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Pääsiäisenä oli aikaa rauhoittua ja 
nauttia aurinkoisista päivistä. Luon-
nossa liikkuessa sen jo kuuli: kevät 

tulee kohisten. Kokemus on aina yhtä vai-
kuttava. Kevät on herkistänyt koko leh-
temme toimituksen, sillä niin runollisilta 
jutut vaikuttavat. Hanna on kirjoittanut 
suorastaan oodin kevään ilolle, Anni puo-
lestaan odottaa innokkaasti ensimmäisiä 
raparperin versoja. Annin ruokapalsta 
tutustuttaa alkukesän ihaniin raparperi-
herkkuihin.

Kevät on iloista valmistujaisten aikaa. 
”Työelämä tarvitsee merkonomeja”, vah-
vistaa kansanedustaja, yrittäjä ja merko-
nomi Peter Östman. Hänen ajatuksiaan 
merkonomikoulutuksesta sekä uratiestä 
yrittäjästä kansanedustajaksi voit lukea 
lehdestämme. Toinen mielenkiintoinen 
merkonomi-yrittäjäjuttu on Kaija Itos-
ta Havaijilta. Suomalainen Kaija on 
viihtynyt leipuriyrittäjänä Havaijilla jo 
vuosikymmeniä. Molemmat haastatte-

lut rohkaisevat yrittämään; merkonomi-
koulutuksella voi selvitä mistä ja missä 
vain. Onnea keväällä valmistuville mer-
konomeille ja kaikille kaupan ja hallinnon 
alan uusille ammattilaisille. Teitä tarvi-
taan.

Helmerien keväinen Krakovan matka 
lähestyy. Matka oli niin suosittu, että etu-
käteen varatut lentopaikat eivät kaikille 
halukkaille riittäneet. Kyselimme, olisiko 
syksyllä riittävästi lähtijöitä vastaavalle 
matkalle. Kiinnostuneita olikin, mutta ei 
tarpeeksi, jotta olisimme saaneet ryhmän 
kokoon. Tarjoammekin syksyksi uutta, 
mielenkiintoista matkakohdetta: Kroatian 
kauniiseen merenrantakaupunkiin Opati-
jaan. Kroatiassa syksy on vielä kesäisen 
lämmin. Tutustu mielenkiintoiseen, Opa-
tijan ja sen lähiseudun matkaohjelmaan. 
Lentopaikkoja on varattu vähän enemmän 
kuin Krakovaan, mutta kannattaa varmis-
taa paikka mahdollisimman nopeasti.

Mikä voisi elähdyttää mieltä enem-
män kuin kaunis musiikki? Olen iloinen 
voidessani esitellä teille kevään ja kesän 
monipuolista musiikkitarjontaamme. Ke-
väällä saamme nauttia klassisesta musii-
kista Musiikkitalon konserteissa, kesällä 
taas operetin helmistä Lemillä, rockista 
Tallinnan laululavalla, oopperasta Tal-
linnan birgittalaisluostarin raunioilla ja 
baletista Lappeenrannassa. Syksyksi on 
luvassa uutuuksia, kuten Helsingin kau-
punginteatterin Viulunsoittaja katolla. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan Helmeri-
tapahtumiin!

Nauttikaa keväästä, 
valosta ja uuden syntymästä!

Kevätterveisin

Merja Äimänen

Kevät innostaa uuteen

Kukka ja lintu 
ovat ilon opettajia. 

- Sören Kierkegaard

Pääkirjoitus
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Merkonomi-yrittäjän tie 
Arkadianmäelle

❦ Haastattelu Sirkka Warvas
Kuva Peter Östman

Eduskuntaryhmän puheen-
johtaja, kansanedustaja, Ejohtaja, kansanedustaja, Eyrittäjä ja merkonomi 

Peter Östmanin tie Pohjan-
maalta Arkadian mäelle on 
rohkaiseva. Peter ei ole tar-
vinnut menestyäkseen ’poh-
jalaasta’ helavyötä perintei-
neen, vaan henkistä vahvuut-

ta pysyä omana itsenään. Hä-
nellä on lisäksi kyky tarttua 
eteen tuleviin ja tarjottuihin 
uusiin haasteisiin. 

Yrittäjästä kansanedustajaksi
- Juureni ovat Pohjanmaalla. 
Synnyin Pietarsaaren poh-
joispuolella, Luodon kun-
nassa. Yrittäjyyshän kuuluu 
tunnetusti pohjanmaalaiseen 
arkeen, niinpä minäkään en 

tehnyt poikkeusta. Olin juu-
ri täyttänyt 23 vuotta, kun 
perustin ensimmäistä yritys-
täni ja puoli vuotta sen jäl-
keen ostin toisen. Olen ollut 
mukana kymmenessä yrityk-
sessä, joko pääomistajana tai 
osaomistajana, eli olen niin 
sanottu ’sarjayrittäjä’.

Peter kertoo olleensa kak-
sikymmentä vuotta yrittäjä-
nä sekä rakennusalalla että 

lukitus- ja turvallisuusalalla. 
Vuonna 2007 hän myi yritys-
toimintansa ja siirtyi Suomen 
Turvaurakoitsijaliiton toimi-
tusjohtajaksi. Siinä tehtäväs-
sä Peter toimi parisen vuotta, 
kunnes kutsu kävi taas Poh-
janmaalle. Hänestä tuli Ran-
nikko-Pohjanmaan Yrittäjien 
toimitusjohtaja.
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Laman opetukset 

- Yksinkertaisesti sanoisin 
yrityksen pyörittämisen opet-
taneen minulle nöyryyttä. 
Meidän ’pohjalaasten’ tava-
ramerkkihän on itsevarmuus, 
mutta siitä huolimatta 90-lu-
vun lamakokemukset laittoi-
vat nöyräksi. Toinen tärkeä 
opetus oli ihmissuhteet ja nii-
den merkitys menestymiselle. 
Tämä koskee sekä omaa työ-
yhteisöä että myös ulkosuh-
teita. 

Peter tuntee merkonomitut-
kinnon, työelämän sekä yrit-
täjyyden vaatimukset. Mutta 
mitä sanoo yrittäjä Peterin 
kokemuksen ääni: tarvitseeko 
työelämä vielä merkonomeja?

Varma vastaus - ”KYLLÄ 
tarvitsee!” 

Koulutusvalintana merkonomi
- Yrittäjänä olin erityisesti 
kiinnostunut taloushallinnosta, 
budjetoinnista ja seurannasta. 
Nämä työkalut ovat tehok-
kaimmat ohjaamaan yrityksen 
tulossuuntaa ja siksi merko-
nomintutkinto on hyvä pohja 
myös pienyrittäjälle. Tutkinto 
antaa myös markkinoinnin pe-
rustiedot.

- Suoritin merkonomitutkin-
toni työn ohella opinnäytteen 
kautta. Olin niin kiireinen ja 
kiinni käytännön harjoituk-
sissa sekä erilaisissa yrittäjä-
kursseissa, että opinnäyte oli 
itselleni paras mahdollinen. 
Talouden ymmärtäminen ja 
tulos-tase-analyysit ovat ol-
leet vahvuuksiani ja sitä puol-
ta olen jatkuvasti yrittänyt ke-
hittää.

Työ eduskunnassa
Puoluesihteerin paikalta Pe-
ter Östman asettui kansan-
edustajaehdokkaaksi ja pääsi  

eduskuntaan. Nyt hän istuu 
eduskuntaryhmän puheenjoh-
tajana.

- Ryhmäjohtajan tehtävänä 
on johtaa ryhmän poliittista 
toimintaa sekä vastata ryhmä-
kanslian ja sen henkilöstön 
toiminnasta. Tällä kaudella, 
kun KD on hallituksessa, vas-
tuu on laajempi kuin jos oli-
simme oppositiossa. Haasteita 
siis riittää.

Olet tiiviissä yhteistyössä 
myös eri ministeriöiden kans-
sa. Mitä voisit kertoa merko-
nomikoulutuksen tulevaisuu-
desta ja sen arvostuksesta?

- Minulla on vain positiivis-
ta kerrottavaa. Uskon, että eri-
tyisesti sydäntäni lähellä ole-
valle pk-sektorille toimiva ja 
laadukas merkonomikoulutus 
on tärkeä.

- Ammatillisen koulutuksen 
tutkintorakenteen uudistamis-
ta tulee jatkaa tiiviissä yh-
teistyössä työelämän kanssa. 
Yhteisenä tavoitteena pitäisin 
selkeämpää ja paremmin työ-
elämän vaatimuksia vastaavaa 
tutkintorakennetta ja tutkinto-
ja. Näkisin myös tarpeen lisätä 
koulutukseen käytännön lähei-
syyttä sekä yrittäjäkasvatusta. 

Koulutusalan säästötoimenpiteiden 
vaikutuksia 
- Olen ymmärtänyt alan mi-
nisteripalavereista, että kor-
keakoulutuksen laatua ja te-
hokkuutta, vaikuttavuutta ja 
kansainvälistymistä tullaan 
vahvistamaan. Kansainväli-
syyden hyödyntäminen - kou-
lutustaustasta riippumatta - on 
omasta mielestäni kiinni kah-
desta perusasiasta: kieliosaa-
misesta ja sosiaalisesta ky-
vykkyydestä. Ja nämä kaksi 
tukevat toisiaan.

”Työelämä tarvitsee 
merkonomeja.”

”Merkonomi- 
koulutukseen lisää 
yrittäjäkasvatusta.”

Tärkeimpiä askelmerkkejä Peterin etenemisreitillä 
•  Pedersören kunnanvaltuuston jäsen, KD ryhmän pu-

heenjohtaja, 1997 
•  Suomen kuntavaltuusto, valtuuston jäsen, 1997-2000 
•  Kristdemokraterna i Finland, Svenska Organisationens 

ordförande, 2000-2006
•  KD 4. puheenjohtaja, 2004-2005
•  KD 1. varapuheenjohtaja, 2005-2009
•  KD:n puoluesihteeri, 2009
• Kansanedustaja, 2011 

Nykyiset toimielinjäsenyydet ja tehtävät:  
• Suuri valiokunta 30.06.2011 - 
• Suuren valiokunnan työjaosto 01.07.2011 - 
• Lakivaliokunta 30.06.2011 - 
•  Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta (vj) 

30.06.2011 - 

Aiemmat jäsenyydet ja tehtävät eduskunnan  
toimielimissä:  
• Valtiovarainvaliokunta (vj) 03.05.2011 - 29.06.2011

lisää löydät www.peterostman.fi

”Hanki itsellesi opiskelijan asenne.
Älä koskaan kasva niin isoksi, 
ettetkö voisi esittää kysymyksiä,
älä koskaan tiedä niin paljon,
ettetkö voisi oppia jotain uutta.”

- Og Mandino

- Korkeakoulutukseen ha-
keutumisessa tullaan kaven-
tamaan eri väestöryhmien 
välisiä eroja. Yliopisto- ja 
ammattikorkeakoulutusta ke-
hitetään tutkintojen erilais-
ten tavoitteiden ja sisältöjen 
pohjalta. Vastaavasti toisen 
asteen ammatillinen koulutus 
tulee edelleen olla mahdollis-
ta suorittaa joustavasti oppilai-
toksessa, oppisopimuksella tai 
näyttötutkintona. 

Peter Östman - ’Innostu ja pala’  
Sinut tunnetaan asioihin pa-
neutuvana, palavana innos-

tajana ja lämminhenkisenä 
persoonana. Mitkä ovat omat 
jaksamislähteesi, mistä am-
mennat voimavarasi?

- Koti ja perhe ovat syvim-
mät voimanlähteeni kristil-
lisen vakaumukseni ohella. 
Olemme nykyään vaimoni 
kanssa kahdestaan – ja Luca-
koira, mutta yritämme viettää 
mahdollisimman paljon aikaa 
lastenlastemme kanssa. ❦
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YES Metropoli toimii myös 
pääkaupunkiseudulla

YES Metropolin avajaiset ja Nuori Yrittäjyys -aluemessut toivat satoja opiskelijoita, opettajia ja yrittäjyyskasvatuksen 
toimijoita Suomen Liikemiesten Kauppaopistoon 14. helmikuuta. 

YES Metropoli
YES Metropoli kouluttaa, tukee kouluyritysyhteistyös-
sä, tarjoaa Nuori Yrittäjyys -aluetoimistopalveluja, ja-
kaa yrittäjyyskasvatuksen materiaalia sekä on oppilai-
tosten apuna opetussuunnitelmien kehittämisessä. YES 
Metropolin toteuttaa Helsingin Yrittäjät ry yhteistyössä 
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston, Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen ja Helsingin 
kaupungin opetusviraston kanssa. Mukana yhteistyössä 
SLL ry ja OSKU ry. Toimintaa rahoitetaan Uudenmaan 
liiton EER2012 -teemavuoden puitteissa. YES Metropoli 
on osa valtakunnallista 18 aluetoimijan YES-verkostoa. 
www.metropoli.yes-keskus.fi

Nuori Yrittäjyys
Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, 
osa kansainvälistä Junior Achievement - Young Enterpri-
se -järjestöä. Se tarjoaa yrittäjyys- ja kuluttajakasvatusta 
tukevia opinto-ohjelmia 14–25-vuotiaille nuorille. Ohjel-
mat haastavat oppimaan oman toiminnan kautta. Niiden 
tarkoitus on opettaa tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua, 
omien ideoiden kokeilua ja toteuttamista sekä vastuun 
ottamista omasta työstä. 
www.nuoriyrittajyys.fi

❦ Teksti: Päivi Ojala

Avajaisissa kuultiin pää-
kaupunkiseudun opetus-
henkilöstölle tarjottavista 

yrittäjyyskasvatuksen työvä-
lineistä.  Aluemessuilla pää-
osaan pääsivät nuoret, Vuosi 
Yrittäjänä -opinnon opiskeli-
jat ja koululaiset pääkaupunki-
seudulta. Näytteilleasettajina 
nähtiin 28 miniyritystä.

Nuorilta yrittäjiltä opettajat 
saivat kannustavia terveisiä.

- Yrittäjyys on ennen kaik-
kea asennetta, muistuttaa yrit-
täjä Essi Ahtola Kreative Ge-
neration Oy:stä.  

- Yrittäjyys mahdollistaa ar-
jen onnistumisia. Hienoa näh-
dä, että kouluissa panostetaan 
yrittäjyyskasvatukseen, sillä 
nuorissa täytyy olla sellaista 
potkua, että pärjää tulevai-
suudessa, iloitsee puolestaan 
yrittäjä Ville Nikunen, Visu-
alWorks Oy:stä. 

YES Metropoli tarjoaa tu-
kea opettajille, jotta nuoret 
saavat lisää kosketuksia yrittä-
jyyteen ja eväitä tulevaisuuden 
työelämään. Hyvien käytäntei-
den kautta nuoret oppivat ja 
tekevät aitoja asioita yhdessä 
yhteiskunnan, työelämän ja 
yritysten kanssa.

Aluemessuilta valittiin kuu-
si yritystä huhtikuun alussa 
pidettävään valtakunnalliseen 
Uskalla yrittää -finaaliin Hä-
meenlinnaan.

Tuomaristo valitsi parhaaksi 
messuosastoksi Omnian am-
mattiopiston D & Art -yrityk-
sen. Tämä kahden nuoren nai-
sen yritys valmistaa koriste- ja 
lahjaesineitä kierrätysmateri-
aaleista.

Parhaana tuoteideana pal-
kittiin Etelä-Tapiolan lukion 
DIANA-yrityksen vanhojen 
opetusmateriaalien muuntami-
nen nykyaikaiseen muotoon.  

Muut Uskalla yrittää -fi-

Yrittäjä Essi Ahtolan mukaan 
yrittäjyys on ennen kaikkea 
asenne ja juuri henkistä yrit-
täjyyttä nuoret tarvitsevat. Es-
si Ahtola kannustaa opettajia 
kasvattamaan nuorista proak-
tiivisia ongelmanratkaisijoita.

Yrittäjä Ville Nikusen mukaan 
yrittäjyys tarjoaa arjen onnis-
tumisia ja mahdollisuuden ol-
la oman onnensa seppä. ”Hie-
noa nähdä, että kouluissa pa-
nostetaan yrittäjyyskasvatuk-
seen, sillä nuorissa täytyy olla 
sellaista potkua että pärjää tu-
levaisuudessa” Ville iloitsee.

naalin yritykset ovat: Fat Po-
ny Ny, Ressun lukio, Oh Shi-
ne Ny, Ressu Comprehensive 
school, CulturEco Ny, Omnian 
ammattiopisto ja Tio Clothing 
Company, Suomen Liikemies-
ten Kauppaopisto.

Tuomariston puheenjohtaja-
na toimi projektipäällikkö Päi-
vi Ojala Helsingin Yrittäjistä. 
Muut tuomariston jäsenet oli-
vat Edward  Blomstedt, CEO, 
NC Sourcing, Timo Herttua, 
CEO,  Dealmachine Inc. ❦

6



❦ Teksti ja kuva:  Taru Mälkiä

Tunteet ovat keskeinen työ-
väline niin asiakaspalve-
lussa kuin muissakin vuo-

rovaikutustilanteissa. Ei ole 
samantekevää, miten tunnis-
tamme omia ja muiden tuntei-
ta ja miten osaamme vastata 
niihin kanssakäymistä edistä-
västi. 

”Jokaiselle meistä on jäänyt 
elinikäisiä muistoja huonosta 
asiakaspalvelusta.  Monissa 
yrityksissä väheksytään vie-
läkin tunteiden merkitystä 
asiakaspalvelutilanteissa”, 
muistutti filosofian tohtori, 
psykoterapeutti Mikael Saa-
rinen Mercurin Palvelu Polt-
topisteessä -seminaarissa. 

Ohjaa tunteitasi
Saarisen mukaan asiakaspal-
velussa ei voida lähteä siitä, 
että asiakas on vuorovaiku-
tuksessa se osapuoli, jonka 
tunnetilan on oltava sopiva 
asiakaspalvelijalle.  

Keskeistä on, että ihminen 
tiedostaa oman tunnetilansa 
ja ottaa vastuun tunteistaan. 
Omien tunnetilojen säätelyssä 
on kolme keskeistä elementtiä 
ja tunnetekijää: kyky havain-
noida omia tunteita eri tilan-
teissa, tunteiden ymmärtämi-
nen ja tunteiden säätely. 

Tunnetekijöiden lisäksi 
käyttäytymistämme säätelee 
kaksi temperamenttitekijää: 
tunnollisuus ja emotionaalinen 
tasapainoisuus. Vuorovaiku-
tusta säätelee myös älykkyy-
teemme liittyvä kognitiivinen 
suoriutuminen. 

”Asiakaspalvelutyössä on 
tärkeää miettiä, onko ihmi-
nen temperamentiltaan sopi-
va työhön, jota parhaillaan 
tekee.” Saarisen mukaan joka 
kolmannella ihmisellä on asia-

kaspalveluun sopiva tempera-
mentti.  Neljäsosalla ihmisistä  
puolestaan on niin sanottu vai-
kea temperamentti ja he suh-
tautuvat asioihin muita kieltei-
semmin. Rekrytoinnissa onkin 
tärkeä löytää oikeat ihmiset 
oikeisiin tehtäviin. Saarinen 
kertoi tutkimusten osoittavan, 
että suurella osalla esimerkiksi 
esimiehistä on ongelmia tun-
ne-elämän alueilla.

Tunteita vaikea nimetä
Suomalaisten on vaikea ni-
metä tunteita. Keskimäärin 
muistamme kymmenkunta 
tunnesanaa, vaikka meillä on 
kolmetuhatta erilaista tunnet-
ta ilmaisevaa kasvojenilmettä. 
Moni ilmaiseekin tunteitaan 
kirosanoilla, mutta varsinaisia 
tunnesanoja ne eivät ole. 

”Ongelmana on myös, että 
tukahdutamme tunteitamme 
ja lopulta uuvumme siihen”, 
totesi Mikael Saarinen.

Yhtä lailla meidän on vaikea 
tulkita oikein vastapuolen tun-
teita. Kokeilla ja testeillä on 
todettu, kuinka huonoja olem-
me arvioimaan, mitä toinen oi-
keasti tuntee. Naiset ja miehet 
havainnoivat ja arvostavat tun-
teita eri lailla.  Eräässä tutki-
muksessa pyydettiin miehiä ja 
naisia kertomaan viisi tärkein-
tä tunnesanaa. Miehet mainit-
sivat enemmän kielteisiä sano-
ja kuin naiset. Naisilla tärkein 
sana oli ilo, miehillä viha. 

Mitä paremmin olemme va-
rustautuneet tunneosaamiseen 
tarvittavilla taidoilla, mitä ta-
sapainoisempia olemme ja 
mitä sitkeämmin teemme tun-
netyytyväisyyteen liittyvää 
työtä, sitä vaikeampi meitä on 
horjuttaa ahdistuksen ja ma-
sennuksen puolelle missään 
tilanteessa. ”Toki voimme tun-
tea hetkellistä ahdistusta, jos 

joku vaikkapa loukkaa meitä, 
mutta emme tällöin jää pitkäk-
si aikaa märehtimään asioita”.

Myönteisyys tuottaa
Työelämän hyvinvointi on 
noussut viime aikoina voi-
makkaasti esiin. Saarisen mu-
kaan työhyvinvoinnissa  kyse 
on paljolti siitä, miten usein 
koemme työssä tyytyväisyyt-
tä ja myönteisiä tunteita. 

Oikea tunnetila on tärkeää 
saavuttaa. Rentoutunut ihmi-
nen havainnoi ympäristöään 
kokonaisvaltaisemmin kuin 
jännittynyt. ”Aivot toimivat 
paremmin, kun on mukava 
olo. Ihmisen rentoutuessa 
mieli tuntee automaattisesti 
olevansa myönteisessä tunne-
tilassa. Tällöin myös palau-
dumme stressitilasta nopeam-
min.” 

Jokaisen pitäisi saada päi-
vässä kolme kertaa enemmän 
myönteisiä kokemuksia kuin 
kielteisiä, silloin terveyskin 
säilyy huomattavasti parem-
pana. Hyvin myyvillä busi-
ness-tiimeillä on todettu ole-
van jopa kuusi kertaa enem-
män myönteisiä kokemuksia 
kuin kielteisiä. 

Aivoja saa hämätä
Tunteet syntyvät ke-
hossa, mutta pelkäl-

lä ajattelulla niitä on vaikea 
muuttaa.

Saarinen neuvoi meitä na-
puttelemaan sormenpäillä va-
rovaisesti silmäkulmia, kun 
joku asia synnyttää tunne-
kuohun.  Akupunktiopisteiden 
aktivoinnilla hoidat sappirak-
koasi ja hillitset ”sapen kiehu-
mista”. Vaikkei akupunktioon 
uskoisikaan, niin naputtele-
malla saat huomion siirtymään 
hetkeksi muualle ja kinkkisen 
tilanteen mahdollisesti laukea-
maan.  

Voit myös nostaa sormilla 
suupieliäsi ylöspäin. Kun hy-
myilet vaikkapa teennäisesti-
kin, aivot ottavat kehosi vies-
tin vastaan ja tulkitsevat sen 
myönteisesti.

Mikael Saarisen mukaan 
meihin on juurtunut vääränlai-
nen uskomus siitä, että tuntei-
den on aina oltava aitoja.  Ai-
vojen hämääminen on sallittua 
ja joskus jopa tarpeellista. ❦

Mikael Saari-
nen puhui Mercu-
rin Palvelu Poltto-
pisteessä -seminaarissa 
2012 tunneälyn ja tun-
neosaamisen merkityk-
sestä. 

Tunneosaamisella eteenpäin

myönteisiä kokemuksia kuin 
kielteisiä, silloin terveyskin 
säilyy huomattavasti parem-
pana. Hyvin myyvillä busi-
ness-tiimeillä on todettu ole-
van jopa kuusi kertaa enem-
män myönteisiä kokemuksia 
kuin kielteisiä. 

Aivoja saa hämätä
Tunteet syntyvät ke-
hossa, mutta pelkäl-

ja joskus jopa tarpeellista. ❦

nen puhui Mercu-
rin Palvelu Poltto-
pisteessä -seminaarissa 
2012 tunneälyn ja tun-
neosaamisen merkityk-
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Kaija ottaa leipomossaan 
asiakkaansa vastaan aina 
iloisena ja varmana niin 

ammattitaidostaan leipurina 
kuin yrittäjän muistakin vält-
tämättömistä taidoista. Hän 
hallitsee markkinoinnin ja tuo-
tehinnoittelun sekä varmistaa 
laskentatoimen olevan ajan ta-
salla. Helppoa yrityksen hoito 
ei ole missään. Työ vaatii mo-
nesti pitkiä päiviä ja täällä lei-
purin päivä alkaa usein Havai-
jin saaren auringon noustessa. 
Näillä leveysasteilla päivä 
päättyy aina todella nopeasti. 
Leikkisästi voi todeta, että kun 
aurinko laskee palmun latvan 
tasolle, se molskahtaa muu-

tamassa minuutissa mereen 
palmun juuren taakse. Meil-
lä Suomessa koivun latvan 
tavoittava auringon lasku ha-
keutuu melko etäälle koivus-
ta kesälläkin. Meillä on pitkä 
sininen hetki. Nyt ymmärrän 
paremmin mitä tarkoittaa vih-
reä välähdys, jota ei moni ole 
nähnyt. Yrittäjälle nopea ilta 
kuitenkin tarkoittaa sitä, että 
leipomo suljetaan vasta, kun 
ostoskeskuksen valot ovat jo 
syttyneet. 

Kaijas Kookies -leipo-
mo on sijoittunut hyvään 
paikkaan, keskelle Captain 
Cookin alueella sijaitsevaa 
kauppakeskusta Kealakekua 

Tyynen Meren 
merkonomileipuri Kaija

Meitä merkonomeja on todella monissa ammateissa. Missään työssä merkonomin tutkinnosta ei ole todettu olevan 
haittaa, mutta melkein kaikkiin töihin siitä tuntuu tulevan vankka tuki ammatin harjoittamiseen. Yksi varsin eksoottinen 
esimerkki tästä totuudesta on Havaijin Big Island`lla: Kaijan leipomo.

Kaija Ito, merkonomi-yrittäjä Havaijilta.
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Ranch Centeria, ChoiceMar-
tin ja ACE Hardwaren välille. 
Amerikkalaisen tavan mukaan 
jalankulkuvirtoja ei ole tarvin-
nut paljon miettiä, kun niitä ei 
ole. Sen sijaan ostoskeskuksen 
iso parkkipaikka ja sen täyttö-
aste kertoo yrittäjälle paikal-
liset mahdollisuudet. Rehelli-
syyden nimissä Kaija haluaa 
todeta, että ilman hyvien ystä-
vien ja tuttavien apua liike ei 
olisi menestynyt näinkään hy-
vin. Samalla satunnaisen mat-
kailijan on pakko todeta, etten 
ole missään ja millään yrittäjä-
käynnillä tavannut niin paljon 
todella ystävällisiä ihmisiä. 
Monia kuvittelin ensin pit-
käaikaisiksi ystäviksi, mutta 
paikallinen tapa on olla ystä-
vällinen toisilleen; tämän saa-
ren erikoispiirre. ”Aloha” - ei 
ole pelkkä ”terve” tai ”moi”. 
Tämä tervehdys sisältää oike-
astaan kaiken mahdollisen hy-
vän toivotuksen ja sillä myös 
tarkoitetaan sitä. Et voi ohittaa 
tuntematontakaan juttelematta 
hetken tai muuten osoittaudut 
ainakin ”nuijaksi”. Paluu Suo-
meen osoittautui harjoitusken-
täksi palata takaisin nuijaksi. 

Kaija valmistui Salon Kaup-
paoppilaitoksen ylioppilasluo-
kalta vuonna 1968. Ennen si-
tä hän ehti piipahtaa vuodeksi 
Islantiin koulun päättymisen 
jälkeen. Täytyikin kysyä, 
miksi nämä tuliperäiset saa-
ret vetävät niin puoleensa. 

Kaija toteaa vain, että olihan 
hän puoli vuotta Ranskassa-
kin tulivuoren juurella. Muut-
to Suomesta USA:n Kansasin 
valtioon tapahtui 1969. Sieltä 
löytyi pian se rakkaus, jonka 
vuoksi muutettiin arkkitehti-
miehen kotisaarelle Havaijil-
le. Lapsia syntyi kaksi, tyttö 
ja poika. Kaijan poika jatkaa 
äitinsä jälkiä hyvänä mark-
kinointivetäjänä paikallises-
sa kauppakeskuksessa, tytär 
asuu saaren toisella puolella 
Hilossa. Kaijalla on kaksi las-
tenlastakin.  Kaija on ehtinyt 
tehdä monen moista. Oli ham-
maslääkärin toimiston hoitoa, 
urheilukeskuksen tennisvas-
taavan hommia, kiinteistövä-
littäjänkin uraa. Mutta sitten 
oman yrityksen ja liikeidean 
käyntiin laittaminen sai ylival-
lan ja tässä sitä ollaan. 

Kysymykseeni, kiinnostaa-
ko vielä koti-Suomeen muut-
to, Kaija vastaa aika yksioi-
koisesti, että kotiutuminen 
tälle saarelle on niin syvällä, 
ettei ole paluuta. Toisaalta sen 
ymmärtää helposti, kun miet-
tii paikallisia oloja. Lämpöti-
la on tasainen. Ympäri vuoden 
pysytään 20–30 celsiusasteen 
välillä. Tosin täytyy muistaa 
saaren erikoinen korkeusra-
kenne. Kaija asuu pienessä 
omakotitalossa noin 400 met-
rin korkeudella meren pin-
nasta. Talviaikaan se tarkoit-
taa sitä, että yölämpö laskee 

monesti 12–15 asteen pintaan. 
Seitsemän aikoihin aamulla 
aurinko nousee Mauna Lo-
an takaa ja lämmittää päivän 
nopeasti reiluun kahteenkym-
meneen asteeseen. Päivän ai-
kana saattaa tulla muutama 
sadekuuro, mutta se ei tarkoi-
ta, että tulee kylmä vaan päi-
vä on tasaisen lämmin. Ja ilta 
jatkaa samalla tasolla. Mutta, 
jos hellettä kaipaa, sitä löytyy 
useimpina päivinä kun laskeu-
dutaan rantaan. Tuntui välil-
lä uskomattomalta, kun Kai-
ja sateen keskeltä sanoo, että 
lähdetäänpä nyt iltapäiväksi 
rantaan. Sateella vai? No, ei. 
Kun ajetaan rantaan neljäsataa 
metriä alemmas, niin yllättäen 
nautitaan todella helteisestä il-
tapäivästä. Rannoilla on hui-

Kaijas Kookies

Markkinat Hilossa.

ja Hiltonissa.

keat mahdollisuudet vaikkapa 
snorklailuun tai surffaukseen. 
Eikä purjehduskaan ole huo-
no vaihtoehto. Merellä saat-
taa hyvin kohdata delfiinejä 
tai isompiakin, kuten valaita. 
Kovin kauas oman saaren ran-
nasta, ilman hyviä navigointi-
taitoja, ei kannata kuitenkaan 
lähteä, sillä muita rantoja siel-
lä ei sitten näykään.

Mutta on vaan todettava, et-
tä merkonomi menestyy missä 
vain.

Lisätietoja yrityksestä löy-
tyy vaikkapa osoitteesta www.
kaijaskookies.com

Matti Niemelä
Pullakuskina Havaijilla 
vuoden vaihteessa 
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Helmerit 
herkuttelemassa

Vierailu Fazerille 26.3.2012

Kaakaopuu on kotoisin Amazonin viidakoista. 
Tämä puu on Fazerin suklaapolun ”viidakosta”.
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Helsingin Merkonomeilla oli jälleen mahdollisuus käydä tutustumassa Fazerin suklaatehtaaseen ja tietenkin 
samalla maistella erilaisia hyviä suklaita. Tapaamisessa oli mukana 30 osallistujaa ja vierailua pidettiin hyvin 
antoisana. Asiantuntevina oppaina toimivat Jaanika Lihtsa ja Marianne Jämsén.

Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Vierailun aluksi saimme 
kuulla esittelyn Fazerin 
makeistuotteiden ja omis-

tajasuvun historiasta sekä yri-
tyksen kansainvälisistä juu-
rista. Meille kerrottiin myös 
tuotteiden raaka-aineiden al-
kuperästä ja tuotantoproses-
seista sekä tuotteista. Tämän 
jälkeen kuljimme ”elämys-
polun”, entisen suklaapolun, 
läpi. Sen päässä odotti herk-
kupiste, jossa saimme syödä 
suklaata niin paljon kuin ha-
lusimme. Pääsimme maiste-
lemaan uusia ja vanhoja Fa-
zerin tuttavuuksia. Nykyään 
vierailukierroksella ei pääse 
enää tehtaan puolelle. Tämä 
oli muutos aikaisempaan vie-
railuumme. ”Elämyspolku” 
oli uudistettu sisältämään in-
formaatiota niin makeis-, lei-
pomo- kuin ruokailupalvelu-
toiminnasta.

Muutama huomio Fazerin 
makeisista
Fazerin vanhin tuote on Pih-
laja eli kettukarkki, joita on 
myynnissä edelleen. Kettu-
karkki tuotiin markkinoille 

vuonna 1895. 
Suomen ainoa purkkatehdas 

on Karkkilassa ja purkat val-
mistaa Fazer Makeiset. Teh-
das on painottunut erikoispu-
rukumeihin, kuten Xylident-
täysksylitolipurkkaan. Muut 
purukumit tuodaan Suomen 
markkinoille ulkomailta. 

Vuonna 1922 markkinoille 
on tuotu Fazerin sininen, joka 
on kasvanut Fazerin tärkeim-
mäksi tuotteeksi. Fazerin si-
ninen valmistetaan tuorees-
ta maidosta, joka takaa sen 
ominaismaun. Yhteen levyyn 
tarvitaan kolme lasia maitoa. 
Tuoreesta maidosta ei muualla 
pohjoismaissa valmisteta suk-
laata. Suklaan valmistukseen 
käytetään yleisesti maitojau-
hetta.

Leipomotuotteita ja 
ruokailupalveluja
Saimme informaatiota Fazerin 
leipomotuotteista. Fazerilla on 
jo 1800-luvun lopulta asti lei-
vottu leipää ja makeita leivon-
naisia – kuten yhä tänäkin päi-
vänä. Todisteeksi tästä saimme 
kotiin vietäväksi uunituoreen 
pullapitkon. 

Opas kertoi myös, että 

1960-luvulla Fazer toi mark-
kinoille Suomen ensimmäisen 
pakatun ja viipaloidun leivän: 
paahtoleivän.

Karl Fazer perusti oman 
konditorian Kluuvikadulle, 
Helsingin liikekeskustan sy-
dämeen. Tänä päivänä samas-
ta osoitteesta löytyy edelleen 
Karl Fazer Café.

Vierailulla saimme kuulla 
myös Amica-ravintoloiden 
toiminnasta, josta vastaa Fazer 
Food Services. Se on pohjois-
maiden johtava henkilöstö- ja 
opiskelijaruokailun osaaja. 
Palveluvalikoimaan kuuluu 
henkilöstö- ja opiskelijara-

vintoloita, tavaratalojen kah-
vila-ravintoloita, koulujen ja 
julkisten laitosten ruokailupal-
veluja, suurtapahtumien ruo-
kapalveluita ja juhlien järjes-
tämistä sekä asiakasyritysten 
kokous- ja edustustarjoiluja.

”Elämyspolulle” oli katet-
tu mallijuhlapöytä ja esittely 
Fazer Food Servicesin toimin-
nasta ja sen laajuudesta.

Ennen kotiinlähtöä kaikille 
jaettiin vielä lahjakassit, jotka 
sisälsivät makeisia ja pullapit-
kon, joita oli mahtavan herkul-
lista nauttia kotona. 

Lähde: www.fazer.fi

Tässä ryhmä suklaapolun pienoisviidakossa. Kuulimme, kuinka 
kaakaota valmistetaan kaakaopavusta.

Kierroksella maistelimme myös Fazerin Real-ruisleipää. Opas 
kertoi, että 1960-luvulla Fazer toi markkinoille Suomen ensim-
mäisen pakatun ja viipaloidun leivän – paahtoleivän. 

Ryhmäläisiä maistiaispaikalla. Saimme tuotemaistiaisia Fazerin 
tunnetuimmista suklaatuotteista.
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Helmerin ruokanurkkaus Teksti: Anni Purontaa
Kuva: Liisa Kotimäki

Alkukesän ensimmäisiin herkkuihin 
kuuluu raparperi. Sen lehtiruodit 
ovat maukkaimmillaan ja mehuk-

kaimmat juuri silloin. Lehtiruodit muut-
tuvat puiseviksi jos kasvavat liian pak-
suiksi.

Raparperi kuuluu tatarkasveihin. Se on 
kotoisin Tiibetin laaksoista ja Kiinasta.  
Sitä käytettiin, tosin eri laatua kuin ny-
kyään syömämme, aiemmin lääkkeenä 
ummetukseen. Vielä 1800-luvun lopulla 
Suomessa käytettiin raparperisiirappia ja 
-uutetta.

Raparperi sisältää oksaalihappoa, joka 
sitoo elimistön soluista kalsiumia. Ky-
seisten ruokien kanssa kannattaa käyttää 
kalsiumpitoisia lisäkkeitä, kuten maitoa, 
jäätelöä tai vaniljakastiketta. Oksaalihap-
po saattaa pahentaa niveltulehduksia ja 
kihtiä sekä muodostaa munuais- ja virt-
satiekiviä. Mutta on raparperissa paljon 
hyvääkin mukavan kirpakan maun lisäksi. 
Se on hyvä kaliumin ja C-vitamiinin läh-
de ja sisältääpä se kalsiumiakin.

Itse söin lapsena kevään ensimmäiset 
raparperit sellaisenaan. Tökin kuorittua 

Raparperi tuo kesän
raparperia hienosokeriin ja haukkasin ai-
na palan päästä. Hyvää oli.

Eniten keväällä tehdään raparperista 
kiisseliä ja piirakkaa.

Kiisseli
Kuori tai raaputa raparperin ruodit. Leik-
kaa ne noin sentin paloiksi, keitä sokeril-
la maustetussa vedessä kypsiksi. Sekoita 
noin kolme ruokalusikallista perunajau-
hoja vesitilkkaan ja suurusta kiisseli. Kie-
hauta. Kaada toiseen astiaan ja ripottele 
pinnalle sokeria. Myöhemmin kesällä 
kiisselin raparpereihin voi yhdistää man-
sikoita.

Raparperipuuro
2 dl ruisjauhoja
0,5-1 dl sokeria
0,5-1 dl siirappia
1 l vettä
0,5 tl suolaa
500–700 g raparperia
Kuori ja paloittele raparperit. Sekoita 
kiehuvaan veteen kaikki aineet ja häm-
mennä, kunnes puuro sakenee. Haudu-

ta se kypsäksi (n. tunti) ja tarjoa maidon 
kanssa.

Piirakka
250 g voita tai margariinia
250 g sokeria
2 munaa
300 g vehnäjauhoja
1 tl leivinjauhetta
Voi ja sokeri vaahdotetaan.  Munat lisä-
tään yksitellen hyvin sekoittaen. Leivin-
jauhe sekoitetaan jauhoihin, jotka lisätään 
taikinaan. Taikina levitetään sentin pak-
suisena kahteen jauhotettuun matalaan 
piirakkavuokaan.  Pilkotut raparperit le-
vitetään taikinalevylle. Päälle ripotellaan 
sokeria. Reunat voidellaan munalla ja 
loppu munasta kaadetaan täytteen päälle. 
Päälle voi laittaa myös pikkupaloja taiki-
nasta koristeeksi. Paistetaan 200 astees-
sa noin puoli tuntia. Jos haluaa piirakasta 
ruokaisampaa, voi pienen osan jauhoista 
korvata graham- tai ohrajauhoilla.

Pullataikinapohjainen raparperipiirakka 
on hyvää.  

“Syötä vierasta sanoilla, 
siksi kunnes keitos 
kerkiää.” Jääski
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Raparperi-porkkanapiirakka
vehnäleipätaikinaa
0,5 kg porkkanoita
0,5 kg raparperia
0,5 kg sokeria
kananmuna
Pilkotut porkkanat kiehautetaan ja soseu-
tetaan. Raparperipalat keitetään vähässä 
vedessä sokerin kanssa, kunnes palat peh-
menevät. Varo, etteivät rikkoonnu. Kei-
tokset yhdistetään ja levitetään uunipan-
nulla olevan taikinalevyn päälle. Reunoja 
käännetään ja voidellaan munalla.

Eestiläinen raparperikakku
Pohjataikina:
250 g voita
1 dl sokeria
muna
250–300 g vehnäjauhoja
2 karvasmantelia tai sitruunankuorta
Vatkaa voi ja sokeri kuohkeaksi. Lisää 
muna, sitten jauhot ja hienonnettu manteli 
tai sitruunankuori. Levitä taikina puolen 
sentin paksuisena voideltuun vuokaan. 
Paista 5-6 minuuttia 175 asteessa.
Täyte:
500–600 g raparperia
4 rkl sokeria
1-2 tl kanelia
Asettele kuoritut raparperinpalat tasaises-
ti taikinan päälle ja ripottele päälle sokeri-
kaneliseos.
Päällystaikina (sokerikakkutaikina)
4 munaa
4 rkl sokeria
4 rkl vehnäjauhoja
Vatkaa munankeltuaiset ja sokeri kuoh-
keaksi. Lisää jauhot ja sitten vatkatut val-
kuaiset. Levitä raparperitäytteen päälle. 
Paista 175 asteessa 15–20 minuuttia.

Raparperi-banaanivaahto
8 dl raparperipaloja
1 dl sokeria
2 pientä banaania
2 dl maustamatonta rasvatonta jogurttia
1 kananmunan valkuainen
20 gr tummaa suklaata
Keitä raparperipalat vesitilkassa (0,5 cm 
kattilan pohjasta) ja kannen alla hiljalleen 
kymmenisen minuuttia. Jäähdytä. Soseu-
ta raparperi, banaanit, sokeri ja jogurtti. 
Vatkaa valkuainen kovaksi vaahdoksi. Li-
sää kevyesti raparperiseokseen. Jäähdytä 
jääkaapissa. Lisää tarjottaessa pinnalle 
suklaaraastetta.

Raparperihyve
0,5 kg raparperin varsia
1,5 dl sokeria
2 dl kermaa
Raaputa nuoret raparperin varret. Pilko. 
Lisää sokeri ja keitä hiljalleen 10 minuut-
tia. Jäähdytä. Vatkaa kerma vaahdoksi ja 
kääntele raparperit joukkoon. Annostele 
pikareihin ja siirrä kylmään.

Jotkut tekevät raparperihilloketta, joka 
sopii mainiosti lettujen ja vohveleitten se-
kä vaniljajäätelön kera.

Raparperihillo sellaisenaan tai mansi-
koitten kera valmistettuna on kokeilemi-
sen arvoinen juttu. Kaneli antaa hillolle 
makua. Raparperin voi myös pakastaa 
paloina kevyesti sokeroituina.

Kesällä maistuu raparperijuoma
2 l vettä
0,5 kg raparperipaloja
pala inkivääriä ja kanelia
1,5 dl sokeria
Keitä raparperipaloja kanelilla ja inkivää-
rillä maustetussa vedessä jonkin aikaa. 
Siivilöi ja lisää sokeri. Jäähdytä ja lisää 
tarjottaessa tarvittaessa kylmää vettä tai 
jääpaloja.

Vahvempi raparperijuoma
1 kg kuorittuja, pilkottuja raparperinvar-
sia
2 viipaloitua sitruunaa
nippu minttua, kanelitanko, vaniljatanko 
tai pala tuoretta inkivääriä
3 l keitettyä vettä
2 dl sokeria
2 dl tummaa sokeria
Lisää ainekset kiehautettuun veteen. Kei-
tä noin 10 minuuttia. Anna makuuntua 
kylmässä pari vuorokautta. Siivilöi mehu 
ja pullota. Raparperin palat voit käyttää 
leivonnaisissa tai syödä jäätelön kera.

Raparperibooli
1 l mansikoita
(5 dl metsämarjalikööriä)
5 dl raparperijuomaa
5 dl vettä
1,5 dl sitruunasoodaa
1 l sitruunanmakuista kivennäisvettä
Viipaloi mansikat boolimaljaan. Kaada 
päälle (likööri ja) raparperimehu. Sitten 
muut aineet joukkoon. Tarjoa kylmänä.

Raparperin varret ovat alkukesästä her-
kullisimmillaan. Keskikesällä raparperin 
annetaan kasvaa ja kukkavarret poiste-

❦Yrtit on valittu Vuoden Vihan-
nekseksi 2012. Vuoden vihannek-
sen valitsevat puutarha-alan keskus-
järjestö Puutarhaliitto ja Kotimaiset 
Kasvikset ry. Tavoitteena on vihan-
nesten, tällä kertaa yrttien käytön 
monipuolistaminen ja yrttitietouden 
levittäminen.

Tuoreyrtit ovat valloittaneet suo-
malaiset, ja niitä käytetään yhä 
enemmän sekä arki- että juhlaruo-
kiin kautta koko vuoden. Tuoretta 
yrttisatoa saadaan jatkuvasti kasvi-
huoneilta ja kesällä lisäksi avomaal-
ta. Moni kasvattaa yrttejä itsekin ik-
kunalla tai kasvimaalla.

Yrttitarhoja alettiin perustaa 
Suomessa 1600- ja 1700-luvuilla. 
Naantalin luostarissa ja Turun lin-
nassa yrttejä viljeltiin jo 1550-lu-
vulla. Tuolloin yrttien käyttö pai-
nottui lääkinnällisiin tarkoituksiin. 
Valistuksen myötä rohdoskäyttöä 
alettiin vieroksua. Ansaitun kunni-
anpalautuksensa ja maustemaisen 
käytön keittiössä yrtit saivat vasta 
vähin erin. Nyt tuoreyrtit näyttävät 
jatkavan voittokulkuaan vääjäämät-
tä.❦ 
Kotimaiset Kasvikset ry
www.kasvikset.fi

Yrtit Vuoden 
Vihannes

taan, mikäli halutaan toinen sato syksyl-
lä. Kukkavarret katkaistaan pois, koska 
ne heikentävät satoa. Tosin joskus mö-
killä annoin raparperin kukkia vapaasti 
ja tatarkasvien tapaan tuli iso ja näyttävä 
kukinto. ❦

Nautitaan 
ruoasta

Anni
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Uutisia

Yhdistyksen tilit tarkastettu
❦ Helsingin Merkonomien tilintarkastus oli 19. maaliskuuta 
yhdistyksen toimistolla. Vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimin-
nan tarkastivat tilintarkastaja Timo Tarkela, HTM, ja toimin-
nantarkastaja Anni Purontaa. 

Anni Purontaa valittiin Helmerien toiminnantarkastajaksi, 
kun hän jätti yhdistyksen hallitustehtävät ja hänen edeltäjänsä 
Irene Uimonen puolestaan luopui tilintarkastustehtävistä – kii-
reisenä eläkeläisenä.❦

Teksti: Merja Äimänen, kuvat: Anna-Maija Kunnas

Pekkaa juhlistettiin
❦ Vuosikokouksen jälkeen nostimme maljat 70-vuotiaalle 
Pekka Siitoselle, joka on tänä vuonna ollut myös 40 vuotta 
yhdistyksen aktiivinen jäsen. Pekkaa kiitettiin hänen ansiok-
kaasta työstään yhdistyksen, liiton ja ennen kaikkea merko-
nomiaatteen hyväksi. ❦

Onnea Pekka!

Kevätkokous toimistolla
❦ Helsingin Merkonomien sääntömääräinen kevätvuosikoko-
us pidettiin 27. maaliskuuta yhdistyksen toimistossa Penger-
kadulla. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Lepistö 
ja sihteeriksi Sirkka Warvas.

Kokous käsitteli ja vahvisti viime vuoden toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen. ❦

Anni Purontaa ja Timo Tarkela antoivat tarkastuskertomuksen-
sa. 

Helmerien kevätkokous pidettiin yhdistyksen toimiston kokous-
huoneessa. 

Pekkaa onnittelemassa vas. Marja Alppi, Sirkka Warvas ja An-
ni Purontaa. 

SMYL:n kevätliittokokous 
Helsingissä
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n sääntö-
määräinen kevätliittokokous pidetään lauantaina 12.5. kello 
14.00 Helsingissä, Olympiastadionin kahvilan kabinetissa, 
osoite: Paavo Nurmentie 1, 00250 Helsinki.

Kokouksen yhteydessä julkistetaan vuoden 2012 Kunnia-
merkonomi.                                                                www.smyl.fi

❦ Suomen Liikemiesten Kauppaopiston/Helsinki Business 
Collegen valmistujaisjuhla pidettiin oppilaitoksen Business 
Campuksella perjantaina 27.1.2012.

Juhlapuheen piti Signmark (KM Marko Vuoriheimo) ja mu-
siikkiesityksen valmistuville Signmark ja vokalisti Brandon.

Tässä juhlassa valmistui yhteensä 151 opiskelijaa Suomen 
Liikemiesten Kauppaopistosta sekä SLK Instituutista.

Helmeri-stipendien saajat olivat: Jonne Vaahtera, Mari Alkio 
ja Salla Helaste. ❦
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Kevät on täällä! On melkein kesä, ei ainakaan 
talvi! Keskilämpötila on plussan puolella, sitä se 
tarkoittaa. Olen kevään lapsi, syntynyt juuri silloin, 

kun talvikausi muuttuu kevääksi. Tuntuu, että synnyn 
joka kevät uudelleen siten, että olen ladattu täyteen 
toivoa, pirteyttä ja intoa. 

Iloitsen keväässä kaikesta: valoisista päivistä, 
luonnon heräämisestä synkkyydestä värikkyyteen. 
Leskenlehdet, sinivuokot ja valkovuokot aukeavat, 
aivan kuin antaen kukkaisenergiansa ihmisille ja 
sanoen, herätkää tekin ja olkaa iloisia!

Muuttolinnuista suurin osa saapuu huhtikuussa 
tuoden mukanaan lämmön saatteleman tervehdyksensä 
etelän maista. Puistot, terassit, katukahvilat  ...ihanaa!  
Katuvilinää on taas hauska katsella, kun paksut 
talvivaatteet ovat poissa. Vaatteet kevenevät, tunnelma 
kevenee. Talvirenkaat vaihdetaan kesärenkaisiin, 
autoja pestään pihalla pois talven pölyistä, polkupyörät 
kaivetaan esiin, kivaa!

Kuka tässä voi kevätväsymyksestä puhua? Se 
on korvien välissä, asenne ratkaisee. Kirja mukaan 
ja puistoon istumaan muiden ihmisten pariin.  Tai 
mikä voisi olla piristävämpää kuin kukkaset – 
kimppu narsisseja pöydälle ja elämä hymyilee. Mars 
puutarhamyymälään pitkästä aikaa, siellä saa nähdä 
kukkaisriemua; kohta ruukut ovat täynnä ihania 
kukkasia. 

Suomessa kevääksi lasketaan maaliskuu, huhtikuu ja 
toukokuu. Onneksi meillä on vuodenajat! Muuten tämä 
vaihtelun tuoma riemu jäisi kokematta. Olen iloinen 
siitäkin, että asun Etelä-Suomessa, koska tänne kevät 
saapuu aikaisemmin kuin Pohjoiseen.

Eino Leino sanoo keväästä näin: ”Minä tahdon 
maljani tyhjentää, kun ensi leivoset laulaa, kun koivut 
on hiirenkorvallaan ja vuorilla virrat pauhaa.” ❦

Hyvää kevättä!
t.  Hanna

Ylistys keväälle 
ja oodi ilolle

KolumniHanna Kukkonen

PÄÄ JA SYDÄN 
– Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina –juhlanäyttely
❦ Näyttely kertoo siitä, miten Helsingistä tuli Suomen pää-
kaupunki ja mitä se on kaupungille merkinnyt. Näyttely tar-
joaa elämyksellisiä tunnelmakuvia Helsingin kehittymisestä 
tulipalossa kärsineestä pikkukaupungista moderniksi pääkau-
pungiksi.

Toukokuussa järjestetään näyttelyn yhteydessä avoimia lu-
entoja. ❦
Lisätietoa: www.virka.fi

Virka Galleria / Kaupungintalo 
Sofiankatu 1/Pohjoisesplanadi 11-13
Juhlanäyttely avoinna 4.4. – 17.6.2012
Ma-pe klo 9–19 ja la-su 11–16
Vapaa pääsy.

Helsinki täyttää huhtikuussa 
200 vuotta pääkaupunkina
❦ Helsingistä tuli pääkaupunki Venäjän keisarin käskyllä 
8.4.1812. Juhlavuosi 2012 luo katseen 200-vuotiseen pääkau-
punkihistoriaan ja tarjoaa hyvän tilaisuuden juhlia. Laajasta 
tarjonnasta löytyy ohjelmaa jokaiselle kaupunkilaiselle. Ta-
pahtumia on paljon pitkin kaupunkia. ❦
Lisätietoa: www.helsinki200.fi
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Tapahtumakalenteri

To-su 19. – 22.4.
Helmerien Krakovan matka 
Krakovan matkalle on lähdössä 20-hengen Helmeri-ryhmä. 
Lentoliput ja matkatiedote on lähetetty osallistujille postitse. 
Tapaaminen Helsinki-Vantaan kentällä terminaali 2:ssa on kello 7.30.
Lentoaikataulu (ajat paikallista aikaa):
Helsinki – Krakova AY 747 klo 09.40–10.40
Krakova – Helsinki AY 750 klo 21.40–00.30 (+1)

Helmerivetäjä Merja Äimänen. 
Lisätiedot matkasta: www.helmeri.fi

Ti 24.4. klo 14.00 – 15.00
Talvipuutarha 
Hammarskjöldintie 1, 00250 
Helsinki

Uudistunut talvipuutarha avasi 
ovensa helmikuussa

Yli satavuotiaan Talvipuutarhan 
peruskorjaus on valmistunut. 
Puolentoista vuoden aikana remontissa on tehty merkittäviä 
rakenteiden vahvistustöitä. Myös lasiruudut on vaihdettu. 
Arvorakennuksen kuntoa oli pitkään heikentänyt muun muassa vesi, 
joka oli aiheuttanut syöpymiä kasvihuoneiden metallirakenteissa.
Talvipuutarhassa on nähtävillä yli 200 erilaista kasvia, joista 
merkittävä osa tropiikista. Kasvit on valittu kasvitieteellisin 
perustein, jossa on huomioitu Välimeren ilmaston alueen 
kasvillisuus sekä maailman kuivakkoalueet.
Puutarha on yleisölle avoin kasvihuone Helsingin Eläintarhan 
alueella Töölönlahden pohjoispuolella.
Aluksi kuullaan Talvipuutarhan hoitajan Hilkka Pynnösen 
puutarhainfo. Kesto noin 15 minuuttia, jonka jälkeen omatoimista 
tutustumista puutarhaan.
Puutarha on avoinna tiistaisin klo 9.00–15.00, ke-pe 12–15, la-su 
12–16. Maanantaisin suljettu.

Tutustumiskäynneille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen 
perheenjäsenen tai ystävänsä.
Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 22.4.mennessä.

Perille pääsee parhaiten raitiovaunulla n:o 8. Mannerheimintien 
bussit ja raitiovaunut noin kilometrin päässä (Kansallisoopperan 
pysäkki).
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
Tervetuloa!

Pe 4.5. klo 19.00
Helsingin kaupunginorkesterin konsertti
Musiikkitalo
Mannerheimintie 13a, Helsinki
John Storgårds, johtaja
Dejan Lazic, piano
Felix Mendelssohn: Kesäyön unelma, alkusoitto
Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 4
Jean Sibelius: Sinfonia nro 6
Hinta: 19 euroa (eläkeläinen 15 euroa), maksuviite: 5869
Permanto, F-katsomo
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy paikkoja. 
www.musiikkitalo.fi
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ma 7.5. kello 17.30
Helene Schjerfbeckin juhlanäyttely
Henkisyys taiteessa
Villa Gyllenberg taidemuseo
Kuusisaarenpolku, 00340 Helsinki
Helmereille on varattu oma tutustumiskäynti Villa Gyllenbergin 
uuteen, suosittuun Schjerfbeck-juhlanäyttelyyn.
Helene Schjerfbeckin syntymästä on kulunut 150 vuotta tänä 
vuonna. Juhlavuoden ensimmäinen, henkisyyteen Schjerfbeckin 
taiteessa syventyvä, näyttely avautui karkauspäivänä 29.2. Villa 
Gyllenbergissä.
Näyttely käsittää teoksia 70 vuoden ajalta Schjerfbeckin varhaisesta 
maalaustaiteesta 1900-luvun pelkistettyihin modernistisiin 
sommitelmiin.
Hinta: 14 euroa (lippu ja opastus), maksuviite: 5827
Ilmoittautumiset 28.4. mennessä
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.villagyllenberg.fi

Ti 8.5. klo 16.00-18.00
Vierailu Pauligin kahvipaahtimoon
OY GUSTAV PAULIG AB 
Satamakaari 20, Helsinki
Ohjelma:
- Klo 16.00 Tervetulokahvit 
- Paulig tänään -yritysesittely
- Museokierros Pauligin museossa
- Tutustuminen paahtimon tuotantoon
- klo 18.00 vierailu päättyy
Tulethan ajoissa!  
Tapaamisiin osoitteessa Satamakaari 20, paahtimon 
pääsisäänkäynnin aulassa klo 16.00.
Tilaisuus on täynnä. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Tilaisuus on maksuton.
Näin löydät perille: http://www.paulig.fi/fi/ota_yhteytta 
Helmeriterveisin 
Hanna Kukkonen

Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

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.
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La 12.5. klo 17.00
Helsingin kaupunginorkesteri juhlakonsertti
- Noras 70 vuotta
Musiikkitalo
Mannerheimintie 13a, Helsinki
Okko Kamu, johtaja
Krzysztof Penderecki, johtaja
Arto Noras, sello; Frans Helmerson, sello; Samuli Peltonen, sello; 
Michel Lethiec, klarinetti; Elina Vähälä, viulu; Ralf Gothóni, piano

Aulis Sallinen: Konsertto klarinetille, sellolle ja orkesterille
Krzysztof Penderecki: Concerto grosso nro 1 kolmelle sellolle ja 
orkesterille
Ludwig van Beethoven: Kolmoiskonsertto viululle, sellolle, pianolle 
ja orkesterille

Hinta: 19 euroa (eläkeläinen 15 euroa), maksuviite: 5872
Permanto, F-katsomo
Ilmoittautumiset ja maksut 21.4. mennessä.
www.musiikkitalo.fi
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

La 12.5. klo 14.00
Jüri Reinvere:
Puhdistus-ooppera
Suomen Kansallisooppera

Musiikinjohto Paul Mägi
Ohjaus Tiina Puumalainen

Jaan liput Oopperan aulassa puolta tuntia ennen esitystä, sisään 
Mannerheimintien puolelta. Seison heti ovesta vasemmalla, 
nimilapussa Irene Uimonen. Samalla annan myös kopion 
juoniselosteesta.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen
Lippu 69 € (norm. 80 €), maksuviite 5733
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
www.ooppera.fi

Ti 15.5. kello 19.00
Tanssiaiset
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Äiti ja tytär - maailman ihanin suhde?
Äidin ja tyttären kipeää suhdetta kuvaava Tanssiaiset perustuu 
Irène Némirovskyn samannimiseen romaaniin. Äkkirikastuneen 
Kampfin perheen äiti haaveilee pääsystä seurapiireihin ja järjestää 
suuret tanssiaiset, joihin osallistumisen hän kieltää 14-vuotiaalta 
tyttäreltään.

Ohjaus ja koreografia: Hanna Brotherus
Sävellys: Sanna Salmenkallio
Rooleissa: Elsa Saisio, Leena Rapola, Antti Timonen, Sofia Hilli, 
Unto Nuora, Aino Seppo, Pekka Huotari.
Hinta: 22,00 euroa, maksuviite: 5801
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Pe 18.5. klo 19.00
Radion sinfoniaorkesterin konsertti
Musiikkitalo
Mannerheimintie 13a, Helsinki

Herbert Blomstedt, johtaja
Joseph Haydn: Sinfonia nro 101 ”Kello”
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 3 ”Eroica”

Hinta: 20 euroa (eläkeläinen 17 euroa), maksuviite: 5908
Permanto, F-katsomo
Ilmoittautumiset ja maksut 27.4. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Pe 18.5. kello 19.00
Sylvi ja Anita
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö

Panu Rajalan uutuusnäytelmä Sylvi Kekkosesta ja Anita Hallamasta
Helsingin Kaupunginteatterissa kantaesitetään helmikuun alussa 
uusi kotimainen näytelmä, Panu Rajalan kirjoittama Sylvi ja Anita. 

Ohjaus: Kari Rentola 
Rooleissa Eeva-Liisa Haimelin, Heidi Herala ja Ville Sormunen
Kesto noin 2 t 10 min
Hinta: 25,00 euroa, maksuviite: 5814
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia lippuja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

La-su 19. – 20.5.
TÜRI JA VIRON KUKKAPÄIVÄT 
Viikonlopun kukkamatka keväiseen Tallinnaan ja Türiin

Keski-Viron Türissa vietetään perinteisiä kukkapäiviä, ihaillaan 
kesää kohti kurkottavia taimia ja kukkia, ja haetaan tietysti 
vinkkejä omaan puutarhaan ja parvekkeelle. 
Matkaohjelma:
Lauantai 19.5.
Lähtö Helsingistä Vikingin XPRS -aluksella klo 11.30, tulo Tallinnaan 
klo 14.00. Tallinnassa vieraillaan kasvitieteellisessä puutarhassa, 
joka sijaitsee kymmenisen kilometriä keskustasta Pirita-joen 
rannalla luonnonkauniissa paikassa. Arboretumin ja ruusutarhan 
lisäksi mielenkiintoinen nähtävyys on mm. palmuhuone. 
Majoittuminen Meriton Grand Spa & Conference -hotelliin ja 
loppuilta vapaata aikaa kaupungilla.
Sunnuntai 20.5.
Aamiaisen jälkeen lähdetään kohti Türia, jossa menossa ovat 
perinteiset kukkamarkkinat. Kaupunkia kutsutaan Viron 
kevätpääkaupungiksi, jonka pinta-alasta kolmasosa on viheralueita. 
Kauniit puistot ja istutukset sekä kaupunkilaisten omat hyvin 
hoidetut puutarhat ovat toukokuussa täydessä kukkaloistossa. 
Markkinoilla on myynnissä myös käsitöitä ja paikallisia 
maatilatuotteita. Kukkamarkkinoilta lähdetään jälleen kohti 
Tallinnaa. Viking XPRS lähtee lauantaina klo 18.00 Tallinnasta ja 
saapuu Helsinkiin 20.30. Sunnuntaina paluun lähtöaika on klo 
16.30 Tallinnasta ja laiva saapuu Helsinkiin klo 19.00.
Hinta: 245 euroa, maksuviite 5720.
Ilmoittautumiset ja maksut 18.4. mennessä. Muutama paikka 
jäljellä.

Tapahtumakalenteri
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Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 39 euroa.
Helmereille on varattu lippuja Rosalinde-balettiin Estonia-teatterissa 
19.5. kello 19.00. Lipun hinta on 32,00 euroa. Kysy paikkoja.
Hinta sisältää: 
*  laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä 

kansipaikalla
* buffet-ruokailut ruokajuomineen laivalla (meno-paluu)
*  majoitus kahden hengen huoneessa Meriton Grand Conference & 

Spa hotellissa
* hotellin buffet-aamiainen
*  matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset, vierailu Tallinnan 

kasvitieteellisessä puutarhassa ja Türin kukkapäivillä
* suomenkielisen oppaan palvelut retkien aikana.

Hotelli:
Meriton Grand Spa & Conference ****
Hyvätasoinen hotelli Vanhan kaupungin tuntumassa. Hotellissa on 
useita ravintoloita, kokoustilat ja SPA-osasto sauna- ja uima-
allasosastoineen. 
www.meritonhotels.com
Laiva-aikataulu:
Helsinki - Tallinna klo 11.30 - 14.00 Viking XPRS 
Tallinna - Helsinki klo 16.30 – 19.00 Viking XPRS

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi

Su 29.7. klo 8.10 -
Herkullinen kesäretki Lemin musiikkijuhlille
Ohjelmassa: Kotkaniemi, vanha Lemin kirkko, kotiseutumuseo särä-
aterioineen ja Operetin helmiä

OHJELMA:
Klo 8.10 lähdemme Mikonkadun tilauspysäkiltä PS-Bussilla kohti 
Luumäkeä.
Klo 10.50–12.00 tutustumme Kotkaniemeen, presidentti Pehr Evind 
Svinhufvudin kotiin. Arkkitehti Lars Sonckin suunnittelema kaunis 
puurakennus valmistui 1898. Kotkaniemi oli Svinhufvudin kotina 
vuodesta 1908. Presidenttivuosinakin Ukko-Pekka kävi Ellen-
vaimoineen täällä usein.
Luumäeltä jatkamme matkaa Lemille.
Klo 12.30–13.00 tutustumme kauniiseen, vuonna 1786 
rakennettuun Lemin kirkkoon, jossa kuulemme myös nauhoitteena 
neliäänistä virsilaulua. 
Klo 13.10–14.40 Lemin kotiseutumuseon museotuvalla nautimme 
perinteisen särä-aterian säräemäntien valmistamana. Samalla 
kuulemme museosta ja tästä kuulusta perinneherkusta, särä-
ateriasta. Ateria tarjotaan vain ryhmille tilauksesta. Särän aineksina 
on lampaanliha ja perunat, ainoana mausteena suolaa. Särä 
paistetaan koivukaukalossa eli särässä puulämmitteisessä 
leivinuunissa tuntikausia, jopa 8 tuntia. Hitaasti hautumalla särä 
saa ainutlaatuisen herkullisen makunsa.
Perinteiseen särä-ateriaan kuuluu lampaanlihan ja perunoiden 
lisäksi lemiläistä rieskaa sekä ruokajuomaksi kotikaljaa. Jälkiruokana 
tarjotaan rusinaista makiasoppaa. 
Ilmoitathan mahdollisen erikoisruokavaliosi.
Vatsat pullollaan siirrymme Lemin koulukeskukseen nauttimaan 
musiikista:
klo 15.00 alkaa Operetin helmiä - suuri operettikonsertti.
Solisteina mm. tenori Raimo Sirkiä, sopraano Elli Vallinoja ja 
bassobaritoni Jouni Kokora. Operettiorkesteria johtaa Jari 
Hiekkapelto. Saatavilla edullinen väliaikatarjoilu n. 4-5 € (kahvi ja 
makea/suolainen kahvileipä).
http://www.leminmusiikkijuhlat.fi/

Operettikonsertin jälkeen lähdemme kohti Helsinkiä.
Retkenvetäjä Irene Uimonen (IreneUimonen@gmail.com) jakaa 
operettiliput bussissa.
Hinta: 80,00 euroa, maksuviite: 5898.
Ilmoittautumiset 27.4. mennessä. Muutama paikka! Maksut 
16.5.2012 mennessä.

Ma-ti 30.–31.7.
Konserttimatka:
RED HOT CHILI PEPPERS TALLINNASSA

Lähde kesäiselle konserttimatkalle Tallinnaan Red Hot Chili Peppers 
-yhtyeen maailmankiertuekonserttiin! 
Red Hot Chili Peppers on vuonna 1983 perustettu yhdysvaltalainen 
rock-yhtye, ja on yksi rock-historian menestyksekkäimpiä bändejä. 
Varaa heti ja varmista pääsysi tähän ainutlaatuiseen 
ulkoilmakonserttiin Tallinnan Laululavalle!

Matkaohjelma:
Maanantai
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan: Viking XPRS klo 11.30–14.00.
Saapuminen Tallinnaan, jossa satamasta kuljetus Reval Park Hotel & 
Casino -hotelliin. Majoittuminen.
Illalla Red Hot Chili Peppersien konsertti Tallinnan Laululavalla, 
jonne kävelymatka hotellilta.

Tiistai
Aamiainen, jonka jälkeen vapaata aikaa.
Kuljetus hotellilta satamaan, Viking XPRS lähtee klo 18.00 kohti 
Helsinkiä, jonne saavutaan klo 20.30.

Matkan hinta: 155,00 euroa/henkilö, maksuviite: 5843.
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 32,00 euroa.
Hintaan sisältyy: laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking 
XPRS:llä kansipaikalla * kuljetukset satama-hotelli-satama * 
majoitus kahden hengen huoneessa Reval Park Hotel & Casino 
-hotellissa* hotelliaamiainen * lippu Red Hot Chili Peppers 
-konserttiin
Laiva-aikataulu:
Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 18.00–20.30
Hotellitiedot:
Reval Park Hotel & Casino ***+
Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn
Puh. +372 630 5305
www.parkhotel.ee

Reval Park sijaitsee keskustassa, kauniin puiston laidalla, lähellä 
Stockmannin tavarataloa. Hotellista on muutaman minuutin 
kävelymatka vanhaan kaupunkiin ja ydinkeskustaan. 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi

La-su 18. – 19.8.
BIRGITTA-FESTIVAALIT TALLINNASSA 

Tallinnan kesätapahtuminen kruunu ovat elokuiset Birgitta-
festivaalit, jotka järjestetään Piritan historiallisen luostarin 
alueella. Nämä keskiaikaisen luostarin rauniot, hämärtyvä kesäilta ja 
meren kohina rannalla luovat ainutlaatuiset puitteet musiikille ja 
taide-elämyksille.

Laiva-aikataulu:
Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 11.30–14.00
Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 16.30–19.00

Tapahtumakalenteri
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Ohjelmakokonaisuus esittelee klassisten helmien lisäksi merkittäviä 
ja maailmalla palkittuja koreografioita sekä upeita tanssijoita. 
Luvassa on taitoa ja tunnetta, harrasta ja hauskaa, yllätyksiä ja 
elämyksiä. Huikean gaalanäytöksen vieraina nähdään mm. Prahan 
Kansallisbaletti The Rolling Stones -hengessä sekä maailmankuulun 
Boston Balletin tähdet klassisen baletin huipulta. Ja paljon muuta 
upeaa klassista...
http://www.lappeenranta.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuri/
Balettigaala.iw3

Balettielämyksen jälkeen ajamme kohti Helsinkiä.
Retkenvetäjä Irene Uimonen (IreneUimonen@gmail.com) jakaa 
balettigaalaliput bussissa.

Sitova ilmoittautuminen 27.4.12 mennessä, lopullinen 
lippumäärä vahvistettava jo 30.4.12.
Hinta 82,00 euroa, maksuviite: 5885.
Maksut 16.5.2012 mennessä Helmereiden tilille. 

To-ma 20. – 24.9.

Helmeri-matka Kroatiaan
Opatija

Syksyllä kesäiseen Kroatiaan!
Istrian niemimaa Italiaa vastapäätä on monessa mielessä kuin pieni 
Italia: historiallisia, pieniä, kauniita kaupunkeja, metsiä, 
viinitarhoja, oliivipuita ja kuuluisia turistipaikkoja kuten Pula, 
Rovinj, Opatija, Porec. Kroatiassa voi hyvin yhdistää kulttuuri- ja 
rantaloman. Kroatialla on 1185 saarta, joista vain 66 on asuttua. 
Purjehtimiselle, uimiselle, auringonotolle, surfaukselle ja 
sukeltamiselle löytyy mitä upeimmat puitteet. Lämpötila on 
kesäkuukausina 25–30 astetta, ja vielä syyskuussakin yli 20 astetta. 
Touko-lokakuussa meriveden keskilämpötila on 24 astetta, joten 
uimakausi on varsin pitkä. Myös vaeltaminen ja pyöräily ovat 
suosittuja. Hyvällä onnella voi nähdä merikotkan liitelevän 
kukkuloiden välissä tai delfiiniparven hyppivän meressä.
Lennot:
AY721 Helsinki-Ljubljana klo 09.40 – 11.20
AY724 Ljubljana-Helsinki klo 19.30 – 23.05
Hotelli: 
Hote Palace Bellevue, Opatija***
Marsala Tita 144, HR-51410 Opatija     
+385 51 710 444
Hotelli sijaitsee Opatijan keskustassa rantakadun varrella vastapäätä 
uimarantaa. Monumentaalisessa rakennukssa ilmastoitu ravintola, 
kaksi baaria,  uima-allas kokoustilat, WIFI. Huoneita 209, joissa 
suihku tai kylpy ja wc, hiustenkuivaaja, suoravalintapuhelin, SAT-TV  
ja kokolattiamatot. Savuttomia huoneita. Kerroksia 5 ja 3 hissiä. 
Autoparkki.   
Hintaan sisältyy: majoitus valitussa huonetyypissä, aamiainen 
noutopöydästä, puolihoitoillallinen sisältäen ruokajuomat (hanasta) 
sekä paikalliset verot.  

Matkaohjelma:
Lauantai 18.8.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 11.30–14.00. 
Saapuminen Tallinnaan, jossa kuljetus Pirita Top Spa -hotelliin, joka 
sijaitsee n. 10 minuutin ajomatkan päässä Tallinnasta. Illalla Don 
Giovanni -ooppera, joka esitetään viereisen Piritan luostarin 
alueella. http://www.birgitta.ee/ 
Sunnuntai 19.8.
Aamiainen, jonka jälkeen vapaata aikaa. Päivällä lähtö kohti 
taidemuseo KUMUa, jossa opastettu kierros. Kuljetus satamaan, ja 
Viking XPRS lähtee klo 16.30 kohti Helsinkiä, jonne saavutaan klo 
19.00.

Matkan hinta: 165,00 euroa, maksuviite 5791
Ilmoittautumiset ja maksut 31.5. mennessä. Muutama paikka 
jäljellä!
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 30,00 e. 
Hintaan sisältyy: laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking 
XPRS:llä kansipaikalla * hotellikuljetukset * majoitus kahden 
hengen huoneessa hotelli Piritassa * hotelliaamiainen * lippu 
festivaalien Don Giovanni –oopperaan * vierailu taidemuseo 
KUMUssa * suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja KUMUssa 

Hotelli: Pirita Top Spa Hotel
Regati pst 1, 11911,Tallinn, EESTI
Puh. +372 639 8600, fax. +372 639 8821
http://pirita-top-spa.tallinhotel.net/fi/

Kylpylähotelli, joka sijaitsee 10 minuutin ajomatkan päässä 
Tallinnan keskustasta, merenrannalla Pirita-joen suulla. 
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit
www.matka-agentit.fi

La 25.8. klo 8.00 -
Lappeenrannan balettigaalaretki
Opastettu kierros mm. linnoitus- ja satama-alueella, lounas Oléssa 
ja Lappeenrannan balettigaalassa valloittavaa tanssin juhlaa.
Ohjelma: 
Klo 8.00 lähdemme Mikonkadun tilauspysäkiltä PS-Bussilla kohti 
viehättävää Lappeenrannan kesäkaupunkia. Matkalla pieni tekninen 
pysähdys.

Lappeenrannassa nappaamme autoomme oppaan ja tutustumme 
Linnoituksen alueeseen (autolla ja kävellen). Siellä on museoiden 
lisäksi mm. ortodoksinen kirkko ja viehättävä, vanhan ajan kahvila 
Majurska. Ajelemme satama-alueella - eihän sitä turhaan mainita 
yhdeksi Suomen kauneimmaksi -, jossa on vielä nähtävillä 
Hiekkalinna teemanaan Willimiehen ranta.

Klo 12.50 -13.45 lounastamme espanjalaisessa ravintola Oléssa 
(Raatimiehenkatu 18), jonka noutopöydässä on tarjolla:
vihreä salaatti, talon leipä ja -levite, jäävesi
porsaan kokonainen ulkofilee pippurikastikkeessa, kermaperunat
paistettua lohta tartar, keitinperunat
lämpimiä kasviksia
kuningatarpiirakka ja vaniljakastiketta, kahvi/tee
Ilmoitathan mahdolliset ruokarajoitteesi.

Vajaan 200 m kävely Lappeenrannan kaupunginteatterin Jukola-
saliin (Valtakatu 56) meille varatuille hyville paikoille 
ihastelemaan klo 14.00 alkavaa balettigaalaa.
Lappeenrannassa järjestetään tänä vuonna kolmatta kertaa 
balettigaala. Aikaisempien vuosien esitykset on myyty hetkessä 
loppuun, arvostelijat ovat kehuneet ja yleisö ylistänyt. Nyt 
meilläkin on mahdollisuus sanoa, onko tuo kehuminen ollut turhaa.

Tapahtumakalenteri

Kuva Pulasta.
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Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi, 
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille:  
127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

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!

Tapahtumakalenteri
Alustava matkaohjelma 
To 20.9.
Finnairin lento Helsingistä Ljubljanaan, josta bussikuljetus hotelliin 
Kroatiassa, n 160 km. Majoittuminen hotelliin ja illallinen. 
Pe 21.9.
Aamiainen hotellissa. Reilun parin tunnin kiertokävely Opatijan 
kaupungissa oppaan johdolla. Omaa aikaa tutustua kaupunkiin ja 
hotellin palveluihin. Illallinen hotellissa. 
La 22.9. Istrian kierros  
Kokopäiväretken aikana tutustuminen Pulan ja Rovinjin 
kaupunkeihin, joissa kävelykierrokset vanhoilla mukulakivikaduilla. 
Retkeen sisältyy myös lounas.        
Pula on historiallisesti Kroatian tärkein paikka. Pulan keskustassa 
on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä, roomalaisten aikaisia 
amfiteattereita. Pulan vanhassa kaupungissa on useita, hyvin 
säilyneitä muistomerkkejä, portteja ja pylväitä roomalaisten ajoilta. 
Opatijan ja Rovinjin kaupungit ovat houkutelleet jo 1800-luvun 
loppupuolelta saakka rikkaita ja kuuluisia lomanviettäjiä. Myös 
nykyään kaupungit ovat suosittuja lomanviettopaikkoja. Rovinj 
tunnetaan myös  lukuisista  pienistä savupiipuista. Kaupunkia ei 
turhaan mainosteta Istrian niemimaan helmenä. Lim-vuono on 
luonnon geolooginen muistomerkki, jossa viljellään ostereita ja 
simpukoita.  
Su 23.9. Viininmaistajaiset 
Puolipäiväretki Opatijaa vastapäätä olevalle Krkin saarelle, johon 
johtaa silta.  Ajetaan saaren halki ja retki vie Vrbnikin pittoreskiin 
kaupunkiin, saapuessasi Vrbnikiin unohdat ajankulun ja olet ajassa 
taaksepäin katsoessasi pikkuisia kujia. Vrbnikin laaksossa viljellään 
100 hehtaarin alueella Zlahtina-rypälettä. Viininmaistajaiset 
paikallisessa kellarissa sisältäen ilmakuivattua kinkkua, kotona 
tehtyä juustoa ja kolme erilaista viiniä ja jälkiruoan.   
Ma 24.9. 
Aamiainen hotellissa. Aamulla omaa aikaa viimeisten ostosten 
tekoon. Kuljetus lentokentälle Ljubljanaan, josta iltalento 
Helsinkiin.  
Ajomatkat :
Ljubljana-Opatija 140 km 
Opatija-Porec-Rovinj  134 km 
Opatija-Pula 122 km 

Matkapaketin hinta (väh. 24 matkustajaa)    
Hinta kahden hengen huoneessa  895 € per hlö
Hinta yhden hengen huoneessa    920 € per hlö

• Edestakaiset lennot valitulla yhtiöllä turistiluokassa 
•  Lentokenttäverot, matkustajamaksut ja muut lentolipuissa 

perittävät viranomaismaksut 
•  Kaikki ohjelmassa mainitut kuljetukset hyvätasoisella 

turistibussilla
• Suomea puhuvan matkanjohtajan tai kohdeoppaan palvelut   
•  4 vrk majoitus valituissa hotelleissa puolihoidolla, aamiainen ja 

päivällinen  
•  Seuraavat retket:  Opatian kaupunkikierros kävellen, Istrian kierros 

sekä  viininmaistajaiset KRKin saarella

Kiinnostaako sosiaalisen median koulutus?
SMYL-liitto järjestää sosiaalisen median koulutuksia.
Koulutuksista lisää seuraavassa Merkonomi News -lehdessä,
joka ilmestyy toukokuun lopulla. Ensimmäiset SOME-
koulutukset
ovat la 25.8. ja la 10.11. - molemmat Helsingissä.

Voit ilmoittautua koulutuksiin jo alustavasti sähköpostitse
osoitteessa koulutus@smyl.fi.

PAIKKOJA RAJOITETUSTI!  ILMOITTAUDU HETI, KUITENKIN 
VIIMEISTÄÄN 31.5. MENNESSÄ. 

Ennakko 250 euroa 2 viikon sisällä ilmoittautumisesta, 
loppumaksu 10.8. mennessä. Maksuviite 5911.

Vastuullinen matkanjärjestäjä tällä matkalla on  
Suomen Matka-agentit Oy.
www.opatija.net 

Ti 9.10. kello 19.00
VILLISORSA
Aleksanterin teatteri
Bulevardi 32-37, Helsinki

Ibsenin intiimi klassikko elämänvalheen ja idealismin hinnasta saa 
uuden päivityksen, se koskee ja koskettaa tänäänkin. Henrik 
Ibsenhän kirjoitti nykynäytelmiä, joista tuli klassikoita.

Aleksanterin teatteri toteuttaa esityksen kahden vahvan teatterin - 
Lahden kaupunginteatterin ja Tampereen Työväen Teatterin - 
kiinnostavana ja uutta luovana yhteistyönä. Tällä kertaa kaunis ja 
kova eurooppalainen klassikko soi kevyesti hämäläisen kielen ja 
mielen maisemassa. Lauri Meri Helsingin Sanomien arvostelussa 
toteaa, että Mikko Roihan ohjaama näytelmä häikäisee 
selkeydellään.

Rooleissa: Lahdesta Mikko Jurkka, Tapani Kalliomäki, Elsa Saisio (14 
v. tytär Elsa Alho) ja Ritva Sorvali, TTT:n Soili Markkanen, Jyrki 
Mänttäri (isän ystävä Jyrki Verla) ja Harri Rantanen sekä vierailijana 
Jarkko Pajunen (isä Alho).
Ohjaus, sovitus ja lavastus Mikko Roiha.
Kesto n. 2 h 20 min. sisältäen väliajan.
Lippu 26 € (norm. 29 €), maksuviite 5830.
Ilmoittautumiset mielellään 17.5. mennessä ja maksut 22.5.12 
mennessä.

Helmerivetäjä: Irene Uimonen 

Jaan liput teatterin aulassa puolta tuntia ennen esitystä. Seison 
ovesta vasemmalla, nimilapussa Irene Uimonen.

Kaupunginteatteriin syyskuussa
Olemme varanneet Helsingin kaupunginteatterin kiinnostaviin 
syysuutuuksiin lippuja: 5.9. Kapteenin tyttö Arena-näyttämöllä, 
12.9. Viulunsoittaja katolla HTK:n suurella näyttämöllä ja 25.9. 
Ollako vai ei HKT:n pienellä näyttämöllä.
Tarkemmat tiedot tulevat Helmerien nettisivuille www.helmeri.fi ja 
seuraavaan Merkonomi News –lehteen.
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Turvaa tulevaisuutesi! 

merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, assistentti, sihteeri, kauppateknikko, restonomi, 
jonkun muun liiketalouden, kaupan, hallinnon tai matkailualan tutkinnon suorittanut sekä näille aloille opiskeleva

SINUN LIITTOSI

Täytä 
jäsenhakemus

www.smyl.fiSuomen Merkonomi-

yhdistysten liitto - SMYL ry

Edullisella jäsenmaksulla 
saat paljon rahanarvoisia 
jäsenetuja:
● Työsuhdejuristin neuvonta-
  palvelut
● Ammatillinen vastuu- ja   
  oikeusturvavakuutus
● Matkustajavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa   
  jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi   
  vakuutuksiin (koti, auto-,   
  henkivakuutus ym.)

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksun suuruus vaihtelee 

yhdistyksittäin, ainoastaan 
65-83 euroa koko kalenterivuosi

● Jäsenmaksu on verotuksessa 
vähennyskelpoinen!

● SMYL-jäsenlehti neljä   
  kertaa vuodessa
● Liiton matkat ja tapahtumat
● Paikallisyhdistyksen tarjoamat 
  palvelut ja tapahtumat

Liity heti! 
Matkalahjakortti arvotaan 
1.1.-30.4.2012 välisenä 
aikana liittyneiden ja 
suosittelijoiden kesken. 

Arvonta suoritetaan liiton 
kevätkokouksessa Helsingissä 
12.5.2012. Voittajalle ilmoite-
taan henkilökohtaisesti.

Kaikki 1.3.-30.4.2012 välisenä 
aikana liittyneet ja suosittelijat 
saavat yllätyslahjan.

Suosittelijoina voivat toimia kaikki jäsenet. 
Liiton henkilökunta, hallitus ja yhdistysten 
hallitusten jäsenet eivät voi osallistua 
arvontaan.

Liity jäseneksi!

Osallistut

500 euron
arvoisen matka-
lahjakortin 
arvontaan!

Matkakohteen ja matkan 
ajankohdan saat valita itse.

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  LAKIN KOKO (MITTAA PÄÄNYMPÄRYS)
l  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

LIITY HELSINGIN MERKONOMEIHIN JA OSALLISTU KILPAILUUN!



Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: 
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2012

TEEMA- JA 
KIERTOMATKAT

Baltian helmiä
-Riika, Vilna, Ristimäki • 5 pv alk. ..360,–
Virolaisia kartanoita 
• 3 pv alk.....................................................................265,–
Muistojen Karjala 
• 5 pv
Muistojen Karjala 

5 pv
Muistojen Karjala 

. ..............................................................................495,–
Liverpool ja Pohjois-Wales 
•  5 pv .....................................................................1.295,–
Mika Waltarin Istanbul  
•  5 pv alk....................................................................995,– www.matka-agentit.fi

MatkaMatkaMatka
agentitagentitagentit

Puheluiden hinnat 8,28 snt/puh +lankaverkosta 
5,95 snt/min. matkapuh.+ 17,04 snt/min (+alv).

Hinnat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

• HELSINKI • JOENSUU  • PORVOO • TURKU • Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800

12.–26.9.

3.395,–                                                                            
12.–26.9.Lisälähtö!SUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKASUURI JUNAMATKA 

Siperian halki Kiinaan
Junalla 2 hengen vaunuosastossa Siperian ja Mantsurian halki Kiinaan, 
paluu Pekingistä lentäen – Siperiassa 2 päivän pysähdys Irkutskissa 
ja retki Baikal-järvelle, myös Pekingissä retkiä.

Laatokka ja Ääninen
Valamo, Syväri, Kizhi, Petroskoi

• 11.–16.6. ja 16.–21.7. alk........................................645,–
Jangtse-joki ja Shanghai
• 17.–25.9. ...............................................................................2.095,–
Dnepr ja Mustameri
Kiovasta Krimille ja Odessaan

• 21.–30.9. alk......................................................................1.795,–

RISTEILYT

Makusi mukaan maailmalle

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite

Ti 24.4. 14.00 Vierailu Talvipuutarhaan maksuton

Pe 4.5. 19.00 HKO:n konsertti, Musiikkitalo 19,00 e, viite: 5869

Ma 7.5. 17.30 Schjerfbeckin juhlanäyttely, Villa Gyllenberg 14,00 e, viite: 5827

Ti 8.5. 16.00 Vierailu Pauligin kahvipaahtimoon maksuton 

La 12.5. 17.00 HKO:n juhlakonsertti, Musiikkitalo 19,00 e, viite: 5872

La 12.5. 14.00 Puhdistus-ooppera, Kansallisooppera 69,00 e, viite: 5733

Ti 15.5. 19.00 Tanssiaiset, Kaupunginteatteri 22,00 e, viite: 5801

Pe 18.5. 19.00 Sylvi ja Anita, Kaupunginteatteri 25,00 e, viite: 5814

Pe 18.5. 19.00 Radion sinfoniaorkesteri, Musiikkitalo 20,00 e, viite: 5908

La-su 19. - 20.5. Türi ja Viron kukkapäivät 245,00 e, viite: 5720

Su 29.7. 08.10 Lemin musiikkijuhlat ja särä 80,00 e, viite: 5898

Ma-ti 30. - 31.7. Red Hot Chili Peppers Tallinnassa 155,00 e, viite: 5843

La-su 18. - 19.8. Birgitta-festivaalit Tallinnassa 165,00 e, viite: 5791

La 25.8. 08.00 Lappeenrannan balettigaala 82,00 e, viite: 5885

To-ma 20. - 24.9. Kroatian matka 895,00 e, viite: 5911
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TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2012

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2012
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteerit:  Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Anni Purontaa
 Matti Niemelä
 Hanna Kukkonen
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 24 €/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo

Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

Ot
a 

tä
m

ä 
si

vu
 ta

lte
en

!
Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri@helmeri.fi 
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 9.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.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

Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi

Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja
Puhelin 0400 873 367
matti.niemela(at)realseam.fi

Tuuli Paavola, hallituksen sihteeri
Puhelin 044 2562901
tuuli.paavola(at)gmail.com

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net

Varajäsenet:
Tiina Laurila
tii.laurila@gmail.com

Sirkka Warvas 
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi 

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

Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
PL 52
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma – to klo 9.00 – 15.00, pe klo 
9.00 – 13.00. 
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 4040 ma, ti, to, pe klo 9.00 – 12.00, 
ke klo 12.00 – 15.00. Palvelupuhelimemme palvelee sinua 
kaikissa jäsenyys- ja etuusasioissa.
Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Vastaamme sähköpostitse jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin. 
Henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvissä tiedusteluissa pyydäm-
me ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.

Vuoden 2012 jäsenmaksu 114 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lo-
pussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 114 €/vuosi ja 9,5 €/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.



Työttömyyskassa Nomit
Jäseneksi voivat liittyä:
Kaikki toisen asteen tai ylemmän tutkinnon suorittaneet pal-
kansaajat alasta riippumatta.  
Lisäksi kassaan voivat liittyä tutkintoihin opiskelevat ansio-
työssä olevat henkilöt.

Jäsenmaksu vuonna 2012 on 114 euroa/vuosi.
Liity netissä: www.tknomit.fi

Jäsenmaksun maksamalla 
saat jäsenetusi
Vuoden 2012 jäsenmaksulomake, jossa on mukana uusi kaksivuotinen 
jäsenkortti, on lähetetty tammikuussa. 
Jäsenkortti on voimassa vain, kun olet maksanut kyseisen vuoden 
jäsenmaksun.

Helsingin Merkonomien vuosimaksu tänä vuonna on 83 euroa. Siihen 
sisältyvät SMYL-liiton ja Helmereiden jäsenmaksuosuudet. Jäsen-
maksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Opiskelijan maksu on 32 euroa ja seniorijäsenen (70 täyttänyt) vuo-
simaksu 42 euroa vuodessa.

Tutustu rahanarvoisiin jäsenetuihisi sivuilla: www.smyl.fi.

JÄSENHANKINTAKAMPANJA sivulla 21. Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt 
Internetin kautta.

Se on helppoa.

Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme 
osoitteessa:

www.helmeri.fi

Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi


