoisia tapahtumia: Kiinan matka, kulttuurimatkoja, tutustumiskäyntejä sekä tietysti kulttuuritapahtumia, ennen kaikkea
teatteria. Syksyksi on varattu lippuja moniin suosittuihin teatteriesityksiin. Tutustu
loppukevään ja syksyn tarjontaamme sivulta 17 alkavassa tapahtumaesittelyssä.
Helmerien kotisivuja kannattaa seurata,
sillä uusimmat tapahtumat ja tiedot niistä tulevat ensimmäisinä nettiin: www.
helmeri.fi. Toivottavasti tapaamme tänä
vuonnakin usein Helmeri-tapahtumissa.
Kevät on ammattiin valmistumisen
aikaa. Uusia kaupan ja hallinnon alan
ammattilaisia tulee työelämään. Sirkka
Warvas haastatteli Helmeriin Lohjan työ-

voimatoimiston yksikön päällikkö Caritta
Perttusta, joka kertoo, kuinka nykyaikainen työvoimatoimisto palvelee työnhakijoita.
Lämpimät onnittelut uusille alamme
ammattilaisille!
Ihanaa kevättä, rauhallista Pääsiäistä
ja iloista Vappua kaikille lukijoillemme!
Merja Äimänen

Valmistujaislakit saat
SMYL-liitosta (ks. sivu 20).

”Nähdä maailma hiekkajyvässä. Nähdä taivas niityn
kukassa. Pidellä ääretöntä kämmenessä. Elää tuokiossa
ajan ikuisuus.” (William Blake)
3

it
Helmer
ivat
t ut u st u
on
i sarki st
l
l
a
s
n
a
K
saloihin

Vierailu
Kansallisarkistossa

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

H

elsingin Merkonomit järjesti vierailun Kansallisarkistoon 24.3.2011.
Peräti 32 henkilöä, yhdistyksemme jäseniä ystävineen,
osallistui mielenkiintoiseen
opastettuun arkistovierailuun.

Oppaanamme toimi Lumikki
Jokinen. Kansallisarkistossa
meille esiteltiin sekä historiaa
että arkistolaitosta: sen keskeisiä tehtäviä ja kokoelmia.
Meille kerrottiin lisäksi, miten
yksityinen ihminen - tutkija voi tulla tutkimaan arkiston
materiaalia.

Saimme kattavan rautaisannoksen arkistolaitoksen toimintaan ja erityisesti niihin
kysymyksiin, jotka askarruttavat eniten. Oli kiinnostavaa
huomata, kuinka Kansallisarkistossa on suunniteltu aineistopalveluja aivan tavallisen asiakkaalle, kuten suku-

tutkimuksesta innostuneelle
harrastajalle. Kansallisarkisto
on ottanut käyttäjät huomioon
jo palveluiden suunnitteluvaiheessa ja lähestynyt heitä.
Internetistä löytyy nykyisin
runsaasti sukututkimuksen
kannalta hyödyllistä tietoa.
Arkistolaitos digitoi aineistojaan oman mikrokuvaus- ja digitointiohjelmansa mukaisesti. Digitoituja asiakirjoja voit
lukea vaikkapa kotoa omalta
päätteeltä Digitaaliarkistosta:
http://digi.narc.fi/digi/
Sukututkijat muodostavat
arkistolaitoksen suurimman
asiakaskunnan. Sukututkimus
ei ole pelkästään kirkonkirjatutkimusta vaan se pitää sisällään myös monipuolisesti
erilaisten lähdesarjojen käyttöä, joiden tutkimiseen vaaditaan läsnäoloa arkistoissa.
Tuhannet suomalaiset ovat
havainneet, että olisi mukava selvittää, mitä tietoja on
löydettävissä omasta isästä,
äidistä, isoisästä, isoäidistä,
isoisoisästä tai isoisoäidistä.
Kansallisarkistosta löytää mitä
moninaisimpia tiedonjyviä ja
”elämysmatkailijoille” suosittelen vierailuja arkistolaitoksen tutkijasaleihin.

Historia
Rauhankadun päärakennus
valmistui Suomen Pankin naapuristoon vuonna 1890. Sen
katonharjalla on kuvanveistäjä C.E. Sjöstrandin veistos
Suomi-neidosta ympärillään
historia ja muinaistutkimus.
Kansallisarkisto, entinen
Kaunis porrashalli ja käytävä olivat mielenkiintoiset ja kävijöille elämys.

4

Vanha hieno tutkijasali. Taustalla tuomiokirjoja 1800-luvulta.

Oppaamme Lumikki Jokinen esitteli miellyttävällä tavalla meille
Kansallisarkiston toimintaa ja tiloja.

Luentosalissa kuultiin toimintaa valaiseva yleisesittely, johon sisältyi arkiston verkkopalveluiden esittely.

Valtionarkisto, muodostaa
yhdessä seitsemän maakuntaarkiston kanssa Suomen virallisen arkistolaitoksen. Kansallisarkisto on kehittynyt vuonna 1816 perustetusta Senaatin
arkistosta. Vielä Ruotsin vallan aikaan Suomea hallittiin
Tukholmasta käsin. Kun Suomi liitettiin Venäjään vuonna
1809 autonomisena suuriruhtinaskuntana, sai se oman
keskushallinnon. Senaatin
arkistoon siirrettiin Ruotsista
Suomea koskevat asiakirjat ja
vähitellen myös muiden virastojen aineistoja. Vuonna 1869
nimi muutettiin Valtionarkistoksi ja vuonna 1994 Kansallisarkistoksi.

ka osa-alueelta merkittävimpiä
muistoja, teoksia ja tallenteita.

Aineistot
Kansallisarkiston aineistot
ulottuvat keskiajalta nykypäi-

vään. Niistä suurin osa on viranomaisten arkistoja. Suosituimpia aineistoja ovat Etsivän
keskuspoliisin ja Valtiollisen
poliisin arkistot, sotilaskantakortit, vuoden 1918 asiakirjat
sekä erilaiset yksityisarkistot.
Suurin osa viranomais- ja yksityisarkistoista sijaitsee Rauhankadulla.
Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen
kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja
edistää niiden tutkimuskäyttöä. Kansallisarkisto vastaanottaa ja säilyttää viranomaisten sekä yksityishenkilöiden
asiakirjoja, hankkii Suomen
historian kannalta merkityksellistä arkistoaineistoa sekä
edistää sen käyttöä tutkimuksessa. Kansallisarkisto pyrkii
tallentamaan kulttuurimme jo-

Vinkki

löä. Myös Siltavuoren toimipisteen pienempää luentosalia
vuokrataan tilaisuuksiin. ❦

Kansallisarkiston luentosalia
vuokrataan kokous- ym. käyttöön. Tilaan mahtuu 56 henki-

Lähde: www.arkisto.fi

Yhteystiedot
Kansallisarkisto
Postiosoite: PL 258, 00171 Helsinki
Puhelin: (09) 228 521
Faksi: (09) 176 302
Sähköposti: arkisto[@]narc.fi
Kansallisarkiston toimipisteiden käyntiosoitteet
Rauhankatu, päärakennus (käyntiosoite Rauhankatu 17)
Hallituskadun toimipiste (käyntiosoite Hallituskatu 3, piharakennus)
Siltavuoren toimipiste (käyntiosoite Siltavuorenranta 16)
Sörnäisten toimipiste (käyntiosoite Työpajankatu 6)
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Ryhmä siirtymässä toiseen kerrokseen, jossa on mm. täysistuntosali vaakunarivistöineen. Ritarihuoneen portaikkoa reunustavat koristeelliset lyhdyt.

Tutustuminen Ritarihuoneeseen
❦ Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

R

itarihuone on yksi Helsingin arvotaloista ja se
sijaitsee Kruununhaassa.
Ritarihuoneen taideaarteita on
yksityisesti vaikea päästä tutkailemaan. Nyt se oli mahdollista Helsingin Merkonomien
järjestämällä yhteisellä tutustumiskäynnillä asiantuntevan
oppaan seurassa 17.2.2011.
Oppaana toimi amanuenssi
Gunilla Peräsalo. Ritarihuoneeseen tutustui 26 yhdistyksen jäsentä ystävineen.
Kierroksen aikana kuulimme aatelissukujen taustoista ja
yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä tutustuimme uusgoottilaistyyliseen Ritarihuo-
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nerakennukseen, täysistuntosaliin juhlavine vaakunoineen,
johtokunnan-, valiokunnan- ja
maamarsalkan huoneeseen.
Maamarsalkan arvo vastaa
nykyistä eduskunnan puhemiehen arvoa.
Kierroksella näimme Ritarihuoneen johtokunnan kokoushuoneen, jota koristivat seiniä
kiertävät, lähes kaikkien maamarsalkkojen, muotokuvat sekä eteisen, jossa oli Suomen
presidenttien, Mannerheimin
ja Svinhufvudin, muotokuvat
- he molemmathan kuuluivat
aatelistoon - ja maalauksen
Suomen vuoden 1863 valtiopäivien avajaisista. Mahtavan
portaikon toisella tasanteella
on muistotaulut kansalaisso-

dassa, talvisodassa ja jatkosodassa kaatuneille aatelisille.
Sisätilat ovat näkemisen
arvoiset. Jo ala-aulan pylvästöt ja suippokaariset oviaukot

ovat upeaa nähtävää. Kalustus
on suurimmalta osalta yhtä
vanhaa kuin itse rakennuskin.
Talo ei ole kuitenkaan menneiden aikojen museo vaan talon

Kuvassa etualalla täysistuntosalissa oppaamme Gunilla Peräsalo. Taustalla salin vaakunakilpiä.

suojissa toimivat Ritarihuoneen oma kanslia sekä yleisölle avoin sukututkimuskirjasto. Kirjasto ja kanslia ovat
avoinna arkisin. Osa talosta
on vuokrattu toimistotiloiksi.
Toiminnan rahoittamiseksi
suurta täysistuntosalia, jonka huonekorkeus on muhkeat
kymmenen metriä, vuokrataan
esimerkiksi juhlatilaisuuksiin,
näyttelyihin, seminaareihin ja
konsertteihin. Sali on talon
valmistumisesta alkaen ollut
myös suosittu konserttisali.

Ritarihuoneen historia ja nykyaika
Suomeen perustettiin Ritarihuone vuonna 1818, kymmenisen vuotta sen jälkeen kun
Suomi oli Haminan rauhassa
liitetty Venäjään. Ritarihuoneeseen otettiin Suomeen
jäänyttä ruotsalaista aatelissukua sekä Venäjän keisarin
aateloimat suvut. Keisarihan
jakoi runsaasti aatelisarvoja.
Aateloinnin päättyessä vuonna 1912 Suomessa oli 357
aatelissukua. Kaikki Suomen
aateliset ovat joko Ruotsin kuninkaan tai Venäjän keisarin
aateloimia. Tätä nykyä Suomessa on arviolta 6500 aatelista. Eläviä aatelissukuja on
jäljellä, mutta monet suvuista
ovat sammuneet, koska niillä
ei ole elossa olevaa miespuolisia jälkeläisiä.
Ritarihuoneen rakennusta
hallitsee edelleen seitsemän
miehen johtokunta, jonka aatelisto valitsee joka kolmas
vuosi. Aateliskokouksen kokoontuessa täysistuntosalissa kaikuu juhlava puhuttelu
“Korkeastijalosukuiset Herrat
Kreivit ja Vapaaherrat, Jalosukuiset Herrat Ritarit ja Aatelismiehet”.
Nykyään Ritarihuoneen
tärkeä tehtävä on huolehtia
rakennuksesta kokoelmineen
ja päättää talon hallinnosta
sekä taloudesta. Ritarihuone
ylläpitää myös aatelissukujen
sukutauluja ja julkaisee Aate-

Yhteystiedot:
RITARIHUONE
Ritarikatu 1
00170 HELSINKI
Puhelin 09-6812050
kansli(at)riddarhuset.fi

liskalenteria, jonka voi ostaa
Akateemisesta kirjakaupasta.
Tänä päivänä vain Suomessa ja Ruotsissa on edelleen
elävä Ritarihuone. Muissakin maissa on vielä aatelistoa,
mutta vastaavaa Ritarihuonetta ei ole. ❦
Lähde: www.riddarhuset.fi/fin

Aateliskokous kokoontuu joka kolmas vuosi. Silloin tuolit ovat
salissa numerojärjestyksessä.

Aatelissukujen vaakunoita. Salin seinillä on 357 suvun aatelisvaakunat.
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Helisevää musiikkia
keväisessä Tallinnassa
Helmerien maaliskuinen viikonloppumatka suuntautui keväiseen Tallinnaan.
Matkaamme voi sanoa musikaalimatkaksi, koska ohjelmassa
oli iki-ihana ja tuttu Sound of Music.
❦ Teksti ja kuvat: Kaisa Aalto

M

ajoituimme mukavasti
aivan Tallinnan vanhankaupungin sydämeen,
kauniisti restauroituun Barons
-hotelliin, joka on vuosien saatossa toiminut muun muassa
pankkina.
Sound of Music -musikaalia esitetään uudessa Nokia-

konserttitalossa, joka sijaitsee
Solaris -viihde- ja kauppakeskuksessa. Suomalaisena oli
hauska olla paikalla, kun tuttu
Nokia tune -ääni soitti meidät
loppuunmyytyyn saliin. Musikaalin kauniit sävelet tosiaan
helisivät. En varmaan ollut ainoa, joka muutamassa kohtaa
pyyhki silmäkulmiaan.
Lauantaina ennen kotiin-

lähtöä oli hyvää aikaa kiertää
kaupunkia ja katsella Tallinnan keväisiä maisemia. Tunnelma oli vielä hiljainen ja
odottava. Raatihuoneentorilla
ensimmäisiä tuoleja kannettiin jo ulos turistien käyttöön.
Hauskana yksityiskohtana
löysimme näköalapaikan luota
lumiravintolan, josta saimme
kuumaa juomista.

Kokopäivän kävelyretken
jälkeen oli hienoa istahtaa
bussiin, joka vei laivarantaan.
Oppaamme toivotti meidät
taas jatkossakin tervetulleeksi
Tallinnaan. Tällaisen musikaalimatkan voisin tehdä toistekin. ❦

Hotellimme aulassa oli tyylikästä mannermaista tunnelmaa.
Vanhaan kaupunkiin oli vain pieni kipaisu, Olde Hansan kulma jo näkyy.
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Hotellin ruokailutil
an ikkunoita koris
tivat lasiset naiset.

Helmeri-toiminnan esittelyä
SLK:n opiskelijoille
❦ Teksti ja kuva Matti Niemelä

M

erkonomeja valmistuu
jatkossa Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
– Helsinki Business Collegen
Hattulantiellä sijaitsevan yksikön sijasta Itä-Pasilassa, joka
onkin SLK:lle perinteisempi
sijaintipaikka.
Helsingin Merkonomit ovat
tehneet pitkään yhteistyötä
Hattulantien oppilaitoksen
kanssa. Olimme nyt sopineet jutusteluhetken merkonomiopiskelijoiden kanssa
Pasilaan muuttopäivän päätteeksi. Yhdistyksen edustajina paikalle tulivat hallituksen
jäsenet Kaisa Aalto ja Matti
Niemelä.
Samalla hetkellä, kun astuimme rakennukseen, pimeni
koko talo. Hetken odoteltuamme meidät opastettiin pimeitä portaita ja käytäviä pitkin
taskulamppujen valokeilassa
kellarin uumeniin. Lopulta
saavuimme isoon saliin, jossa
pari hätävaloa oli jäänyt palamaan. Huone oli yllätykseksemme täynnä opiskelijoita.
Hienot Powerpoint-esitykset
saivat tällä kertaa väistyä ja

keskityimme kertomaan lyhyesti Helmereiden toiminnasta. Kaisa muun muassa avasi
opiskelijoille jäsenyytemme
mukanaan tuomia etuja. Totesimme, että opiskelijan vuotuisella jäsenmaksulla 32
eurolla saa heti tilit tasattua liittymiseduilla.
Keskustelua syntyi mukavasti hämärässä luokassa. Sovimme samalla, että palataan
asiaan myöhemmin
opiskelujen lähestyessä loppupäätä.
Poislähtömme hetkellä sähköt palasivat oppilaitokseen ja
naapuritaloihin. Ilmeisesti emme kuitenkaan
aiheuttaneet sähkökatkoa
itse. Jäimme pohtimaan,
olisiko korttelin päässä
tapahtunut isohko jalkakäytävän katon romahtaminen ollut pimennyksen
syynä. ❦

Hannele Nyman (oik.) SLK:sta
ja Kaisa Aalto Helmereistä

SLK:n merkonomikoulutuksen hakuaika on alkanut
Seuraava toteutus
Seuraava merkonomikoulutus alkaa: 14.9.2011
Seuraava merkonomikoulutus oppisopimuksella alkaa: 19.9.2011
Kesto: noin 2 vuotta
Hakuaika ja ohjeet:
Hae oppisopimuskoulutukseen sähköisellä hakulomakkeella 1.3.-31.8.2011
Koulutuksen hinta: Tutkintomaksu 58 euroa. Muuten koulutus on maksutonta.
Tutustu koulutukseen: www.businesscollege.fi

Yhteystiedot
Suomen Liikemiesten
Kauppaopisto
Pasilan koulutusyksikkö
Rautatieläisenkatu 5
00520 Helsinki
Puh. (09) 1489 0200
Faksi (09) 140 321
www.businesscollege.fi
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Uutisia
Sami Aapro Työttömyyskassa
Nomitin kassanjohtajaksi
❦ Oikeustieteen kandidaatti Sami Aapro, 36, on nimitetty
23.2.2011 alkaen Työttömyyskassa Nomitin kassanjohtajaksi.
Aapro on työskennellyt aiemmin Suomen toiseksi suurimman
työttömyyskassan, IAET-kassan, palveluksessa. Aapro toimi
IAET-kassassa lähes kymmenen vuotta muun muassa ryhmäpäällikkön, lakimiehen ja kehitysvastaavan tehtävissä. ❦

Tietotekniikka tutuksi
Onko työnhaku tai
työpaikan vaihto mielessäsi?
❦ SMYL-liiton kotisivut
(www.smyl.fi) ovat saaneet
uuden ilmeen vuoden alussa.
Avoimet työpaikat -osioon
lisätään jatkossa jäsenistömme
koulutusalaan sopivia avoimia
työpaikkoja. Kannattaa seurata sivuja päivittäin! ❦

Onko osoitteesi muuttunut?
❦ Päivitä yhteystietosi ja ilmoita myös sähköpostiosoitteesi
liiton nettisivuilla: www.smyl.fi tai yhdistykseen sähköpostitse:
helmeri@helmeri.fi ❦

❦ Tietotekniikan ongelmatilanteisiin perehdyttiin helmikuussa
Helmerien iltakoulutuksessa Suomen Liikemiesten kauppaopistossa. Kouluttajana toimi yhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja ja tietotekniikan asiantuntija Matti Niemelä.
Ala on monimuotoinen ja
ohjelmat muuttuvat jatkuvasti, joten ”ei nörttien” on välillä vaikea pysyä kehityksen
perässä. Tästä tarpeesta ajatus
tietotekniikkakoulutuksesta
syntyi. Tilaisuuden osallistujillakin oli käytössään erilaisia
ohjelmia ja eri kiinnostuksen
kohteita. Kysymyksiä riitti
niin paljon, että varattu aika
meni kuin siivillä. Ryhmämme
toivoi jo jatkokoulutusta. ❦

Tarkista, että olet maksanut
jäsenmaksusi oikein!
❦ Tarkista tiliotteestasi, että olet maksanut vuoden 2011 jäsenmaksusi oikein.
Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksua (eräpäivä 31.1.2011),
ole yhteydessä liittoon ja sovi maksujärjestelyistä. Voit maksaa
jäsenmaksusi myös kahdessa erässä. Sovi maksuerät sähköpostitse liiton kanssa.
Ole yhteydessä liittoon
Sähköposti:
jasenrekisteri@smyl.fi
Puhelin:
0400 996 346
Kotisivut:
www.smyl.fi
Hoida jäsenmaksusi kuntoon heti!
Ilmoitamme jäsenmaksutiedot verottajalle verovähennystä varten ja If-vakuutusyhtiöön matkustajavakuutusta ja oikeusturvavakuutusta varten. Jäsenenä saat myös järjestöalennuksen itse
ottamiisi vakuutuksiin! ❦
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HELMERIEN nettiilmoittautumista kehitetty
❦ Helmerien kotisivut on uudistettu vuoden alussa tietokantapohjaiseksi. Tapahtumien netti-ilmoittautumislomakkeita kehitettiin samalla monipuolisemmaksi ja turvallisemmaksi käyttää.
Tapahtumaan ilmoittautuja saa nyt vahvistuksen suoraan sähköpostiinsa.
Tutustu monipuoliseen tapahtumatarjontaamme ja ilmoittaudu
netin kautta: www.helmeri.fi. ❦

Merja Äimänen

Kokousuutisia

SMYL-liiton kevätkokous
Helsingissä
❦ Suomen Merkonomiyhdistysten Liiton sääntömääräinen kevätkokous on lauantaina 14. toukokuuta kello 16.00 Helsingissä
Ostrobotnian juhlakerroksen Snellman-kabinetissa, Museokatu
10:ssä.
Liittokokouksessa julkistetaan myös vuoden 2011 kunniamerkonomi. ❦

Nomit-kassan kokous
Helsingissä

Kevätvuosikokous pidettiin
omassa toimistossa

❦ Työttömyyskassa Nomitin edustajiston kokous järjestetään
SMYL-liittokokouksen kanssa samana päivänä 4.5. kello 13.00
Helsingissä Ostrobotnian Juhlasalissa.
Edustajiston vaalikokous pidettiin 15. maaliskuuta Helsingin
Merkonomien toimistolla. Työttömyyskassa lähettää valituille
kokousedustajille etukäteen kokousaineiston toukokuun kokousta varten. ❦

❦ Helsingin Merkonomien sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28. maaliskuuta yhdistyksen toimiston kokoushuoneessa
Pengerkadulla. Tilaisuuteen osallistui kymmenen jäsentä, joista
kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Paatelainen ja sihteeriksi Tytti Aalto.
Vuosikokous käsitteli ja hyväksyi vuoden 2010 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Todettiin kuluneen vuoden menneen
hyvin: Helmereihin oli liittynyt vuoden aikana useita uusia jäseniä, vaikka toisaalta eläkkeelle lähdön myötä valitettavan moni
luopuikin jäsenyydestä. Helmerit järjestivät vuoden aikana 31
jäsentapahtumaa, joihin osallistui taas ilahduttavasti lähes 600
henkilöä. ❦

SMYL:n tilintarkastaja Trygve Ehrnrooth (vas.) sekä Helmerien tarkastajat Irene Uimonen ja Timo Tarkela yhteisellä päivällisellä.

Varmista tulos,
kehitä nyt henkilöstösi
osaamista!

Yhdistyksen tilit tarkastettu

Oppisopimuskoulutuksella voit

❦ Helsingin Merkonomien tilintarkastus pidettiin 21. maaliskuuta yhdistyksen toimistolla. Vuoden 2010 tilit tarkastivat
HTM-tilintarkastaja Timo Tarkela Tilintarkastustoimisto Ojala
& Tarkela Oy:stä ja jäsenten edustajana talouspäällikkö Irene
Uimonen.
Koska Irene Uimonen on jäänyt eläkkeelle talouspäällikön
työstään, hän jättää Helmereiden tilintarkastajan tehtävät vuonna 2011. Kiitämme Irene ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksemme pitkäaikaisena tilintarkastajana.
Irene jatkaa iloksemme yhteistyötä kanssamme vapaa-ajan
tapahtumien järjestäjänä. Hän on järjestänyt esimerkiksi balettimatkan Mikkeliin 11. syyskuuta. Matkan tiedot löytyvät
Helmeri-tapahtumista. ❦

• kouluttaa työntekijöitä uusiin tehtäviin

• kouluttaa uusia työntekijöitä
• kehittää nykyisen henkilöstön osaamista
• yrittäjänä voit käyttää oppisopimusta
itsesi ja yrityksesi kehittämiseen.
Ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimistoon ja kysy lisää!
www.oppisopimus.hel.fi

www.opityossa.fi
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Helmerin ruokanurkkaus

E

Pääsiäisenä saa herkutella

letään pääsiäisen aikaa. Pääsiäisruokiin kuuluvat kananmunat ja koristeisiin munanmuotoiset esineet. On
munakynttilöitä, suklaamunia, pieniä värikkäitä karamellirakeita, korteissa munia
ja tipuja.
Lapsuuden perheessämme puhalsimme ennen pääsiäistä kaikki ruoanlaitossa
käytetyt munat tyhjiksi. Neulalla pistettiin
reikä molempiin päihin ja puhallettiin sisältö kuppiin. Kiirastorstain ja pitkäperjantain aikoihin tyhjät kuoret maalattiin

Pieniä ekotekoja
Varo yhdistelemästä pääsiäisen aikaankaan samaan kimppuun tulppaaneja ja narsisseja. Lyhennät
muuten kukkien ikää. Molemmat
viihtyvät paremmin yksikseen.
Vesi kiehuu nopeammin, kun suolaat sen vasta, kun se alkaa kiehua.
Säästät aikaa ja sähköä.
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Teksti: Anni Purontaa
Kuva: Merja Äimänen

vesiväreillä ja käytettiin koristeina. Aamiaisruokana syömämme kovaksi keitetyt
kananmunat värjäsimme sipulinkuorilla.
Kun munat ympäröitiin kuivilla ruskeilla
kuorilla tai kuivilla koivunlehdillä ja käärittiin tilkkuihin, jotka sidottiin langoilla,
niihin tuli mukavia, yksilöllisiä kuvioita.
Munat keitettiin koviksi noin kymmenen
minuuttia. Jostain olen lukenut, että ohraryyneilläkin voi värjätä, mutta siitä minulla ei ole kokemusta.
Virpovitsoja tehtiin myös koristeeksi.
Talven ajan olimme säästäneet kauneimmat karamellipaperit. Ne solmittiin kreppipaperin kanssa ruseteiksi pajunkissaoksiin tai koivunoksiin, jotka oli maljakossa
saatu puhkeamaan jo hentoihin lehtiin.
Pääsiäiseksi isä laittoi meille lapsille
liekun eli keinun. Navetanvintin kattohirteen ripustettiin köydellä molemmista
päistään lankku. Seisoimme päissä ja annoimme vauhtia. Pienimmät lapset istuivat välissä. Meidän liekkumme oli aika
vaatimaton, mutta naapurissa Virolaisilla
oli suuri keinu, jossa isot pojat keinuivat

hurjasti ja korkealle. Katselimme sitä silmät ympyräisinä, joskus pääsimme kyytiinkin. Veljekset tosin keinuttivat meitä
vähän varovaisemmin.

”Köyhällä on aikaa keittää,
muttei aikaa jäähdyttää.
Syöhän sitä paljonkin, elää
vähemmälläkin.” (Jääski)
Pääsiäisen ruokiin kuului luonnollisesti
mämmi. Pitkin vuotta oli säästelty kenkälaatikoita, jotka vuorattiin voipaperilla
mämmituokkosiksi. Nykyään kaikki ostavat mämminsä valmiina eineksinä. Saakohan vielä jostain ostaa maltaita? Jostain suoramyynnistä löytynee. Maku olisi
erilainen kuin teollisessa valmisteessa.

Marjamämmi on helpompi tehdä
Puoleentoista litraan kirppuilevaa vettä
vispataan 3 desilitraa ruisjauhoja vähän

kerrallaan ripotellen. Imellytetään pari
tuntia 70 asteessa. Seos ei saa kiehua.
Sen joukkoon sekoitetaan 3 desiä survottua puolukkaa ja maustetaan suolaripauksella, halutessa myös sokerilla. Haudutetaan uunissa 150 asteessa kaksi tuntia.
Syödään maidon ja sokerin kera.
Voit käyttää jauhoina myös puolet maltaita. Silloin vettä tarvitaan enemmän ja
astiaan pitää jättää kuohumisvara. Marjamämmi paistetaan 100 asteessa.
Ajatus ruokajutusta tuli oikeastaan munanmuodosta ja sitten se karkasi

4 dl vehnäjauhoja
ripaus suolaa
mausteeksi mieltymyksen mukaan kardemummaa, kanelia, vaniljasokeria, piparkakkumaustetta jne.

1,5 dl sokeria
1,5 dl vehnäjauhoja
2 dl isoja kaurahiutaleita
1 tl leivinjauhetta
0,5 dl kermaa

Vaahdota voi ja sokeri. Lisää muna ja
sekoita varovasti mukaan kuiva-aineet.
Laita taikina hetkeksi jääkaappiin. Kaulitse taikina ja ota muotilla pikkuleipiä.
Paista 185 asteessa 8-10 minuuttia. Laita
marmeladia ja toinen pikkuleipä kanneksi. Lopuksi ne pyöritetään sokerissa.

lusikkaleipiin,
joiden valmistukseen tarvitaan

Kun vauhtiin päästään, syntyy varmaan
rusina-kaurakeksejäkin

200 g voita (tai margariinia)
2 dl sokeria
2 tl vaniljasokeria
4 -4,5 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
hilloa

1dl rusinoita
2 rkl likööriä (mieltymyksen mukaan)
125 g voita tai margariinia

Anna rusinoiden makuuntua liköörissä pari tuntia. Vaahdota rasva ja sokeri.
Lisää vaahtoon rusinat ja keskenään sekoitetut kuivat aineet. Sekoita kerma taikinaan. Nosta nokareita pellille ja paista
200 asteessa noin 10 minuuttia. Kaloripommi, mutta hyvää…
Pääsiäisaikaan kuuluvat myös ”tiput”.
Tiput ovat pieniä pullataikinasta kahdeksikon muotoon pyöräytettyjä solmupullia.

Sulata rasva paistinpannulla ja anna
hieman ruskistua. Älä polta. Kaada hiukan jäähtynyt rasva kulhoon sokerin päälle. Sekoita ja anna jäähtyä. Vatkaa seosta,
kunnes se on kuohkeaa ja vaaleaa. Lisää
jauho-leivinjauho-vaniljasokeriseos ja sekoita taikinaksi.

”Laulaa lapsi syötyänsä,
itkee ilman oltuansa”
(Uusikirkko)
Muotoile taikina teelusikan avulla pikkuleiviksi. Lusikasta saat parhaiten irti
liu’uttamalla toisesta päästä. Paista pikkuleivät 200 asteessa vaaleanruskeiksi
5-10 minuuttia. Varo, etteivät pala. Levitä
jäähtyneille lusikkaleiville vadelmahilloa
(klassikkoa) ja paina toinen puoli päälle.
Kierittele ne sokerissa tai ripottele päälle
tomusokeria. Muutkin hillot, marmeladit
ja esimerkiksi suklaa sopivat. Suklaaseen
ja strösseleihin voi myös kastella leivän
toisen pään. Kardemumma tai kaneli antavat makua jouluisempiin lusikkaleipiin.

Suussa sulavilta maistuvat myös
herrasväenleivät
200 g voita
1,5 dl sokeria
kananmuna
1 tl leivinjauhetta

Nautitaan herkuista
Anni

115-vuotias Mignon-muna
on käsityön taidonnäyte

M

ignon-munan tarina alkoi vuonna 1896, kun Karl Fazer toi tuoteidean Saksasta Suomen suuriruhtinaskuntaan. Nuori sokerileipuri matkusteli ulkomailla tuodakseen
kotimaahansa ajan uusimpia trendejä.
Mignon on 120-vuotiaan Fazerin makeisista toiseksi vanhin, heti Pihlajamarmeladin jälkeen.
Pääsiäisen suosikkimuna on sulanut
suussa sukupolvesta toiseen. Tämä
jo tsaariperheenkin suosima pääsiäisherkku on jatkuvasti myydyimpiä
pääsiäismunia Suomessa. Vuosittain
Mignon-munia valmistetaan käsityönä Fazerin Vantaan tehtaalla noin 1,5
miljoonaa kappaletta. Valmistus tapahtuu marraskuusta alkaen kolmen neljän
kuukauden ajan perinteisen valmistusreseptin mukaisesti. Herkullisen maun
takana on mantelipähkinä-nougattäyte.

Käsityönä alusta loppuun
Mignon-munat valmistetaan käsityönä
munankuorien keräämisestä valmiin
munan pakkaukseen.
Mignon-munan aidot kananmunankuoret saavat alkunsa suomalaisessa
kanalassa, josta tarkkojen laatu- ja kokokriteerien mukaan valikoidut kanan-

munat lähetetään Scaneggille jatkokäsittelyä varten.
Kananmunat tyhjennetään erityisellä imumenetelmällä sekä puhdistetaan,
desinfioidaan ja kuivataan huolellisesti jatkokäsittelyä ja Fazer Makeisten
Vantaan tehtaalle kuljetusta varten.
Tehtaalla munankuoret täytetään
käsityönä yksi kerrallaan mantelipähkinä-nougattäytteellä, joka sisältää
mantelia, hasselpähkinöitä, sokeria,
kaakaovoita, vaniljaa ja kaakaomassaa. Täyttövaiheen vaativuutta lisää
se, että jokaisessa Mignon-munassa
on mantelipähkinä-nougattäytettä 52
grammaa. Huippuvalaja valaa työvuoron aikana jopa 4590 munaa.
Kun munankuoreen on valettu mantelipähkinänougatia, se viedään kovettumaan erityiseen jäähdytystunneliin.
Täyttöaukko suljetaan seoksella, jossa
on puuterisokeria, riisivalkuaista ja vähän vettä. Mignon-muna on laktoositon ja gluteeniton.
Myös pakkausvaihe tehdään käsityönä, minkä jälkeen Mignon-munat
ovat valmiita pääsiäismarkkinoille.
Lue enemmän Fazerin pääsiäisestä:
fazer.fi/paasiainen
Lähde: www.fazer.fi
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Työvoimatoimisto ohjaajana ja
yhteistyökumppanina
- TE-toimiston palvelujen lähtökohtana on aina asiakkaan palvelutarve,
painottaa yksikön päällikkö Caritta Perttunen.
❦ Teksti ja kuvat Sirkka Warvas

Nykyaikainen työvoimatoimisto palvelee ja
tukee
Koulutus- ja ammattitietopalvelussa saa
tietoa eri koulutusvaihtoehdoista ja niiden
aikaisista opintososiaalisista eduista Lohjan työvoimatoimistosta. Ammatinvalinnanohjauksessa taas saa tietoa ammatinvaihtotilanteiden koulutusvaihtoehdoista
ja omista edellytyksistä sekä soveltumisesta alan vaihtoon.
Caritta Perttusen mielestä valmentava
ja ammatillinen työvoimakoulutus parantaa työmarkkinaedellytyksiä ja antaa
mahdollisuuden päivittää alan osaamista
tai hankkia työllistymisen kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja. Työttömyysetuudella
tuettu opiskelu puolestaan mahdollistaa
tietyissä tilanteissa kesken jääneiden
omaehtoisten ammatillisten opintojen
jatkamisen tai uudelleen aloittamisen.
- Työ- ja koulutuskokeilu antavat lisätietoja mahdollisista ammatinvaihtotilanteista käytännön työ- tai kouluympäristössä. Työharjoittelun, työelämävalmennuksen tai palkkatuetun työn avulla voi
joko päivittää osaamistaan työympäristössä tai hankkia uutta osaamista, luettelee Caritta.
- Mikä parasta, monia näistä palveluista
voidaan hyödyntää erilaisissa asiakkaan
palvelutarpeissa. Esimerkiksi työelämävalmennus selventää, sopiiko kyseinen
työ työnhakijalle tai luo mahdollisuuden
työllistyä työskentelemällä koeajalla.

Asiakkaan polku luukulta ammattiin tai
koulutukseen
Caritta Perttunen selvittää asiantuntevasti
etenemisprosessia. Asiakkaan palvelujen
lähtökohtana on palvelutarvearvio. Jos
arvioidaan, että työnhakijalla on riittävä
ja ajan tasalla oleva työkokemus, tarjotaan hänelle ensisijaisesti työpaikkaa
avoimilta työmarkkinoilta. Jos työnha-
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kijan työllistyminen avoimille työmarkkinoille arvioidaan edellyttävän muun
muassa ammattitaidon tai ammatillisen
osaamisen lisäämistä, ammatillista kuntoutumista ja/tai tukea tavoitteiden ja
vaihtoehtojen selvittämisessä, tarjotaan
hakijalle työllistymistä edistäviä palveluja. Esimerkiksi työvoimakoulutusta,
työharjoittelua, työelämävalmennusta
tai vaikka koulutusneuvontaa. Jos arvioidaan, että työnhakijan työllistymistä
hidastavat tietyt esteet, ohjataan asiakas
palveluihin, joissa näihin esteisiin tartutaan yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Tästä esimerkkinä työvoiman palvelukeskukset, joissa on yhdistetty TEhallinnon osaaminen kunnan sosiaalitoimen ja Kelan osaamiseen.

Tietotekniikka osana työnhakuprosessia
Internet työnhakukanavana on tullut jäädäkseen. Sekä työnantajat että työnhakijat lisääntyvästi hyödyntävät työnhaussa erilaisia netin hakupalveluja. Työ- ja
elinkeinohallinnon ylläpitämä www.mol.
fi -nettisivusto on vakiinnuttanut asemansa työnhakukanavana. Työnhakijoilla on
esimerkiksi mahdollisuus laittaa CV-nettipalveluja käyttämällä oma CV:nsä työnantajien käyttöön. Tämän palvelun käyttö
ei edellytä TE- toimiston asiakkuutta.

”Sekä työnantajat että
työnhakijat lisääntyvästi
hyödyntävät työnhaussa
erilaisia netin
hakupalveluja.”
Itsepalvelupäätteet TE-toimistoissa
ovat osa monikanavaista asiakaspalvelujärjestelmää. Niiden merkitys on kasvanut
normaalin TE-toimiston asiakastyössä,
koska esimerkiksi työnhakijaksi rekiste-

röinti tapahtuu tänä päivänä lähes pelkästään sähköisen asioinnin kautta.

Onko henkilökohtainen haastattelu enää
tarpeellinen?
TE- toimistojen asiointitapahtumista kasvokkain tällä hetkellä tapahtuu keskimäärin noin 33 prosenttia kuukaudessa. Muutostavoite vuoteen 2015 mennessä on,
että se vähenisi 25 prosenttiin. Muutos
tarkoittaa asiakkaan kannalta, että verkkoasiointia on tarkoitus lisätä nykyisestä
12 prosentista vuoteen 2015 mennessä 35
prosenttiin. Tällä hetkellä 50 prosenttia
asiakkaiden asiointitapahtumista hoidetaan puhelimitse. Toisaalta puhelimen
välityksellä ei voida hoitaa kaikkia työnhakuun liittyviä asioita samalla tavalla,
kuin jos asiakas saapuisi henkilökohtaisesti paikalle.
- Muutos palvelukanavien käytössä tulee olemaan sen suuntainen, että eri kanavien toisiaan täydentävästä, rinnakkaisesta käytöstä siirrytään palvelumalliin, jossa
kukin palvelukanava määrittyy enemmän
hoidettavien asioiden ja asiointitilanteiden perusteella. Jatkossa tietyt palvelut
ovat vain verkossa ja tietyt palvelut voidaan tarjota kasvokkain, toteaa Caritta

Ohjaajan tai psykologin rooli koulutuksessa ja
työhön ohjaamisvaiheessa
Caritta Perttunen tähdentää, että koulutuksen ohjaaminen on asiantuntijapalvelua. Siinä vahvaan työmarkkina- ja elinkeino-osaamiseen yhdistyy ammatillinen
neuvonta- ja ohjausosaaminen, asiakkaan
tilanteeseen paneutuminen, ohjaus, motivointi ja ratkaisun hakeminen.
Työ- ja elinkeinotoimiston ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut auttavat löytämään ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyvissä
kysymyksissä.
- Palvelun tavoitteena on selvittää asiakkaan edellytyksiä, tavoitteita ja vaihto-

Caritta Perttunen Lohjan työvoimatoimistosta tuntee asiakkaansa ja heidän tarpeensa.

ehtoja koulutuksessa ja työelämässä sekä auttaa häntä tekemään tilanteeseensa
sopiva urasuunnitelma, listaa Perttunen.
Asiakas määrittelee omat tavoitteensa
ja psykologi tukee ratkaisujen löytämistä.
Hän tuo keskusteluun ammatin ja koulutuksen valintaan, työelämään ja ammatilliseen kehitykseen liittyvää tietämystään.
Caritta muistuttaa, että palvelut on tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille.
Palvelujen tueksi käytetään tarvittaessa
soveltuvuustestejä, työ- ja koulutuskokeiluja tai terveydentilan tutkimuksia.

Työttömät nuoret, ammatin vaihtajat
Caritta Perttunen harmittelee, että työttömien nuorten määrä on kasvanut Lohjalla,
kuten koko Suomessa.
Lohjalla nuorisotyöttömyyden noususuunta on osittain jo tasaantunut, mutta
paljolti sen takia, että nuorille on ollut
tarjota TE-toimistoissa erilaisia työllisyyshankkeita yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Lohjalla on toteutettu TE-toi-

miston oma työharjoittelupaikkoja etsivä
Junnu-projekti sekä Lohjan kaupungin
kanssa yhteistyöhanke, jossa nuoret pääsevät työharjoittelun kautta palkkatuella
hankkimaan työkokemusta.
Ammatinvaihtaminen voi onnistua monin tavoin. Jos hakijan ammatinvaihdon
taustalla ovat terveydelliset syyt ja tarvitaan ammatillisen kuntoutuksen palveluja, ne suunnitellaan aina asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Ammatinvaihtotilanteessa on mahdollista tietyin ehdoin
toteuttaa esimerkiksi työkokeilu. Työkokeilun avulla voi etsiä uusia ideoita ammatinvaihtoon, joka usein kyllä edellyttää
myös uudelleenkoulutusta. Työkokeilu ei
ole työsuhde, joten se on mahdollista toteuttaa, vaikka avoimia työpaikkoja ei
olisikaan paljon tarjolla. Ammatillisen
kuntoutuksen palveluja on tarjolla vain
osalle asiakkaista. Terveydellisistä syistä
ammattiaan vaihtaville on Lohjalla yksi
ajanvarauksella työskentelevä kuntoutusneuvoja.

Miten lama näkyy asiakaskunnassa?
Caritta Perttunen tuntee asiakaskuntansa. Tämän päivän työnhakijat voivat olla hyvin erilaisissa työnhakutilanteissa.
Osaavia työnhakijoita irtisanotaan tai
lomautetaan, kun työmarkkinoilla tapahtuu rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi
Lohjalla paperi- ja elektroniikkateollisuuden muutokset ovat vaikuttaneet kaikkiin
ammattiryhmiin, myös näiden alojen toimihenkilöiden työllisyys on heikentynyt.
- Työnhakijoiden työnhakutilanne voi
muuttua suuntaan tai toiseen nopeasti,
mutta samalla toisia ryhmiä uhkaa pitkäaikaistyöttömyys. Lohjalla asiakkaiden
määrän kasvu ja valtion tuottavuusohjelman vaikutukset henkilöstöresursseihin
ovat pakottaneet muuttamaan toimintamallia enemmän päivystysluonteiseen
palveluun. Työttömyyden rakenne on
sellaista, että asiakkaan työtilanteiden
muutokset ovat nopeita ja yhteydenpitoa
TE-toimistoon tarvitaan yhä enemmän. ❦
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Helmeri-kolumni
Äitiyslomalla oleva Helmerien hallituksen jäsen, Hanna Kukkonen,
kertoo vauhdikkaasta elämästään kotiäitinä.

Ihanaa mutta rankkaa
”Äiti mitä mä tekisin?” on meidän perheen yleisin kysymys tällä hetkellä. Sen kysymyksen esittää ihana Emilia-tyttäreni, joka on kohta 7-vuotias. Alan ehdottaa hänelle tekemistä, kuten ”no
piirrä vaikka - vai haluatko maalata vesiväreillä?” . ”Plääh eikä, ei mua huvita” , kuuluu vastaus.
Niinpä niin, en itsekään tuon ikäisenä pitänyt noista ehdotuksista ja muistan olleeni välillä yhtä
tylsistynyt. Kuka nyt piirtää haluaisi, kun pitäisi olla jotakin paljon jännempää puuhaa, jotakin
satumaista ja mielikuvituksellisempaa, jotain tosi kivaa tekemistä…kun vain tietäisi mitä! Samaan
aikaan olen laskenut 7-kuukautisen Samuel–vauvan lattialle lepuuttaakseni käsiäni ja saadakseni
joitain kotitöitä aikaiseksi. Yhtä lailla vauva tuntuu kaipaavan tekemistä ja seuraa itselleen, koska
hän jo hetken päästä jokeltaa, vikisee vaativasti ja katsoo äitiä sellaisella ”mikset jo nosta mua
syliin” -ilmeellä, huh, huh. Mihin olenkaan ryhtynyt, käväisee mielessäni välistä.
Jatkan vauva sylissäni eri tekemisvaihtoehtojen esittelyä Emilialle ja samaan aikaan
levitän pyykit yhdellä kädellä. Sitten kerään lattialla hujan hajan olevia leluja laatikkoon ja
mietin, mitä laittaisin ruuaksi. Ai niin – muistan, että jääkaappi taitaa olla jo aika tyhjillään,
kaupassakin pitäisi käydä jossain välissä.
Lopulta olemme tyttäreni kanssa käyneet läpi esimerkiksi barbie-leikit, ponileikit ja
Afrikan tähden pelaamisen, kunnes vihdoin meillä natsaa! Majan rakennus! Jes, se kelpaa
Emilialle ja hän lähtee innoissaan huoneeseensa kyhäämään majaa itselleen. Huikkaan
hänelle vielä muutamia rakennusohjeita, miten eri vilteillä ja patjoilla hän voisi saada kivan
majan aikaiseksi. No hyvä, minä ajattelen, se meni sinne leikkeihinsä, nyt on yksi vähemmän
kuvioissa ja nyt voin keskittyä vauvan viihdytykseen ja kodinhoitoon, kunnes… pian Emilia
huutaakin huoneestaan ” No niin äiti, maja on valmis. Nyt sinun pitää tulla kylään sinne, koska
minulla on teekutsut.” Ja siinä sitä taas ollaan; enhän mitenkään voi kieltäytyä teekutsuista.
Olen jälleen leikissä mukana ja kotityöt kesken : )
Lastenhoito on ihanaa, mutta rankkaa.
Hanna-äiti
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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.

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
To 5.5. kello 18.00

To 19.5. klo 17.00 – 18.30

KIINA-ILTA

VIERAILU KANSALLISKIRJASTOON

Tervetuloa Kiina-iltaan ja kiinalaiselle illalliselle 5.5. klo 18.00

Kansalliskirjaston kierroksella tutustutaan
kirjastorakennusten arkkitehtuuriin ja kokoelmiin.
Kuullaan kokoelmien muodostumisesta ja
historiasta sekä vapaakappalekokoelmasta ja
siihen liittyvistä tehtävistä.

Ravintola Jing Cheng
Eteläinen Hesperiankatu 6 A, 00100 Helsinki

Helsingin yliopisto
Unioninkatu 36, 00170 Helsinki

Iltaa vietämme ravintola Jing Chengissä, joka sijaitsee Etu-Töölössä
Eteläisellä Hesperiankadulla lähellä Mannerheimintietä.
Illan menu:
kevätkääryle, kanaa Kung Po ja friteerattu banaani a´la Jing Cheng
sekä tuhti annos Kiina-tietoa ja hyviä vinkkejä Helmereiden Pekingin
matkalle á la Matka-Agentit.
Illassa mukana
Helmerivetäjänä Merja Äimänen sekä Matka-Agenttien Ilse
Samuelsson ja Kiina-asiantuntija/opas Anneli Palokangas.
Illan hinta: 8,00 euroa, maksuviite 5490.

Ti-pe 5. – 8.7.

Katja Kortström, Martti Suosalo
Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Vielä ehtii mukaan!
Riemua koko perheelle
Rooleissa: Vuokko Hovatta, Tuukka
Leppänen, Seela Sella, Martti
Suosalo, Katja Kortström.
Ohjaus: Laura Ruohonen
Visuaalinen suunnittelu: Erika
Kallasmaa
Musiikki: Anna-Mari Kähärä

VIROLAISIA PUUTARHOJA

Kiertomatka Tartossa, Otepäässä ja Viljandissa
Matka-Agenttien tarjousmatka.
ALENNUS ESITEHINNASTA HELMEREILLE JA MUILLE SMYL:IN
JÄSENILLE 35 €!
Kesäinen Viro ja sen vehreä maaseutu on kuin yhtä suurta, kukkivaa
puutarhaa. Pienten kylien pihat ja puutarhat, vanhojen kartanoiden
puistot ja ruusutarhat hehkuvat väriloistossaan ja keskikesän
kukoistuksessaan.
Matka-ajankohta ja hinta:
Tarjoushinta 460,00 euroa/henkilö (norm. 495 €/hlö)
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 95 €. Yksinmatkustavan on
varattava yhden hengen huone.

Hinta: 22,00 euroa/aikuinen (norm. 24,00), 13,00 euroa/lapsi,
maksuviite: 5380.
Ilmoittautumiset 25.4. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.ﬁ

Viimsin kylpylälomatarjous
jäsenille 16.6. - 15.8.
Tutustu: www.smyl.fi.

Tilaisuus on maksuton. Ilmoittautumiset 11.5. mennessä.
Ilmoittaudu tapahtumaan nettilomakkeella: www.helmeri.ﬁ
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

La 14.5. kello 13.00
Laura Ruohosen lasten
musiikkinäytelmä
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5

Lisätietoja osoitteesta www.kansalliskirjasto.ﬁ
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen
perheenjäsenensä tai ystävänsä.

Ilmoittautumiset ja maksut pe 29.4. mennessä.
Pidä kiirettä, sillä mukaan mahtuu 20 henkilöä.
Tervetuloa!

YÖKYÖPELIT

Saamme kuulla myös erikoiskokoelmista ja etenkin Unescon
kulttuuriperintökohteesta.
Kirjastossa on paljon portaita, joten liikuntarajoitteisista tarvitaan
tieto etukäteen. Se vaikuttaa talossa kiertoon. Opastus kestää
reilun tunnin. Kansalliskirjasto on auki klo 20.00:een asti.

Tapahtumien
yhteenveto
sivulla 22.

Hinta sisältää:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikalla (Viking XPRS)
* majoitus kahden hengen huoneessa: 1 yö Tartossa, 1 Pyhäjärvellä,
1 Viljandissa
* hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ateriat (3
illallista, 1 kevyt lounas) sekä päiväkahvit ja viininmaistajaiset
Pöltsamaalla
* matkaohjelman mukaiset kuljetukset, retket ja tutustumiskäynnit
suomenkielisen oppaan johdolla
Tutustu matkaohjelmaan: www.helmeri.fi
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Tapahtumakalenteri
Su 11.9. klo 8.00 - n. 19.00
BALETTIMATKA MIKKELIIN
Boris Eifman juhlagaala
Päivän bussiretkeen sisältyy kuljetus, tutustuminen Kenkäveroon,
Yrttitarhan lounas Tertin kartanossa sekä fantastinen balettikokemus
Savcor Balletin Boris Eifman 65 -juhlagaalassa.
Retkiohjelma:
Lähtö klo 8.00 Mikonkadun tilausajolaiturista BS-Bussi Oy:llä kohti
Mikkeliä (230 km).
Noin klo 10.45 saavumme Kenkäveroon, huolellisesti entisöityyn
pappilamiljööseen Saimaan rannalle. Voimme tutustua Dora Jungin
tekstiilinäyttelyyn. Mahdollisuus tehdä ostoksia monipuolisesta
myymälästä, jonka tuotevalikoimiin kuuluu suomalaisia käsi-,
taideteollisuus- ja designtuotteita sekä tuliaisiksi ja lahjoiksi
sopivia lähiruokatuotteita. Lisätietoja: www.kenkavero.ﬁ.
Klo 11.40 suuntaamme Tertin kartanoon (www.tertinkartano.ﬁ ),
joka on aito sukukartano, kulinaristien kestihovi ja kodikas hotelli
keskellä luonnonkaunista järvisuomea. Nautimme noutopöydästä
Yrttitarhan monipuolisen lounaan.
Klo 13.40 lähdemme Konserttitalo Mikaeliin.
Klo 14.00 Savcor Balletin Boris Eifman 65 -juhlagaalassa näemme
tähtihetket Eifmanin tunnetuimmista baleteista.
Syntymäpäivägaalan ensiesitys on 22.7.11 Pietarissa, jonka jälkeen
tarkempi ohjelma ja kesto.
Baletin jälkeen lähdemme takaisin Helsinkiin
Hinta 125 €/hlö, maksuviite 5445.
Ilmoittautumiset 9.5.11 ja maksut 27.5.11 mennessä.
Helmeri-vetäjä: Irene Uimonen
Tutustu ohjelmaan tarkemmin: www.helmeri.ﬁ

Ma 12.9. kello 19.00
Sofi Oksanen - Maija Kaunismaa
KERTOMUKSIA KEITTIÖSTÄ
Suomen Kansallisteatteri
Omapohja, Itäinen Teatterikuja

Musiikillinen teatteriesitys Soﬁ Oksasen sanoin ja Maija Kaunismaan
sävelin
”Kertomuksia keittiöstä on musiikillinen teatteriesitys, jossa
säveltäjä-muusikko Maija Kaunismaa esittää säveltämänsä ja
kirjailija Soﬁ Oksasen sanoittamat kappaleet. - Huumori tuntui
ainoalta oikealta keinolta käsitellä laulujen paikoitellen hyvinkin
surullisia ihmiskohtaloita, Maija sanoo.
Niinpä petetyn naisen kostonhimo taipuu valssiksi ja rasvaimu
jenkaksi. Henkinen väkivalta saa kohtalokkaan tangon muodon.
Runonlaulannan kautta naiset ovat aina etsineet neuvoa ja lohtua
arkielämän ongelmiin, ja juuri nykynaisen arjesta myös nämä viisut
ammentavat aiheensa ja voimansa.
- Yhteistyömme alkoi KokoTeatterin High Heels Society -esityksen
myötä. Esityksestä tuli niin suosittu, että sitä olisi voinut veivata
maailman tappiin asti, mutta aikataulusyistä se ei ollut mahdollista.
Biisien kirjoittaminen ja säveltäminen kuitenkin jatkui ja näin
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päädyttiin tekemään uusi kokonaisuus lauluja, pienoismuotokuvia
naisen elämästä keittiöperspektiivistä”, Soﬁ ja Maija kertovat. ”
Esityksen lavasteet syntyvät joka kerta uudelleen digitaalisesti
piirtämällä kuvataiteilija Mikko Ijäksen kynästä.
Sävellys ja esiintyminen: Maija Kaunismaa, ohjaus: Titta Halinen.
Kantaesitys on Omapohjassa 1.9.2011.
Huom! Näytöksiä on vähän, joten ilmoittautumiset ja maksut jo
30.5. mennessä.
Liput: 25 euroa, maksuviite: 5461
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.kansallisteatteri.ﬁ

La 24.9. kello 19.00
Samuel Beckett
GODOTA ODOTTAESSA
En attendant Godot

Suomen Kansallisteatteri
Pieni näyttämö (sisäänkäynti Kaisaniemen puiston puolelta)
Syksyn odotettu uutuus Kansallisteatterissa
Loistavat miesnäyttelijät lavalla: Esko Salminen, Eero Aho, HannuPekka Björkman ja Janne Reinikainen
”Mitään ei tapahdu, kukaan ei tule, kukaan ei mene, tämä on
kauheaa.
Nukkavierut miehet, Estragon ja Vladimir tapaavat illansuussa
lohduttoman maantien varressa. He odottavat salaperäistä herra
Godota, epävarmoina kohtaamispaikasta ja -ajasta – epävarmoina
lähestulkoon kaikesta. He ovat alituiseen lähdössä, kuitenkaan
lähtemättä, jatkuvasti äärimmäisten ratkaisujen partaalla, niihin
kuitenkaan päätymättä.
Godota odottaessa on hilpeä näytelmä epätoivosta. Näytelmässä ei
näytä tapahtuvan mitään, mutta tapahtuu koko ajan valtavasti. Se
on täynnä tunteita sortumatta sentimentaalisuuteen. Se on
absurdiksi kutsuttu, mutta häikäisevän sisäisen logiikan valaisema.
Sen selittämättömyys on loputtomien selitysten lähde.
Godota odottaessa on Samuel Beckettin (1906–1989) tunnetuin
teos, ja samalla yksi tunnetuimmista 1900-luvulla kirjoitetuista
näytelmistä. Toisen maailmansodan jättämää henkistä tyhjiötä ja
kaikkien auktoriteettien romahtamisen jälkeistä nollatilaa
heijasteleva näytelmä on ajaton mestariteos ihmisen osasta
järkensä menettäneessä maailmassa. ”
Ensi-ilta on Pienellä näyttämöllä 31.8.2011
Rooleissa:
ESTRAGON Eero Aho, VLADIMIR Esko Salminen, POZZO Hannu-Pekka
Björkman, LUCKY Janne Reinikainen.
Ohjaus ja suomennos: Arto af Hällström
Ilmoittautumiset ja maksut 22.8. mennessä.
Hinta: 29 euroa (norm. 33 euroa), paikat riveillä 2 - 4,
maksuviite: 5474
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.kansallisteatteri.ﬁ

Tapahtumakalenteri
Ke 19.10. kello 19.00
IHMISEN OSA

Helsingin Kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5
Huippusuosittu Ihmisen osa -näytelmä on Kari Hotakaisen kirjaan
perustuva moniääninen tarinakokoelma.
”Kaikki lähti eräästä monologista, joka ei koskaan valmistunut”
”Muutama vuosi sitten Ritva Valkama pyysi minulta monologitekstiä.
Otin tehtävän vastaan iloisena ja luonnollisesti täysin
tietämättömänä siitä, kuinka vaativa tehtävä olisi. On helppo
kirjoittaa kuvitteellinen ihminen puhumaan pitkäksi aikaa
romaaniin, mutta kaikki muuttuu heti, jos oikean ihmisen pitää
esittää teksti näyttämöllä.
Jatkoin työn alla olevan romaanin kirjoittamista. Kun romaani oli
valmis keväällä 2009, luin sen läpi. Ihmisen osan päähenkilö Salme
Malmikunnas kuulosti tutulta, itse asiassa aika monelta tutulta:
siinä oli ripaus äitini ja isäni ajattelua, sukulaisten tuumailuja,
vanhempien ihmisten elämänﬁlosoﬁaa ja erään tuntemani
näyttelijän äänenpainoja. Äkkiä tajusin, että hetkinen, tässähän on
se Ritvan monologi, jota en silloin osannut kirjoittaa – olen
kirjoittanut sen vahingossa tähän!
Ihmisen osa on kirjoitettu moniääniseksi romaaniksi, eräänlaiseksi
tarinakokoelmaksi. Päähenkilö Salme Malmikunnaksen lisäksi äänen
saavat hänen miehensä Paavo, heidän kolme lastaan Helena, Maija
ja Pekka, bussikuski, poliisi, konsultti ja kaikki muut, jotka
vaikuttavat osaltaan tapahtumien kulkuun. Yritin kirjoittaa tarinat
Jaakko Saariluoma ja Leena Uotila
Kuva © Charlotte Estman-Wennström

lomittain niin, että syntyisi täyteläinen ja runsas kokonaiskuva
nykyhetken työelämästä ja perusjärkytyksen ajattomuudesta.”
(Lainauksia Kari Hotakaisen esittelytekstistä)
Näytelmän ensi-ilta oli 24.2.2011. Esitys on ollut siitä lähtien
loppuunmyyty.
Rooleissa: Ritva Valkama, Markku Huhtamo, Sanna-Kaisa Palo,
Teemu Palosaari, Jaakko Saariluoma, Armi Toivanen, Kari-Pekka
Toivonen, Leena Uotila, Aslak Mamadou, Lotus Tinat/ Laura
Lempiäinen/ Leeni Rantala.
Ohjaus ja dramatisointi: Raila Leppäkoski
Ilmoittautumiset ja maksut 5.9. mennessä.
Hinta: 34 euroa (norm. 38 e), maksuviite: 5487
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.ﬁ

Pe-pe 4. – 11.11.2011

HELMERI-MATKA PEKINGIIN,
keisarien valtakuntaan

MATKAOHJELMA:
Pe 4.11. Lähtö Helsingistä Finnairin reittilennolla klo 18.05 kohti
Pekingiä.
La 5.11. Saapuminen aamuvarhaisella, klo 06.55 Pekingiin, ja
bussikuljetus lentoasemalta kaupunkiin.
Majoittuminen ydinkeskustassa sijaitsevaan Sunworld-hotelliin
(Hotel Sunworld Beijing ****). Kävelykierros hotellin läheisyydessä,
Wangfujing-ostoskadulla ja tervetulolounas.
Su 6.11. Vierailu Kielletyssä kaupungissa, jo 1400-luvulla
rakennetussa Kiinan keisaridynastioiden
suljetussa maailmassa, sekä Tian An Menin eli Taivaallisen rauhan
aukiolla, retken yhteydessä lounas.
Ma 7.11. Retki suurkaupungin ulkopuolelle, vuoristoisessa
maastossa sijaitsevaan Badalingiin. Siellä avautuvat uskomattomat
näkymät tälle Ming-dynastian aikaan rakennetulle Kiinan Muurille,
joka kiemurtelee rinteillä aina tuhansien kilometrien päähän
kaukaisuuteen. Tätä yhdeksi maailman seitsemästä ihmeestä
kutsuttua mahtavaa rakennelmaa pääsee ihailemaan kävelemällä
muurin päällä. Retkellä vieraillaan myös Ming-haudoilla eli Mingdynastian keisarien hautalaaksossa, sekä käydään myös cloisonneeli soluemalitehtaalla ja helmikeskuksessa. Päivän aikana on lounas.
Ti 8.11. Vapaata aikaa Pekingissä.
Ke 9.11. Vapaata aikaa Pekingissä.
To 10.11. Vapaata aikaa Pekingissä. Illalla Pekingin Ankka
-illallinen.
Pe 11.11. Bussikuljetus lentoasemalle. Finnairin reittilento klo
10.55 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 14.25.
HINTA: 1590 €, maksuviite: 5393. Varausmaksu, 400 €, kahden
viikon sisällä ilmoittautumisesta, loppumaksu 23.9. mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 170 €.
HUOM! Ilmoittautumiset viimeistään 15.5.
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Tapahtumakalenteri
Syksyn uutuusnäytelmiä
Kaupunginteatterissa
Helmereille varataan syyskaudelle lippuja Helsingin
Kaupunginteatterin uusiin suosittuihin teatteriesityksiin.
Suuren näyttämön syksyn kohutut uutuudet ovat
kotimainen suurmusikaali Katri Helena ja hulvaton J. B.
Priestleyn komedia Vastanaineet. Katri Helena -musikaaliin
on lippuja Helmereille luvassa marraskuun viikolle 47 ja
Vastanaineisiin lokakuun viikolle 41.
Arena-näyttämöllä aloittaa syksyllä puolestaan vauhdikas
show-musikaali Zaza! Lainahöyhenissä. Siihen saamme
lippuja marraskuun viikolle 45.

Hinta sisältää: reittilennot veroineen, lentokenttäkuljetukset,
majoituksen kahden hengen huoneessa, hotelliaamiaiset ja muut
matkaohjelman mukaiset ateriat: 3 lounasta ja Pekingin Ankka
-illallisen, ohjelman mukaisen retkiohjelman, suomenkielisen
oppaan ja paikallisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä sekä
viisuminhankinnan.
Lisäretkipaketti – varattava ja maksettava jo Suomessa:
95 €/henkilö, edellyttää vähintään 10 osanottajaa:

Lisäksi varaamme lippuja muutamiin loppuvuonna ensi
iltaan tuleviin kiinnostaviin teatterinäytöksiin: Ostrovskin
komediaan Metsä, jossa näyttelevät Asko Sarkola, Esko
Roine ja Lasse Pöysti sekä Studio Pasilan
pienoismusikaaliin Striking 12, joka on rock-konsertin ja
pikkujouluesityksen sekoitus.
Viemme Helmerien nettisivujen tapahtumiin uudet
esitykset heti, kun saamme vahvistukset päivistä. Seuraa
kotisivujamme www.helmeri.ﬁ.

1) Akrobaattiesitys, joka tarjoaa akrobaattitaiturien huikeita
esityksiä ja uskomattomia elämyksiä, esityksen jälkeen illallinen.
2) Retki leskikeisarinna Ci Xin ihastuttavaan kesäpalatsiin vie
kaupungin laidalle, kauniin Kunming-järven rannalle. Retkellä
tutustutaan myös mielenkiintoiseen laamatemppeliin, yhteinen
lounas.

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.

Hotelli: Sunworld Hotel Beijing****,
www.sunworldhotel-beijing.com
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.ﬁ

Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen
näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

TILAA VALMISTUJAISLAKKISI SMYL:STä
LÄHETÄ TILAUS SÄHKÖPOSTILLA OSOITTEESEEN: INFO@SMYL.FI
TAI POSTITSE: SMYL RY, PENGERKATU 1 B, 00530 HELSINKI
KIRjOITA TILAUKSEEN
l

MINKÄ vALMISTUjAISLAKIN TILAAT:

MERKONOMI, dATANOMI, TRAdENOMI, RESTONOMI, jOKU MUU: MIKÄ?
l
l

LAKIN KOKO (MITTAA PÄÄNYMPÄRYS)

LISÄÄ TILAUKSEEN: OMA NIMESI, LÄHIOSOITE, POSTIPAIKKA,
SÄHKÖPOSTIOSOITE, PUHELINNUMERO

l

SAAT MAKSUTIEdOT SÄHKÖPOSTIISI

l

MAKSUSUORITUKSEN SAAvUTTUA TILILLEMME POSTITAMME LAKIN
TAI vOIT ERIKSEEN SOPIA LAKIN NOUdOSTA.

LAKIN HINTA 60 euroa + postikulut
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SINUN LIITTOSI
merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, assistentti, sihteeri,
kauppateknikko, restonomi, jonkun muun liiketalouden, kaupan,
hallinnon tai matkailualan tutkinnon suorittanut sekä näille aloille
opiskeleva

Turvaa tulevaisuutesi!
Liity Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi tai
suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat!*

Täytä
jäsenhakemus
www.helmeri.fi

* Liittymisetu voimassa kesäkuun 2011 loppuun.

Uusi jäsen saa liittymislahjana meno-paluu laivamatkat
kahdelle Tallinnaan Eckerö Line m/s Nordlandialla ja arvokupongin**, joka sisältää yöpymisen kahdelle 48 euron
hintaan Viimsi Tervis SPA Hotellissa (10 km Tallinnasta).
Samat lahjat annamme myös suosittelijalle!
Muista merkitä suosittelijan jäsennumero ja yhteystiedot
jäsenhakemuslomakkeeseen www.smyl.fi
** Viimsi Tervis SPA Hotell majoitus 2hh, aamiaiset, kylpytakit,
pyyhkeet, vapaa-ajankeskuksen rajaton käyttö saapumis- ja
lähtöpäivinä klo 7-22 (uima-allas, kuntosali, uusi uinti- ja
saunaosasto, lepopaikat ja allasbaari). www.viimsispa.ee
Arvokuponki voimassa 16.6.-15.8.2011
Liity heti, varaa 31.5. mennessä, saat lisäksi 60 minuutin
klassisen kokovartalohieronnan erikoishintaan 25 euroa
Viimsi Tervis SPA Hotellissa!

JÄSENMAKSUT JA JÄSENEDUT
● Kalenterivuoden 2011 jäsenmaksut:
Varsinainen jäsen 81 euroa
Seniorijäsen (yli 70 v) 42 euroa
Opiskelijajäsen 32 euroa
● Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen!
Edullisella jäsenmaksulla saat paljon rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Oikeusturvavakuutus
● Matkustajavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin (koti, auto)
● Jäsenlehdet neljä kertaa vuodessa: Helmeri ja Merkonomi News
● Paikallisyhdistyksen tarjoamat palvelut ja tapahtumat
● Liiton matkat ja tapahtumat
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki
Puhelin 0400 996 346 tai (09) 827 5542
info@smyl.fi
www.smyl.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan tai yrittäjän työttömyyskassaan. Kassasta saat työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista
päivärahaa.

RISTEILYT

KIRJAMATKAT

Laatokka ja Ääninen Kizhi, Petroskoi, Valamo
• 13.–18.6. alk. .......................... 640,–

Karjalan luostarit –
Valamo, Konevitsa

Aino Kallaksen Hiidenmaa

Oopperajuhlat Riiassa

• 7.–10.6..................................... 695,–

Kentin linnat ja puutarhat

– mukana lausuntataiteilija
Erja Noroviita

Donna Leonin Venetsia

• 22.–25.8. alk. ........................ 395,–

• 16.–19.9.................................1.160,–

Tonava-Passau, Wien,
Bratislava, Budapest,
Emmersdorf

Agatha Christien jäljillä

• 7.–11.9. ................................. 1.290,–

• 29.10.–5.11. alk. .................. 2.195,–
Venäjän risteilyille kuljetuksia
eri puolilta Suomea

TEEMAMATKAT

Mika Waltarin hengessä
Istanbulissa

• 5.–9.10. ................................... 995,–

sis. Madame Butterfly ja Lentävä
Hollantilainen • 9.–12.6. ............ 535,–

• 10.–13.6. ................................. 1.040,–

Puutarhakierros Virossa

• 5.–8.7. ......................................... 495,–

Yorkshiren sydämellisiä
maisemia • 14.–17.8. ........... 1.150,–
Makumatka Pariisiin
Ruokakulttuuria ja herkuttelua
keittiömestari Tomi Laurilan johdolla
• 13.–16.10.. ...............................1.265,–

Risteily Pietarista Volgalle ja Moskovaan
29.6.–6.7. alk 885,–
– luennoitsijavieraana kenraali Gustav Hägglund,
konsertoimassa mm. oopperalaulaja Heikki Orama

Matka
agentit

MAKUSI MUKAAN maailmalle
www.matka-agentit.fi

Opastettujen matkojen hinnat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket, jne.
• HELSINKI (09) 753 1385 • JOENSUU (013) 748 500 • LOVIISA (019) 533 808 • PORVOO (019) 536 0460 • TURKU (02) 284 5252

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2011
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

To 5.5.

18.00

Kiina-ilta, Ravintola Jing Cheng

8,00 e, viite 5490

La 14.5.

13.00

Yökyöpelit, Kaupunginteatteri

22,00, 13,00 e, viite 5380

To 19.5.

17.00

Vierailu Kansalliskirjastoon

maksuton

Virolaisia puutarhoja, tarjousmatka

460,00 e

Ti-pe 5. - 8.7.
Su 11.9.

08.00

Balettimatka Mikkeliin

125,00 e, viite 5445

Ma 12.9.

19.00

Kertomuksia keittiöstä, Kansallisteatteri

25,00 e, viite 5461

La 24.9.

19.00

Godota odottaessa, Kansallisteatteri

29,00 e, viite 5474

Ke 19.10.

19.00

Ihmisen osa, Kaupunginteatteri

34,00, viite 5487

Helmeri-matka Pekingiin

1590 e, viite 5393

Pe 4.11.- pe 11.11.

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 2011

Kaisa Aalto, hallituksen sihteeri
Puhelin 040-7079263
k.aalto@suomi24.fi
Marja Alppi (Helmeri-päivystys)
Puhelin 050-372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Heikki Immonen
Puhelin 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com
Liisa Kotimäki, II varapuheenjohtaja
Puhelin koti 050-5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Hanna Kukkonen
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com
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
Varajäsenet:
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 050-463 4667
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Sirkka Warvas
Puhelin 0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

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
Palvelunumero 0400 996 346
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
Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2011
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. Puhelinpalvelu on avoinna
1.2.2011 lähtien: ti, to ja pe klo 9.00 - 12.00 ja ke klo 12.00 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua kaikissa jäsenyysja etuusasioissa.
Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Vastaamme sähköpostitse jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin.
Henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.
Vuoden 2011 jäsenmaksu 108 €
Työttömyyskassa postitti jäsenmaksulaskun tammikuun lopussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 108 €/vuosi ja 9 €/kk, 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
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi

– lehti

Jäsenmaksun maksamalla
saat jäsenedut

Vuoden 2011 jäsenmaksulomake, jossa on uusittu jäsenkortti, lähetettiin tammikuun lopussa.
Muista, että jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan
vuoden jäsenmaksun.
Helsingin Merkonomien vuosimaksu on 81 euroa. Siihen sisältyvät
Liiton ja yhdistyksen antamat edut.
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.
Opiskelijajäsenen maksu on 32 euroa ja seniorijäsenen (70 täyttänyt)
vuosimaksu 42 euroa.
Jäsenetuja uusitaan jatkuvasti. Tutustu etuihisi liiton nettisivuilla:
www.smyl.fi.
Sivuilta löydät myös tietoa vapaista työpaikoista.
TUTUSTU ETUIHISI!
UUSI JÄSENHANKINTAKAMPANJA sivulla 21

Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi

Työttömyyskassa Nomit
Jäseneksi voivat liittyä:
Kaikki toisen asteen tai ylemmän tutkinnon suorittaneet palkansaajat alasta riippumatta.
Lisäksi kassaan voivat liittyä tutkintoihin opiskelevat ansiotyössä olevat henkilöt.
Jäsenmaksu vuonna 2011 on 108 euroa/vuosi.
Liity netissä: www.tknomit.fi

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

