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Pääkirjoitus

Aina voi oppia uutta
”Kevät keikkuen tulevi” tulee mieleen ja
on totta ainakin tänä vuonna. Sen verran
hidasta lumien sulaminen Etelä-Suomessa
on, että alkaa jo epäillä talven loppumista. Eikä kevät näyttänyt kauneimpia puoliaan pääsiäisaikaan meille Keski-Euroopassakaan, jonne teimme ikimuistoinen
viisipäiväisen, neljän maan alppimatkan.
Välillä satoi räntää tai vettä, mutta matka
onnistui muuten kaikin puolin; ennen

kaikkea hyvässä seurassa. Tervetuloa
lukijamme Saksan Baijerin, Sveitsin ja
Liechtensteinin tunnelmiin. Matkakertomuksen löydät kuvina seuraavalta aukeamalta.
Huhtikuun lopulla matkaamme isolla
Helmeri-joukolla Etelä-Viron kauniiseen yliopistokaupunkiin, Tarttoon, jossa saamme nauttia vielä alppitunnelmista
Sound of Music -musikaalissa. Tarina on
aina yhtä sykähdyttävä – olipa sen nähnyt
kuinka monta kertaa tahansa.
Syksyllä on Helmereille varattu matka
Gardajärven vuoristomaisemiin. Mahtavia lumihuippuja näkyy järven yli sielläkin. Salòn pikkukaupungissa perhehotellia entisessä luostarissa pitävä suomalaissyntyinen Jaana Nakari toivottaa Helmerit lämpimästi tervetulleiksi perheensä
vieraaksi – ”hotelliin kuin kotiin”.
”Merkonomitutkinto laaja-alaisena
kattaa hyvin liike-elämän perustarpeita”,
toteaa näyttötutkintoja käsittelevässä ju-

tussa kouluttaja Eila Shemeikka Luksian
aikuisopistosta. Ajankohtainen haastattelu selventää, miten monipuoliset mahdollisuudet onkaan opiskella näyttötutkinnolla. Näyttötutkinnot kiinnostavat entistä
enemmän ammatinvaihtajia ja ammattitaidon täydentäjiä.
Hanna Kukkonen kertoo puolestaan
omasta ammatinvaihdostaan restonomista kosmetologiksi. Hanna on mainio
esimerkki ”elinikäisestä oppimisesta”;
häntä kiinnostavat uudet opinnot ja monipuoliset työt. Pienten lasten äitinä Hanna
on ehtinyt opiskella hämmästyttävän paljon. Miten se on onnistunut? Lue Hannan
haastattelu tästä numerosta.
Intoa kaikille uuden oppimiseen ja lämpimät onnittelut keväällä valmistuville
oman alansa ammattilaisille!
Keväisin terveisin
Merja Äimänen

Älä päästä itseäsi tietyn ikäiseksi,
älä tietyssä asemassa olevaksi,
niin olet vapaa tällaisenakin kesäpäivänä
istumaan tavaratalon rappusille
syömään jäätelötötteröä.
- Helena Anhava
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Muistoja pääsiäisen
Alppimatkalta
❦ Kuvat: Merja Äimänen ja Sirkka Warvas
Helmereiden Alppimatkan ohjelma oli todella monipuolinen
ja matka oli hyvin järjestetty.
Matkamme alkoi Neuschwansteinin satujen linnasta, Saksassa kävimme historiallisesta Konstanzin kaupungissa,
jonka kauniissa katedraalissa
kuuntelimme Pitkänperjantain
konsertin harjoituksia.
St. Gallenissa Sveitsissä
vietimme ikimuistoisen illan
Fondue Beizli -ravintolassa
nauttien juusto- ja lihafondueta. Kävimme Boden-järvellä
Mainaun ”paratiisisaarella”,
jolla kasvaa valtava määrä
luonnonvaraisia kukkia ja ek-

Sirkka Warvas ja Ulla Vana hevoskyytiä odottamassa.

soottisia kasveja.
Yksi maailman pienempiä
valtioita, Liechtenstein, sijaitsee Alpeilla Sveitsin ja Itävallan välissä; sen pieni pääkaupunki Vaduz on hieno. EteläSaksan Baijerissa olimme
kaksi päivää Münchenissa ja
teimme mielenkiintoisen kiertoajelun, jolla näimme kaikki
tärkeimmät nähtävyydet, kuten kuuluisan Frauenkirchen
Marienplatzilla, sekä illastimme perinteiseen baijerilaiseen
tyyliin Hofbräuhausissa.
Matka onnistui erinomaisten
oppaiden johdosta tosi hyvin.
:)

Helmer
it
pää siäi s
matkall
28.3.-1. a
4.2013

Komeita linnoja ja
maisemia Neuschwansteinissa.

Helena Ahvenainen

Eija Sievi-Korte ja sveitsiläiset käki

kellot.

Heli Viitala
piilosilla.

Tutustuimme kauniiseen Konstanziin Bodenjärven
rannalla.
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Terttu Vuori (vas.), Eija Vilmi
ja Helena Ahvenainen.

Antoisa matka ja hyvää seuraa
Pääsiäismatkallamme Saksan,
Sveitsin, Itävallan ja Liechtensteinin Alppi-maisemissa
maalis-huhtikuun vaihteessa
oli 26 mukana Helmeri-matkailijaa, joista osa ilahduttavasti oli muiden SMYL:n
jäsenlaitosten edustajia: Lakeuden, Tampereen ja Turun
merkonomeja. Yhdessä matkustaminen on hyvä tapa paitsi nähdä uutta myös tutustua
toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia.
Kiitos kaikille mukana olleille antoisasta matkasta.
Siitä jäi taas paljon kauniita
muistoja – kuvista puhumattakaan.
Tervetuloa SMYL-yhdistysten jäsenet Helmerien
matkoille jatkossakin.

Teellä pitkänäperjantaina Mainaussa.

Mainaun kukkasaarella kukkivat eläimetkin.

Merja Äimänen

Baijerilaisillallinen Münchenin Hofb

räuhausissa

Sveitsiläisiä erikoisuuksia St. Gallenissa.
Pirjo Tilander ”tarjoilijana”.

Päivi Luotonen ja Eija Keskinen fond

uella.

Münchenin Frauenkirche on vaikuttava.

Müncheniläistä tyyliä.
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Helmerit Titvin vaateillassa
Elämyksellinen vaate- ja asuste-esittely Teatterimuseolla

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

T

itvin vaate- ja asustemalliston esittely pidettiin
Helsingin Kaapelitehtaalla Teatterimuseon tiloissa
6.3.2013. Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä aiheesta kiinnostunutta Helmeriä.

Alkuun nautimme lasin kuohuvaa teatteripukujen tunnelmissa. Projektipäällikkö Meri
Eerola kertoi Teatterimuseon
monipuolisesta toiminnasta ja
sen taustoista. Teatterimuseo
on Kaapelitehtaalla toimiva
valtakunnallinen esittävien
taiteiden, erityisesti teatterin
ja tanssin erikoismuseo. Teatterimuseo täyttää tänä vuonna

Suomen Kansallisteatterin (v. 1982) Kolme Iloista Rosvoa esityksen lavastuspienoismalli. Pienoismalli on tärkeä työkalu, koska sen avulla voi havainnollistaa lavastusta ja sitä, miten eri elementit sijoittuvat.

Siirryimme museovierailun jälkeen Arkadia-teatterisaliin ja Titvin värimaailmaan.
Titvi Ikäheimo-Hall on
muotitaiteilija, keksijä ja
yrittäjä. Hän tekee vaatteita
kaikenikäisille, monenlaisiin
tilaisuuksiin, juhliin ja arkeen, joihin tarvitaan helposti
muunneltavia vaatteita. Saim-

Alkuun nautimme lasin kuohuvaa teatteripukujen tunnelmissa. Kuvassa keskellä
taiteilija Titvi Ikäheimo-Hall ja oikealla toisena Teatterimuseon projektipäällikkö Meri Eerola.

Suomalaisen nukketeatterien nukkeja Teatterimuseossa. Nukketeatteriesitykset ovat suosittuja kaikenikäisten keskuudessa.
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50 vuotta ja aiheeseen liittyvä
näyttely on avoinna kesään asti. Lapsiperheille tiedoksi, että
teatterimuseo tarjoaa kiehtovat puitteet lasten syntymäpäiväjuhlien viettoon. Synttäreiden kunniaksi järjestetyssä
seikkailussa tutustutaan teatteriin erilaisten leikkien avulla ja valmistetaan oma teatteriesitys.

Helm
Kaapeli er it
tehtaall
a
6.3.13

Puvustoloistoa Igor Stravinskyn Satakieli-oopperasta Keisarin hovimies.

me kokea, kuinka asusteita ja
värejä eri tavoin yhdistelemällä vaatteita voi muunnella eri käyttötarpeen mukaan.
Tilaisuuden tunnelma oli aivan fantastinen ja Titvi esitteli meille kauniita kotimaisia käsityönä valmistettuja
asuja. Matkustaville naisille
Taikamallisto on todellinen
aarre. Monta asuvaihtoehtoa
mahtuu käsimatkatavaroihin!
Taikamallisto on vuosien
kehittelytyön tulos. Pienillä
muutoksilla yhdestä asusta
saa monia kokonaisuuksia
esimerkiksi jakun taikalenkkeihin voi pujottaa erilaisia
huiveja, nauhoja, kauluksia
tai muita koristeita.
Titvillä toimintaan kuuluu
Helsingin Kaapelitehtaalla sijaitseva ateljeestudio. Lisäk-

si hänellä on nettimyymälä
(www.titvi.com) ja tuotteita
myydään lisäksi kansainvälisille risteilyasiakkaille. Asiakkaina ovat pääasiassa yksityisasiakkaat, jotka matkustavat paljon. Hän suunnittelee
ja valmistaa tilaustyönä mm.
työvaatteita ravintoloille, kahviloille ja suurlähetystöille sekä esiintymisasuja ja asusteita
kuoroille.
Voit hankkia Titvin huiveja,
ponchoja, huiviruusuja, huivilenkkejä ja uusia yksilöllisen
kauniita tekstiilikoruja ja pukukoristeita vaikkapa suoraan
Titvin verkkokaupasta!

Helmerit kuuntelemassa ja katselemassa Titvin yksilöllisiä käsityönä valmistettuja asusteita.

Lue lisää:
www.titvi.com
www.teatterimuseo.fi

ja Hanna.
istyksemme jäsentä Tuuli
Malleina toimi kaksi yhd
mo-Hall.
hei
Ikä
vi
Tit
ämme taiteilija
Oikealla kuvassa emänt

Titvi esitteli vaate- ja asustemallistoaan. Titvin kehittämässä Taikamallistossa parasta on helppo muunneltavuus.

Titvi messuosastolla Wanhan sataman kädentaitomessuilla
3.3.2013. Ihana värikylläisyys ja iloiset värit suorastaan houkuttelevat ostoksille ja tekemään löytöjä.

Lopuksi ihastelimme tarjontaa ja teimme ostoksia.
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Hannan uusi ura

Restonomista kosmetologiksi
❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen ja
Hanna Kukkonen

– Lähdin aikoinani opiskelemaan sillä ajatuksella, että
hankkisin itselleni mahdollisimman monipuolisen koulutuksen. Niin on käynytkin,
sillä opintieni sekä erilaiset
työpaikat matkan varrella ovat
vieneet eteenpäin vaihtelevia
reittejä pitkin, kertoo Helmerien hallituksen jäsen Hanna
Kukkonen monipuolisesta
urakehityksestään.
Hanna muistelee, että ylioppilaaksi päästyään hänellä
ei ollut tarkkaa ajatusta, mitä
alkaisi opiskella, mutta mie-
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lenkiinnon kohteita oli monia.
Äidin vinkistä hän kävi ”välivuotena ja mietintäjaksona”
englanninkielisen talouskoulun.
– Mietittyäni erilaisia alavaihtoehtoja vuoden aikana
päätin aloittaa opiskelut hotelli- ja ravintolakoulussa, jossa opiskelin perustutkinnon.
Opiskelun aikana minua alkoivat kiinnostaa ammattikorkeakouluopinnot ja pääsinkin
opiskelemaan Espoon Vantaan ammattikorkeakouluun,
nykyiseltä nimeltä Laurea
AMK, palvelujohtamisen koulutusohjelmaan pääaineenani
hotelli- ja kongressiopinnot.

Näiden opintovuosien aikana
työskentelin eri ravintoloissa ja tilausravintoloissa sekä
Helsinki-Vantaan lentokentän
kongressissa.

Hotelli- ja ravintolaopinnoista
toimistotöihin
Vähän ennen valmistumistaan
Hannaa oli alkanut kiinnostaa
työskentely toimistossa ja erityisesti assistentin työ. ”Olin
eräällä työharjoittelujaksolla
matkatoimistossa ja sitä myöten kiinnostuin toimistotyöstä
sekä siitä, että työajat olivat
säännölliset, kahdeksasta neljään, ja viikonloput pääsääntöisesti vapaana. AMK-opin-

tojen loppuvaiheilla pääsin
työharjoitteluun Rastor–nimiseen koulutusyritykseen markkinointipäällikön apulaiseksi
sekä seminaariemännäksi.”
– Rastorin jälkeen olin työssä noin viisi vuotta myyntija markkinointiassistenttina
mielenkiintoisella kahvialalla, Vendor Oy:ssä. Vendorille
päästyäni halusin, että minulla
olisi paremmat tiedot ja taidot
assistentin ja sihteerin työstä,
joten opiskelin työn ohessa
sihteerin ammattitutkinnon.
Vendorin jälkeen Hanna
Kukkonen työskenteli jonkin
aikaa LG Electronicsilla huoltoassistenttina ja viimeiset vii-

si vuotta toisella mielenkiintoisella alalla, Hankintatukku
Oy:sä, ravintolisien parissa
markkinointiassistenttina sekä
toimitusjohtajan assistenttina.
”Hankintatukussa opiskelin
työn ohessa luontaistuotetietouden perustutkinnon”, kertoo
aktiivinen opiskelija Hanna.

Kosmetologin opinnot
alkoivat kiehtoa
Hanna aloitti kosmetologiopinnot syksyllä 2011 Suomen Kosmetologikoulussa
Helsingissä.
– Opiskelin iltalinjalla ollessani hoitovapaalla. Opinnot ovat nyt loppusuoralla:
ensimmäinen tutkinto-osuus
olisi tarkoitus suorittaa tulevana kesänä ja loput kaksi
tutkintoa heti kun mahdollista.
Kysymykseen, mikä sai
Hannan vaihtamaan toimistotyön kosmetologiopintoihin,
hän vastaa: ”Työskentelin
toimistossa useita vuosia ja
rupesin kaipaamaan jotakin
uutta ja erilaista. Olin nähnyt,
mitä toimistotyö on hyvine ja
huonoine puolineen. Aikoinaan mietin myös kosmetologiopintoja, mutta en ollut
silloin vielä tarpeeksi kiinnostunut tai valmis, vaan halusin
kokea muita asioita.”
– Hankintatukussa työskennellessäni opin paljon itsehoidosta ja sen tärkeydestä sekä
hyvästä ravinnosta ja tietenkin
ravintolisistä.
Hannaa kiinnostavat ulkoisen olemuksen hoitaminen,
erityisesti oikeanlaiset hoitotavat ja hoitotuotteet sekä
toisten ihmisten hoitaminen
ja hyvän olon ja hyvän mielen tuottaminen.
– Kosmetologin opinnot sopivat siksi hyvin jatkeeksi aiemmalle työlle ja opiskelulle.
Alanvaihto on tapahtunut pikku hiljaa ja olen ehtinyt sopeutua ajatukseen uudesta urasta,
enkä voi sanoa, että se olisi
ollut vaikeaa.

Hanna Kukkosen mielestä
hänen aikaisempi koulutustaustansa tukee hyvin nykyistä
työtä ja kaikesta hänen tähän
asti oppimastaan on ollut hyötyä ja on varmasti jatkossakin.

Palkkatyöstä yrittäjäksi
Alan vaihdon myötä Hannasta tuli nopeasti myös yksityisyrittäjä.
– Yrityksen perustaminen
kävi paljoa miettimättä ja
suunnittelematta, liiankin nopeassa tahdissa, sillä eräs kotipalveluyritys kysyi, voisinko
tehdä heidän kanssaan yhteistyötä: käydä tekemässä kotikäyntejä heidän asiakkailleen.
Kyseisellä yrityksellä oli kiire
saada kosmetologi mukaan toimintaansa. Edellytyksenä oli,
että minulla olisi oma yritys.
– Innostuin ajatuksesta ja
perustin yrityksen. Kysyin
mukaan siskoani, joka on
kampaaja sekä kosmetologi,
ja hän kiinnostui myös ajatuksesta. Viikossa olin suunnitellut meille esitteen ja laittanut sen painoon, keksinyt
yritykselle nimen, ilmoittanut
yrityksemme PRH:lle rekisteröintiä varten sekä aloittanut
liiketoimintasuunnitelman laatimisen.
Hanna toteaa, että tämä oli
vasta alkua yrityksen perustamisessa. Kaiken paperityön
määrä yllätti ja oli osittain
hankalaa. Monen uuden asian
selvittäminen lyhyessä ajassa,
noin parissa kuukaudessa, oli
Hannan kokemuksen mukaan
työlästä, jopa rankkaa. ”Rankkaa siksi, että minulla oli tuolloin reilun vuoden ikäinen
lapsi ja 6-vuotias lapsi, jotka olivat kotona hoidossa. Ja
perustin kaikessa hässäkässä
yritystä.”
– Juuri kun olimme saaneet
kaiken valmiiksi yritysmuodollisuuksissa ja 1000 esitettäkin olivat tulleet painosta,
kyseinen firma vetäytyi hankkeesta ilmoittaen, etteivät hyö-

tyisi meistä tarpeeksi. Silloin
kyllä hiukan keljutti.
Yritys oli kuitenkin tullut
perustettua. Kävimme kysymässä siskoni kanssa neuvoa
uusyrityskeskuksesta: olisiko
kannattavaa tehdä kotikäyntejä ja millä tavalla olisi hyvä
toimia.

Uusi työ uudessa yrityksessä
Hanna on aloittanut helmikuun alussa niin sanotulla
vuokratuolipaikalla Hyvinvoinnin Hoitola Vigorsissa
Helsingin Kumpulassa ja lopettanut työt Hankintatukussa.
Hän saa nyt tehdä toiveidensa
mukaista työtä: huolehtia toisten ulkoisesta ja sisäisestä hyvinvoinnista.
– Teen kosmetologisia hoitoja, kuten jalkahoitoja ja
varpaiden kynsien geelausta,
käsihoitoja, kasvohoitoja, ihokarvojen poistoa sokeroinnilla ja vartalohoitoja. Ennen ja
jälkeen vuodenvaihdetta työtä
on riittänyt hoitovälineiden ja
hoitotuotteiden hankinnassa,
esitteen ja hinnaston suunnit-

telussa sekä markkinoinnissa,
kuvailee Hanna monipuolista
työtään.
– Olen myös käynyt läpi
kaikki vakuutukset ja tehnyt
muun muassa uutta liiketoimintasuunnitelmaa.Vaikka
yritys olikin jo olemassa, on
välistä tuntunut siltä, kuin olisin taas perustanut uuden yrityksen. Liikkeenhoidollisesti
eniten työtä teettää tällä hetkellä markkinointi ja varmasti
myös tulevaisuudessa.

Aika on kortilla
Hannan opiskelut ovat joltakin osin kesken ja lapset vielä
pieniä, joten asioiden yhteensovittaminen on ollut haasteellista ja monessa paikassa
mukana oleminen on työlästä.
”Ei kovin ihanteellinen tapa
elää. Organisoimalla asioista
on selvitty ja lasten hoidossa
olen tarvittaessa saanut apua,
mikä on ollut hienoa. Muuten
tällainen ei olisi mahdollista.”
– Mikäli minulla ei ole ollut varauksia joillekin päiville hoitolassa, olen käyttänyt
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ajan hyödyksi koulussa tehden jäljellä olevia kursseja.
Opinnot ovat kuitenkin jo
hyvällä mallilla. Vielä kun
tämän kevään jaksaa punnertaa, niin sitten on yksi iso asia
vähemmän päiväohjelmassa.
Työpäivät ovat olleet pitkiä,
mutta välillä onneksi lyhyitäkin päiviä, jolloin haen lapset
hoidosta aikaisin. Viikonloput ovat pääosin rauhallisia ja
silloin olemme vain perheen
kesken.

Lisäksi alueen asiakkaat ar- nimisen tuotesarjan ihonhoivostavat kuulemani mukaan toon sekä Jurlique-tuotesarjan
ekologisuutta ja luomutuot- kasvohoitoihin. Vartalohoitoiteita. Halusin lähteä kokeile- hin otin Primaveran tuotteet ja
maan työskentelyä luonnon- käsi- ja jalkahoitoihin Frantsimukaisilla tuotteilla. Vuosien lan tuotteet.”
– Näillä luonnollisilla ja
varrella olin tutustunut jonkin
verran luomutuotteisiin, mut- ravintoaineita täynnä olevilla
ta olin käyttänyt lähinnä vain lempeillä, mutta tehokkailla
luomushampoita, -hoitoaineita tuotteilla on mukava tehdä töitä, kun tietää, ettei mukana ole
ja joitakin kasvovoiteita.
Hannan mukaan oli aika mitään keinotekoista. Luomutyölästä yrittää löytää hyvin tuotteet ovat täysin luonnollilyhyessä ajassa tehokkaat ja nen vaihtoehto normaalille,
laadukkaat luomutuotteet. kemialliselle ja synteettiselle
Luomutuotteet
”Sain omistajalta noin kaksi kosmetiikalle.
ovat hoitojen perusta
– Erityisen ihastunut olen olviikkoa aikaa tähän selvitykHanna Kukkonen käyttää hoi- seen, koska esitteeni piti saada lut Sophyton ja Jurliquen tuotdoissaan hyviä luomutuotteita painoon pikaisesti. Tarjontaa teisiin. Sophyto® on fytoteraaina, kun se on mahdollista.
oli paljon, mutta Pro Luon- piaan eli kasvilääkintään pe– Työpaikkani Vigorsin nonkosmetiikka -yhdistyksen rustuva erittäin laadukas ihonomistaja toivoi, että ottaisin sivuilta löysin kattavan listan hoitosarja. Sophyton® tuoteluomutuotteet käyttöön hoi- maahantuojista ja sitä listaa kehitys tapahtuu USA:ssa,
doissani. Minustakin se oli lähdin tutkimaan. Valitsin lo- palkittu luomutila ja viljelmät
hyvä ja houkutteleva ajatus. pulta käyttööni JÄSENTARJOUS
Sophyto®- ovat Englannissa. Tuotesarja
!
JÄSENTARJOUS
täyttää
kansainvälisen Soil As!
sociation standardin asettamat
JÄSENTARJOUS
tiukat vaatimukset luonnolli!
sesta ja ekologisesta kosmetiikasta. Tuotteet sopivat kaikille
ihotyypeille sekä allergikoille
(kesto n. 80 min)
(kesto n. 80 min) Lempeä, mutta tehokas peruskasvohoito ja erityisruokavalion omaavilluonnollisen
tehokkailla Jurliquen tuotteilla. le henkilöille; ne ovat täysin
Lempeä, mutta tehokas
peruskasvohoito
n.Hoitoon
80Jurliquen
min)
kuuluu
pintapuhdistus, ihoanalyysi,gluteenittomia. Sophyto–kasluonnollisen(kesto
tehokkailla
tuotteilla.
jonka tehokas
mukaan
valitaan sopivat hoitotuotteet,vohoito eli Live Food –kasHoitoon kuuluu
pintapuhdistus,
ihoanalyysi,
Lempeä,
mutta
peruskasvohoito
vohoito täydennetään tuoreilla
kuorinta,
kasvo& dekoltee-hieronta,
naamio,
jonka mukaan
valitaan
sopivat
hoitotuotteet,
luonnollisen tehokkailla Jurliquen
tuotteilla.
raaka-aineilla.
loppuvoiteet.
kuorinta, kasvo&
dekoltee-hieronta,
naamio,
Hoitoon kuuluu pintapuhdistus, ihoanalyysi,
Kasvohoidon
yhteydessä
loppuvoiteet.
Jurlique-kasvohoidossa
jonka mukaan valitaan sopivat hoitotuotteet,
Kasvohoidon
yhteydessä
kestovärit
ripsiin ja kulmiin veloituksetta!
käytetään Jurliquen NASAA,
kuorinta, kasvo& dekoltee-hieronta,
naamio,
kestovärit ripsiin
ja kulmiin veloituksetta!
sertifioitua, orgaanista luoloppuvoiteet.
Kasvohoidon yhteydessä
kestovärit ripsiin ja kulmiin veloituksetta!

Kasvohoito 70 €
Kasvohoito 70 €
Kasvohoito 70 €

60 €
Jalkahoito
60
€
kahoito
(kesto n.80 min)
n.80
min)
Jalkahoito 60 €

Jalkahoito sis.analyysin,jalkakylvyn,kovettumien poiston,
to sis.analyysin,jalkakylvyn,kovettumien
poiston,
sekä rentouttavan hieronnan.
kynsien leikkauksen ja siistimisen
leikkauksen
ja siistimisen
(kesto n.80
min) sekä rentouttavan hieronnan.
JalkahoitoTutustumisetuna
sis.analyysin,jalkakylvyn,kovettumien
poiston,ja
saat halutessasi lakkauksen
kynsien
leikkauksen
siistimisen
sekä
misetuna
saat
halutessasijalakkauksen
ja rentouttavan hieronnan.
lakkapullon
mukaasi veloituksetta!
llon mukaasi veloituksetta!
Tutustumisetuna saat halutessasi lakkauksen ja
TERVETULOA RENTOUTUMAAN!
lakkapullon mukaasi veloituksetta!
ETULOA RENTOUTUMAAN!
HYVINVOINNIN HOITOLA VIGOR’S
NVOINNIN HOITOLA
VIGOR’S
Intiankatu 25,
00560 Helsinki
TERVETULOA
RENTOUTUMAAN!
atu 25, 00560Ajanvaraus
Helsinki p. 044 0204 750 / Hanna
HYVINVOINNIN
HOITOLA
araus
p. 044 0204 750
/ Hanna VIGOR’S
Intiankatu 25, 00560 Helsinki

10 p. 044 0204 750 / Hanna
Ajanvaraus

mutuotesarjaa, jolla on jo 27
vuoden kokemus kauneudenhoidon maailmassa. Jurliquella on oma farmi, jolla suurin
osa (95%) monista tuotteissa
käytetyistä yrteistä ja kukista
on kasvatettu tarkan laadunvalvonnan alaisuudessa. Jurliquen tuotteet edustavat luonnollista, puhdasta, turvallista
ja samalla tuloksekasta kaikki
ihotyypit huomioivaa ihonhoitoa, hyödyntäen jatkuvaa
tuotekehittelyä ja tutkimusta.

Tyytyväinen alan vaihtoon
Hanna Kukkonen kertoo olevansa tyytyväinen alan vaihtoon.
- Kyllä, olen tyytyväinen
valintaani, vaikka paljon sen
eteen on saanutkin tehdä työtä.
Kysymykseen suositteleeko Hanna toisille uuden alan
opiskelua hän vastaa, että kannattaa miettiä, mikä on sen
hetkinen elämäntilanne ja mistä kaikesta on valmis luopumaan, jotta voi antaa aikaansa opiskelulle. ”Olen jättänyt
muun muassa minulle tärkeät
musiikkiharrastukset pois.”
- Voin ehdottomasti innostaa
muita uudelle alalle, jos tuntuu
oikeasti siltä, että haluaa muutosta. Muutokset eivät kuitenkaan tapahdu aina hetkessä.
Vaaditaan kärsivällisyyttä ja
sitkeyttä saavuttaakseen haluamansa. ❦

Kevyet jalat

Helmikuun pakkasilla kaipasin jaloilleni kosteutusta ja rentoutusta.
Menin tutustumaan Hanna Kukkosen uuteen työpaikkaan,
idyllisen Kumpulan Intiankadulla sijaitsevaan Hyvinvoinnin hoitola Vigor´siin, ja ottamaan samalla jalkojen Spaluksushoidon. Hannan tekemä, yli puolitoistatuntia kestävä
jalkahoito oli kaikin puolin ihana. Jalat olivat sen jälkeen
kuin uudet: virkistyneet ja kevyet. Sain varpaisiin lisäksi
hyvän, kestävän lakkauksen ja pisteeksi iin päälle ”timanttisydämet” isovarpaisiin. Kesällä niillä taitaisi olla parempaa käyttöä.
Kiitos hyvästä hoidosta, Hanna.
Merja Äimänen

Mikä neuvoksi kun
tavaraa on karttunut?
Omistatko liikaa tavaraa - näin pääset siitä eroon!

Ryhmä kuuntelee tarkoin.

❦ Teksti ja kuvat:
Liisa Kotimäki ja Paula Mäntynen

Uu sint
ak u
Helmer rssi
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toimi st n
oll
25.2.20 a
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konomi Paula Mäntynen
piti toisen oman kodin
raivauksesta kertovan luentonsa, koska ensimmäinen
luento syksyllä täyttyi heti ja
jonoon jäi jo toistakymmentä
henkilöä. Uusintailta jäsenten
pyynnöstä järjestettiin Helmerien toimistolla 25.2.2013 ja
paikalla oli 18 henkilöä. Luennon kantavana teemana oli,
että oman kodin raivauksen
voi ottaa harrastukseksi. Raivata voi hitaasti tai nopeasti.
Paula raivaa ”hitaasti”. Jos
oma aika ei riitä raivaukseen
ja kodin tavaramäärä ahdistaa,
voi pyytää Suomen Ammattijärjestäjät ry:n (www.ammattijarjestajat.fi) yrittäjiltä apua.
Paula on havainnut luennollaan, että monesti pulmana on,
mihin itselle tarpeettomaksi
tulleet tavarat voisi toimittaa
eteenpäin. Kirpputori on tietysti yksi vaihtoehto, mutta
peruskysymys on, onko meillä siihen aikaa. Lahjoitus on
usein se kätevin tapa päästä

ennen

eroon raivauksen tuotoksista.
Paula suosittelee tutustumista
netin sivustoihin, joista saattaa
löytyä itselle lähin ja sopivin
kohde: SPR Kontti-Kierrätystavaratalo, Emmaus, Fida,
Kierrätyskeskukset, Pelastusarmeija, UFF. Helsingin sosiaaliviraston palvelukeskus,
Hietaniemenkatu 5 B, ottaa
vastaan aikuisten vaatteita ja
kenkiä asunnottomille.

Raivauksen aikana syntyy
myös jätettä. Tähänkin on saatavilla helpotusta netissä.
Laita nettiin hakusanaksi ”jätelajitteluhaku” ja saat
tuotteittain vastauksen. Esimerkiksi VHS-nauhojen eli videokasettien kerrotaan olevan
sekajätetta ja niin edelleen.
Tavaroiden raivaus vaatii
päättäväisyyttä ja rohkeutta.
Tilaa elämälle ja ilolle. ❦

Paula antaa yksilöllistä neuvontaa.

jälkeen

Raivauskohde voi olla pieni: keittiön kaapin yksi hylly.

Löytyykö keittiöstäsi erilaisia vanhentuneita
mausteita? Raivauskriteerinä voi käyttää parasta ennen - päiväystä. Paulakin yllättyi...
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Näyttötutkinnot

- mahdollisuus ammattipätevyyteen
Opetushallituksen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman (KESU) linjauksissa vuosille
2011–2016 korostuu työelämäyhteistyö olennaisena osana ammatillista koulutusta, sen kehittämisessä
ja toteuttamisessa. Työelämä - ja kysyntälähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä, joilla vahvistetaan
ammatillisen aikuiskoulutuksen vaikuttavuutta, laatua ja osuvuutta.

❦ Teksti Sirkka Warvas, Kuva Eila
Shemeikka, Kaavio Tiina Vesanen

N

äyttötutkintojärjestelmä
on työelämän tarpeisiin
kehitetty aikuisille suunnattu, ammattitaidon hankkimistavasta riippumaton tutkintojärjestelmä. Näyttötutkintojärjestelmää vahvistetaan
työelämässä hankitun osaamisen osoittamisen ja kehittämisen välineenä sekä joustavana osaamisen tunnistamis- ja
tunnustamisjärjestelmänä.
Näyttötutkintoihin ja tutkintoihin valmistaviin koulutuksiin osallistuneiden määrä on
kasvanut merkittävästi 2000luvun aikana. Näyttötutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrä vuonna 2011 oli yli
35 000, joista oppisopimusopiskelijoita oli yli 13 300.

Opetushallituksen linjaukset
näkyvät näyttötutkinnoissa
Perustutkintojen vuonna
2009 voimaan tulleesta mo-

duulirakenteisesta tutkintojärjestelmästä on jo kertynyt erinomaisia kokemuksia. Osaamista täydentävissä
opinnoissa opiskeluaika vaihtelee henkilökohtaistamisen
tuloksena opiskelijakohtaisesti suoraan tutkintoon saapuvista täysimittaisiin opintoihin. Valmistava koulutus
suunnitellaan toteutettavaksi
kaksivuotisena. Ensimmäisenä vuonna suuntaa antavat
opinnot ovat kaikille samat,
toisena vuotena syventävistä
erikoistumisaloista suunnitellaan lopullinen oman alan
valinta.
Minkälaista palautetta ovat
antaneet opiskelijat itse, opettajat sekä työnantajataho?
Tähän olen saanut vastaamaan Luksian aikuisopistosta kouluttaja Eila Shemeikan
(NTM), joka toimii Taloushallinnon ammattitutkinnon
tutkintovastaavana sekä on
Suomen Tutkintomestarit ry:n
puheenjohtaja.

Opiskelijan kokemuksia
Eila Shemeikan mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä saadessaan laajempia mahdollisuuksia kohdistaa opiskelun juuri
siihen, mitä oma työ ja ammattitaidon vahvistaminen tarvitsee. Tutkintotilaisuuteen voi
osallistua myös ilman valmistavaa koulutusta, suoraan työelämässä hankitun ammattitaidon
ja työkokemuksen pohjalta.
Aikuisopiskelun punaisena
lankana on henkilökohtaistaminen hakeutumisvaiheessa,
opintojen aikana ja tutkintoa
suoritettaessa. Käytännössä tämä tarkoittaa aiemmin
hankitun osaamisen tunnistamista eli vertaamista tutkintovaatimuksiin. Opetushallitus
määrittää, mitä osaamista ja
ammattitaitoa vaaditaan perustutkinnon-, ammattitutkinnon- tai erikoisammattitutkinnon perusteissa. Henkilökohtaistamisen kautta selvitetään,
mitä osaamista opiskelijalle
voidaan lukea hyväksi. Sen
jälkeen suunnitellaan yhdessä
opiskelijan, opettajan ja opiskeluvalmentajan kanssa osaamista täydentävä opintopolku
ja laaditaan tutkinnon suorittamisen suunnitelma.

Opettaja avainasemassa

Tiina Vesanen (vas.) ja Eila Shemeikka
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Merkonomitutkinto laaja-alaisena kattaa hyvin liike-elämän
perustarpeita, toteaa Eila Shemeikka. Hän muistuttaa, että
aikuisopiskelu vaatii erityises-

ti vahvaa sitoutumista, koska
opiskelu tapahtuu pääosin
työn ohella. Henkilökohtaista ohjausta, rinnalla kulkemista ja sparrausta tarvitaan
koko opiskelun ajan. Eriytetyt opinto-osat tuovat omat
haasteensa myös opettajalle.
Opettajilta edellytetään pedagogista pätevyyttä sekä näyttötutkintomestarikoulutusta.
Ammattitaidon ylläpitämiseksi myös substanssitietojen- ja
taitojen reaaliaikainen päivitys
on opettajille välttämätöntä.

Työelämä mukana
kolmikanta-arvioinnissa
Työnantajien näkökulmasta
henkilöstön suorittamat tutkinnot tarkoittavat sitä, että
työnantaja saa oman yrityksensä tarpeisiin sopivan, ammattitaitoisen työntekijän.
Hyöty tutkinnoista koituu sekä
opiskelijalle että työnantajalle,
toteaa Eila Shemeikka.
Tutkintojen ja tutkinnon osien sisältöjen selkeyttämiseksi
työpaikan edustajilta edellytetään osallistumista ennakkovalmennukseen. Tutkintoa
arvioivat henkilöt ja työnopastaja / työpaikkaohjaaja perehdytetään ammattitaitovaatimusten, arvioinnin kohteiden
ja arviointikriteerien vaatimuksiin. Nykyisen tutkintorakenteen myötä voidaankin sanoa, että tutkintoon valmistava
koulutus on muuttumassa työelämälähtöiseksi, työelämän

tarpeita vastaavaksi henkilöstön täsmäkoulutukseksi.

Verkkopalvelu ja sosiaalinen
media opetuksessa
Verkkotyöskentely on lisääntynyt, toteavat Eila Shemeikka
sekä hänen kollegansa verkkopalvelun vastaava, kouluttaja Tiina Vesanen. Opiskelu
tapahtuu online-tilassa videon
välityksellä, joko opettajan johdolla tai opiskelijoiden etäryhmissä. Video-opetukset nauhoitetaan, jolloin niitä voi katsoa
itselle sopivaan aikaan tai ryhmän kanssa yhdessä. Jokaista
opiskelijaryhmää ohjaa tutori, jolta voi tarvittaessa kysyä
opintoihin liittyvistä asioista.
Nykyaikaa ovat myös yhteiset työhuoneet verkossa,
verkkokeskustelut, oppimisalustan monipuolinen käyttäminen sekä perinteisemmät
sähköposti- ja puhelinviestintä, kertoo Tiina Vesanen. Opetus ja opiskelu voivat tapahtua
tarvittaessa kokoaikaisestikin
verkon kautta. Opiskelijat tapaavat kasvotusten opettajat
sekä toisensa muutamia kertoja koulutuksen aikana.

Oppimistulosten ja osaamisen kuvaamisessa hyödynnetään yhteistä eurooppalaista tutkintojen ja osaamisen
viitekehystä (EQF). Jokaista tutkintoa ja sen jokaista
opintokokonaisuutta tai tutkinnon osaa voidaan kuvata opintopisteiden määrällä.
EQF muodostuu kahdeksasta
tasosta, jotka kattavat kaikki
tutkinnot perustasosta edistyneeseen tasoon. EQF sisältää
yleissivistävän, ammatillisen
ja korkea-asteen koulutuksen.

(OKM) järjestävät koulutusta
näistä ajankohtaisista aiheista.

Ajankohtaista näyttötutkinnoissa
Liiketalouden perustutkinnon perusteita päivitetään
parhaillaan. Päivitetyt tutkinnon perusteet otetaan käyttöön 1.8.2013. Ammattitutkinnoista Taloushallinnon
at, Myynnin at, Sihteerin at
ja Markkinointiviestinnän at
uudistettiin vuonna 2012, Ulkomaankaupan at (1.1.2013)
ja Yrittäjän at (1.3.2013). Eri-

Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

+

4.1.1 Asiakaspalvelu

4.3.1 Talouspalvelut

Pakolliset tutkinnon osat

4.3.2 Kirjanpito

4.2.1 Kaupan
palvelu ja myynti

4.2.3 Visuaalinen
myyntityö

4.3.3
Toimistopalvelut

4.2.2
Asiakkuuksien
hoito ja myyntityö

4.2.4 Kansainvälisen
kaupan tukipalvelut

4.2.5 Myynnin
tukipalvelut

+

4.3.4
Palkanlaskenta
Vaihtoehto 1: valitaan 2 osista 4.3.2 – 4.3.4 + 1 osista 4.5.5 – 4.5.10
(tai osa toisesta tutkinnosta)
Vaihtoehto 2: valitaan 1 osista 4.3.2 – 4.3.4 + 1 osista 4.2.1 – 4.2.4
+ 1 osista 3.4.4 – 4.5.10 (tai osa toisesta tutkinnosta)
Vaihtoehto 3: valitaan 1 osista 4.3.1 – 4.3.4 + 3 osista 4.5.5 – 4.5.10
(tai osa toisesta tutkinnosta)

Koulutuksen ja tutkintojen
kansainvälistyminen
Eila Shemeikan näkemyksen
mukaan eurooppalainen tutkintojen vertailtavuus tulee olemaan merkittävin edistysaskel
koko tutkintojärjestelmässä.
Ammatillisen koulutuksen
opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän
(ECVET) avulla eri maissa
suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan hyödyntää osana tutkintoja yhdenmukaisella tavalla
Euroopan alueella. Lähtökohtana on oppimistuloksiin
perustuva järjestelmä, jossa
oppimistulokset määritellään
tietoina, taitoina ja pätevyytenä, riippumatta siitä, missä
järjestelmässä tutkinto on suoritettu tai pätevyys hankittu.

Kansallinen tutkintojen viitekehys (NQF - National Qualification Framework) on väline, jolla eri maiden tutkinnot
kuvataan ja luokitellaan osaamisen kautta sekä sijoitetaan
eurooppalaiselle EQF-tasolle.
Suomessa tutkintojen rakenneuudistus on toteutettu palvelemaan tätä tarkoitusta ja
luokituksen kokonaisvaltaiseen käyttämiseen on tarkoitus siirtyä vuoden 2014 aikana. Opetushallitus (OPH) sekä
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkinnon osa
ammatillisesta
perustutkinnosta

4.5.5
Tilinpäätöskirjaukset
ja yrityksen verotus

4.5.7
Työvälineohjelmien
käyttö

4.5.4 Toiminnan
kannattavuuden
suunnittelu

4.5.8 Yhdistyksen ja
asunto-osakeyhtiön
asiakirjojen hoitaminen

4.5.6 Kansainvälisen
kaupan laskutus ja
reskontran hoito

4.5.9
Verkkopalvelujen
tuottaminen ja
ylläpito

Tutkinnon osa
ammattitutkinnosta

Tutkinnon osa
erikoisammattitutkinnosta

4.5.10
Rahoituspalvelut

Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala
4.1.1 Asiakaspalvelu
Pakollinen tutkinnon osa
4.2.1 Kaupan
palvelu ja myynti

4.2.3 Visuaalinen
myyntityö

4.2.2
Asiakkuuksien
hoito ja myyntityö

4.2.4 Kansainvälisen
kaupan tukipalvelut

4.5.1
Markkinointiviestinnän
toimenpiteiden
suunnittelu ja toteutus

4.2.5 Myynnin
tukipalvelut

4.5.4 Toiminnan
kannattavuuden
suunnittelu

4.5.2 Sähköinen
kaupankäynti

4.5.10
Rahoituspalvelut

4.5.3
Tuoteneuvonta

Tutkinnon osa
ammatillisesta
perustutkinnosta

Tutkinnon osa
ammattitutkinnosta

4.3.1
Talouspalvelut
4.3.2 Kirjanpito
4.3.3
Toimistopalvelut

Vaihtoehto 1: Valitaan 2 osista 4.2.1 – 4.2.5 + 1 osista 4.3.1 –
4.3.3 + 1 osista 4.5.1 – 4.5.10 (tai osa toisesta tutkinnosta)
Vaihtoehto 2: Valitaan 2 osista 4.2.1 – 4.2.5 + 3 osista 4.5.1 – 4.5.10
(tai osa toisesta tutkinnosta)
Vaihtoehto 3: Valitaan 1 osista 4.2.1 – 4.2.5 + 1 osista 4.3.1 – 4.3.3
+ 3 osista 4.5.1 – 4.5.10 (tai osa toisesta tutkinnosta)

Tutkinnon osa
erikoisammattitutkinnosta
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koisammattitutkinnoista uudistetaan vuoden 2013 aikana
Taloushallinnon eat, Kaupan
esimiehen eat, Markkinointiviestinnän eat ja Ulkomaankaupan eat.
Näyttötutkinnot kiinnostavat yhä enemmän myös ammatinvaihtajia ja ammattitaidon täydentäjiä. Ammatin
hankkiminen oppisopimuskoulutuksella on lisääntynyt
huomattavasti. Yhtenä syynä
tähän nähdään työnantajien
kannustuksen lisääntyminen,
mikä puolestaan auttaa sekä
opiskelijaa että työantajaa itseään muistuttaa Tiina Vesanen.
Hallitus päätti myöntää lisää rahaa oppisopimuskoulutukseen kevään 2013 kehysriihessä, mikä on erittäin positiivinen uutinen näin kireän
talouspolitiikan ja koulutusmäärärahojen supistamisen

aikana, toteaa Eila Shemeikka.
Opetushallituksen sivuilta
(www.oph.fi) löytyy lisää tarkennettua tietoa tutkintojen
sisällöistä ja eri kouluttautumismahdollisuuksista.

Taloushallinnon asiantuntijat
Taloushallintoliiton järjestämä
taloushallintoalan asiantuntijatutkinto (KLT) on arvostettu
merkki ammattitaidosta. KLTtutkinto avaa uusia mahdollisuuksia edetä työelämässä ja
hankkia alan erityisasiantuntijakoulutusta.
Kauppakamarit järjestävät
myös taloushallinnon koulutusta ja täydennyskoulutusta
kaikilla osaamistasoilla. Tilintarkastajien pätevyystasoa osoittavat lyhenteet KHT
(keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja) ja HTM
(kauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja ns. ”hyväksyt-

ty tilimies”), ovat suorittaneet
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan järjestämän tilintarkastajan ammattitutkinnon. KHT-tutkinnon
tehtävät liittyvät teoreettisen
tiedon soveltamisvalmiuksiin vaativissa tilintarkastustehtävissä. HTM-tutkinnon
tehtävät liittyvät teoreettisen
tiedon soveltamisvalmiuksiin
ammattimaisissa tilintarkastustehtävissä.
Maallikkotilintarkastaja
tarkoittaa tilintarkastajaa, jolla ei ole auktorisointia KHTtai HTM-tilintarkastajaksi.
He voivat tehdä muita kuin
lain määräämiä kirjanpidon
ja hallinnon tarkastuksia eitilintarkastusvelvollisissa yhtiöissä. On huomattava, että
tilintarkastuslaki koskee yhtä
lailla heidän toimintaansa, toteaa Eila Shemeikka. Asuntoosakeyhtiöissä ja yhdistyksis-

sä maallikkotilintarkastajaa
vastaa toiminnantarkastaja.

Aikuisille suunnatut Liiketaloudenja kaupanalan tutkinnot
Luksiassa alkaa ensi syksynä,
12.9.2013, merkonomikoulutus joka sopii sekä työssä
käyville että oppisopimusopiskelijoille. Perustutkinto
on aikuisopiskelijoille maksuton, kustannusten korvauksena
peritään materiaalikustannukset sekä tutkintomaksu 58 €.
Samaan aikaan alkaa myös
myynnin ammattitutkintokoulutus sekä taloushallinnon
ammattitutkintokoulutus, jossa suuntautumisvaihtoehtoina
ovat kirjanpitäjän-, palkanlaskijan tai talousassistentin
osaamisalat. (Lisätietoja koulutuksista osoitteessa www.
luksia.fi) ❦

Oppisopimusinfo
Infotilaisuuksia oppisopimuskoulutuksesta
Oppisopimusiltapäivät ovat tarkoitettu sekä koulutukseen haluaville että työnantajille, jotka ovat kiinnostuneita oppisopimuksesta.
Tilaisuudet pidetään Helsingin kaupungin opetusviraston juhlasalissa, Kaikukatu 2 C, 6. kerros, 00530 Helsinki
Ajankohdat ovat:
maanantai 22.4.2013 klo 14.00
keskiviikko 15.5.2013 klo 14.00
torstai 6.6.2013 klo 14.00

Tilaisuuden kesto on noin 1,5 tuntia.
Ei ennakkoilmoittautumisia.
Koulutusvaihtoehdoista on kertomassa Stadin aikuisopiston
koulutustarkastaja. Oppisopimuskoulutuksen nettisivut:
www.oppisopimus.hel.fi

Tervetuloa!

Helsingin oppisopimustoimisto on yhdistynyt Stadin aikuisopistoon
– asiakaspalvelumme jatkuu kuten ennenkin
Helsingin kaupungin järjestämästä oppisopimuskoulutuksesta huolehtiva Helsingin oppisopimustoimisto on yhdistynyt vuoden 2013
alusta osaksi Stadin aikuisopistoa. Stadin aikuisopistoon on koottu
oppisopimuskoulutus, näyttötutkintoperusteinen ja muu aikuisten
ammatillinen koulutus sekä työelämän kehittämistehtävät.
Stadin aikuisopisto on osa uutta Stadin ammattiopistoa. Stadin
ammattiopistoon kuuluu myös Helsingin kaupungin järjestämä
nuorten opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus, ammattistartti, maahanmuuttajien valmistava koulutus, osa
perusopetuksen lisäopetuksesta ja nuorten työpajatoiminta. Stadin
ammattiopistoa johtaa rehtori Anne Suomala ja Stadin aikuisopistoa toimialarehtori Sini Syväniemi. Uudessa Stadin ammattiopistossa on noin 15 000 opiskelijaa.

Stadin aikuisopiston oppisopimuskoulutuksen henkilöstö toimii edelleen opetusviraston hallintorakennuksessa, Hämeentie 11 A (käyntiosoite). Vs. oppisopimusjohtajana toimii Anna Mari Leinonen.
Oppisopimuskoulutuksen yhteystiedot:
Helsingin kaupunki
Stadin aikuisopisto
Oppisopimuskoulutus
PL 3000
00099 Helsingin kaupunki
Puhelinvaihde:(09) 310 8600
Sähköposti: oppisopimus@hel.fi

www. oppisopimus.hel.fi
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Kalaherkkuja Havaijilla
Viimevuotisesta Havaijin matkastani jäi monta hyvää
muistoa. Ohessa on muutama ajatus hyvän ruuan
laittoon tai syöntiin.
❦ Teksti ja kuvat: Matti Niemelä

H

avaijilla pyritään jakamaan kaikille hyvää
mieltä myös ravintoloissa. Kalaruuat ovat varsin
suosittuja ja valikoima on
tietenkin laaja. Eurooppalaiseen makuun löytyy paljon
vaihtoehtoja. Itse pidin ehkä
eniten Mahi-Mahi-nimisen kalan pohjalta tehdyistä ruuista.
Kala on melko kookas, eikä
se näytä kovin ystävälliseltä,
mutta tarkoitus onkin syödä
se, eikä päinvastoin. Kuvista
saa käsityksen, minkälaisesta
kalasta on kyse.
Big-Islandin Kona Kailuassa rantaravintola Hugo´s tarjosi hyvän aterian lisäksi hienon merimaiseman auringon-

laskuineen sekä juuri sellaisen
aaltojen rauhallisen loiskeen
kuin vain voi Havaijille ajatella. Mainion aterian saa hyvästäkin ravintolasta varsin kohtuulliseen hintaan, vaikkapa
verrattuna helsinkiläisiin ravintoloihin. Toisaalta Oahulla
Honolulussa voit joutua maksamaan hyvästä illallisesta
jo hyvän hinnan. Seuraavana
aamuna sitten, kun piipahdat
uimarannan viereisessä grillissä ja haet lounaan paperilautasella, saat sen yllättäen vain
viiden dollarin hintaan. Annos
sisältää suurin piirtein samat
ainekset kuin ilta-ateriakin ja
maistuu varmasti.
Pyysin Kaijalta, ”Tyynen
meren leipurilta”, vinkkiä,
miten yhtä hyvää kalaruokaa

voisi
tehdä
Suomessa.
Ohessa ehdotus,
jota voi vapaasti kokeilla kotimaisiin kaloihinkin.
”Ota iso kokonainen kala,
vaikkapa kuha tai hauki. Poista sisälmykset ja suomusta kala. Höyrykypsennä se ja mausta suolalla ja pippurilla. Kun
kala on kypsä, kaada ¼ tai ½
desilitraa kuumaa maapähkinäöljyä kalan päälle ja saman
verran soijakastiketta. Lisää

kalalle mustapapusoosia. Kalan sisään voit panna ruohosipulia ja tuoretta inkiväärin
juurta. Kala hetkeksi uuniin tai
grilliin, öljy tekee pinnan ihanan rapeaksi ja maut tulevat
loistavasti esiin. Tarjoa kala
kuuman riisin ja vihannesten
kera.” ❦

Menossa hakemaan Mahi-Mahia

Luau-illanvietossa rosvopaisti nousee

Auringon lasku, Kailua

Hugo´s Kailua
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Uutisia
Elinkeinopalvelu mukana
Poikkea Putiikissa –kampanjoissa
Helsingin elinkeinopalvelu on mukana toteuttamassa Poikkea
Putiikissa -kampanjaviikkoja. Kampanjaa on toteutettu yhteensä kolme kertaa vuodesta 2011 lähtien yhteistyössä Helsingin
Yrittäjät ry:n ja helsinkiläisten kivijalkayritysten kanssa. Kullakin kerralla mukana on ollut 200–300 yritystä. Tänä vuonna
kampanjaviikkoja toteutetaan viikoilla 17 (22.-27.4.2013) ja
37 (9.-14.9.2013). Poikkea Putiikissa -viikko tarjoaa tapahtumia, elämyksiä ja toimintaa ympäri kaupunkia!
Lue lisää: www.poikkeaputiikissa.fi

Perintälain muutokset voimaan
16.3.2013
Perintälaissa säädetään erääntyneen saatavan vapaaehtoisesta perinnästä
sekä kuluttaja- että yrityssaatavien osalta. Perintälaki ei koske ulosottoviranomaisen toimintaa.
Perintälain muutoksella pyritään:
- Hyvän perintätavan sisällön täsmentämiseen
- Hyvän perintätavan noudattamisen tehostamiseen ja
- Perintäkulujen enimmäismäärien tarkistamiseen.
Perintäkuluja alennetaan erityisesti pienissä kuluttajien veloissa. Saman
kuluttajasaatavan perinnästä velalliselta saa vaatia perintäkuluina yhteensä enintään seuraavat määrät:
- 60 euroa, jos saatavan pääoma on enintään 100 euroa.
- 120 euroa, jos saatavan pääoma on 100–1 000 euroa.
- 210 euroa, jos saatavan pääoma on yli 1 000 euroa.
- 51 euroa, jos kyseessä on suoraan ulosottokelpoinen saatava.
Vanhentuneen velan periminen kielletään. Lisäksi parannetaan kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia tehokkaasti puuttua hyvän perintätavan
vastaisiin menettelytapoihin.

Hyvä perintätapa
Timo Tarkela (vas.), Anni Purontaa, Anna-Maija Kunnas ja
Matti Niemelä Helmerien toimistossa.

Kokousuutisia

Vuoden 2012 tilit tarkastettu ja
hyväksytty
Helsingin Merkonomien viime vuoden tilit ja toiminta tarkastettiin helmikuun 28. päivänä yhdistyksen toimistossa.
Tilintarkastuksen suoritti HTM-tilintarkastaja Timo Tarkela
Ojala & Tarkela Oy:sta ja toiminnantarkastuksen talousammattilainen, yhdistyksen entinen puheenjohtaja Anni Purontaa.
Kumpikin antoi oman tarkastuskertomuksensa.
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 hyväksyttiin
yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidettiin maaliskuun 26.
päivänä Pengerkadun toimistossa.
Merja Äimänen

Somea oppimassa

Hyvää perintätapaa käsittelevään perintälain 4 §:ään on lisätty maininta
”Perinnässä on suhtauduttava vastuullisesti maksujärjestelyihin”. Tavoitteena on luonnollisesti se, että velallisen kanssa sovitaan realistinen
maksusuunnitelma ja suunnitelmaa noudatetaan.

Velallisen oikeus kuluttajasaatavan perinnän keskeyttämiseen
Kuluttajasaatavaa perittäessä velallisella on oikeus pyytää perinnän
keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö on tehtävä kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Vapaaehtoista perintää saa keskeytyspyynnöstä huolimatta jatkaa, mikäli siitä ei
aiheudu perintäkuluja velalliselle. Mikäli näin menetellään, velalliselle
ilmoitetaan vapaaehtoisen perinnän jatkumisesta ilman lisäkuluja.

Suoritusten kohdentamisjärjestyksen
muutos parantaa velallisen asemaa
Velallisen maksamien suoritusten kohdentamista saatavan eri osille muutetaan niin, että suoritukset on kohdennettava ensiksi varsinaiselle saatavalle ja vasta sen jälkeen kuluille. Näin velallisella on selvästi nykyistä
paremmat mahdollisuudet valvoa perintäkulujen määrää ja riitauttaa
kohtuuttomat kulut. Nykyisin velkojat ja perimistoimistot kohdentavat
velallisen maksamat suoritukset yleensä ensisijaisesti kuluille ja vasta
sen jälkeen varsinaiselle saatavalle.
Tietojärjestelmämuutosten vuoksi uudistus tulee tältä osin voimaan vasta
16. joulukuuta 2013.
Lähde: www.om.fi ja www.finlex.fi

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL järjesti maaliskuussa MJK-instituutin tiloissa kahtena peräkkäisenä lauantaina sosiaalisen median kurssin, toisen peruskurssina 9.3.
ja toisen jatkokurssina 16.3. Aiheeseen perehdytti innostava
opettaja Pauliina Mäkelä Kinda Oy:stä.
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Molemmat kurssit saivat hyvän vastaanoton: osanottajia oli
salin täydeltä ja palaute hyvin myönteistä.
Osallistuin itse peruskurssille ja opin paljon uutta ja mielenkiintoista, vaikka olin ollut Facebookissa mukana parisen
vuotta. Nyt tiedän esimerkiksi, mitä eroa on Facebookilla,
Twitterillä ja Linkedln´llä. Ja mitä kaikkea niillä voikaan tehdä. Sosiaalinen maailma on avoinna!
Suosittelen kursseja kaikille, joilla SOME ei ole täysin hallussa.
Merja Äimänen

Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä. 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 18.4. klo 16.00

Pe-su 26. – 28.4.2013

Eero Järnefelt – 150-vuotisjuhlanäyttely

Viikonloppumatka keväiseen Tarttoon

Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, Helsinki

Matkalle on ilmoittautunut ilahduttavasti 37 Helmeriä.

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Eero Järnefeltin
juhlavuoden näyttelyyn Ateneumin taidemuseossa. Opastus alkaa
tasan kello 16.00 Ateneumin kirjakaupan läheisyydessä olevan
neuvontapisteen luona, jonne pääsee parhaiten Ateneuminkujan
puoleisesta ovesta.
Tavataan siellä noin 15 minuuttia ennen opastusta.
Hinta: 15,00 euroa (sis. lipun ja opastuksen),
maksuviite: 291149.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.ateneum.fi

To 18.4. klo 19.00
Miika Nousiainen:

Matkaohjelma:
Perjantai 26.4.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS klo 11.30–14.00.
Saapuminen Tallinnaan, jossa opas vastassa. Lähtö bussilla
Tallinnasta kohti Tarttoa. Majoittuminen hotelli Tartuun ja illallinen.
Lauantai 27.4.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä opastettu Tarton
kaupunkikierros, jonka aikana nähdään tämän viehättävän
hansakaupungin historiallisia rakennuksia ja tunnetuimpia
nähtävyyksiä. Illalla Sound of Music -musikaali klo 18.00 (hotellilta
noin kymmenen minuutin kävelymatka Vanemuine-teatterille).
Sunnuntai 28.4.
Aamiainen hotellissa. Paluu Tallinnaan, paluumatkalla pysähdys
Pöltsämaan viinikellarissa, jossa viininmaistajaiset. Mahdollisuus
ostaa tuliaisiksi Viron parhaita marjaviinejä! Matka jatkuu kohti
Tallinnaa, josta Viking XPRS:llä Helsinkiin klo 16.30–19.00.
Hotelli Tartu***Soola 3, 51013 Tartu
Puh. +372 731 4300, www.tartuhotell.ee

Metsäjätti

Kansallisteatteri, Willensauna
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki

Kuvaaja Tekla Pohjolainen

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

Melankolinen komedia metsäteollisuuden ja metallimusiikin maasta
Metsäjätti on lempeän surumielinen kertomus ystävyyden voimasta,
ainoasta pysyvästä pörssikurssista muutosten maailmassa. Tarina
maalaa hilpeän tunnistettavaa ajankuvaa Suomesta 1980-luvulta
nykyaikaan. On se vaan muuttunut. Maailma.

Hinta: 195 euroa, maksuviite 6091.
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
www.matka-agentit.fi

To 2.5. klo 19.00
Ilta Esko Salmisen kanssa

Kansallisteatteri, Pieni näyttämö
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki

ROOLEISSA Heikki Pitkänen, Jani Karvinen, Pirjo Määttä.
Kantaesitys 10.4.13

Esko Salminen nousee yleisön pyynnöstä näyttämölle uudessa esityssarjassa, jossa Mika Myllyaho haastattelee elävää näyttelijälegendaa. Haastattelut syväluotaavat mittavaa näyttelijänuraa, ja niiden
lomassa nähdään Salmisen väkevää näyttelijäntaidetta. Luvassa on
runoutta ja draamaa Kivestä Shakespeareen, unohtumattomia monologeja Salmisen lukuisista rooleista sekä mehukkaita anekdootteja
roolitöiden takaa — elävää suomalaista teatterihistoriaa tässä ja nyt!
Kesto: 1 tunti 30 minuuttia (ei väliaikaa)

Hinta: 28,00 e, maksuviite: 6130.
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Hinta: 33,00 e, maksuviite: 6143.
Ilmoittautuminen päättynyt, mutta muutama paikka jäljellä.

www.kansallisteatteri.fi
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

www.kansallisteatteri.fi
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Metsäjätti perustuu Miika Nousiaisen samannimiseen romaaniin,
joka ilmestyi vuonna 2011. Metsäjätin ohjaa ja dramatisoi
Kansallisteatterissa debytoiva Aleksis Meaney.
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Tapahtumakalenteri
Ma 13.5 klo 17.00–19.00 ja
ti 14.5.klo 17.00–19.00

kappelista tekemä kymmenen teoksen ainutlaatuinen kaiverrussarja,
josta näyttelyssä on esillä 1800-luvulla tehdyt jälkivedokset.
Näyttely avoinna toukokuun 19. päivään.
Hinta: 13 euroa, maksuviite: 291178
Ilmoittautumiset ja maksut 8.5. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.sinebrychoffintaidemuseo.fi

Kauneusillat Helmereille

Paikka: Helsingin Merkonomit ry:n toimisto,
Pengerkatu 1 B 37 00530 Helsinki
Samansisältöisiä tilaisuuksia on kaksi:
maanantaina 13.5. ja tiistaina 14.5.
Oriflamen aluejohtaja Tytti Meier esittelee ja myy Oriflamen
kosmetiikka- ja hyvinvointituotteita.
Hemmottele itseäsi ja ihoasi. Saamme vinkkejä, opastusta ja
mahdollisuuden kokeilla Oriflame-tuotteita kaikessa rauhassa.
Itselle tehdään illan aikana kasvohoito ja tutustutaan Oriflamen
kosmetiikkaan.
Osta samalla edullisesti esimerkiksi meikkejä, ihonhoitotuotteita.
Mielenkiintoisen illan päätteeksi saat myös kotiin viemisiä, pienen
yllätyslahjan.
Tilaisuuksiin voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä
tai ystävänsä.
Sitovat ilmoittautumiset 2.5. mennessä.
Tilaisuus on maksuton.
Pientä naposteltavaa.
Linkki: www.oriflame.fi
Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

To 16.5. klo 17.00
Michelangelo ja Sikstuksen kappeli
Piirustuksia ja taideteoksia Casa Buonarrotin
kokoelmista Firenzestä
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00100 Helsinki

Helmereille on varattu opastettu kierros Sinebrychoffin
taidemuseon harvinaiseen näyttelyyn.
Näyttely esittelee 15 luonnospiirustusta Michelangelon suurimmasta
tilaustyöstä, Sikstuksen kappelista. Sikstuksen kappelin tilasi
vuonna 1475 Paavi Sixtus IV, josta kappeli sai myös nimensä.
Kappeli suunniteltiin paavin kappeliksi ja paavin vaalia varten, ja se
on edelleen samassa käytössä. Kappelin sisäkaton maalasi alun
perin Piero Matteo d’Amelia. Vuonna 1508 Paavi Julius II della
Rovere pyysi Michelangeloa maalaamaan sen uudelleen.
Michelangelo oli haluton ottamaan työtä vastaan, sillä hän piti
itseään ensisijaisesti kuvanveistäjänä.
Mestarin omakätiset piirustukset ja taideteokset ovat peräisin Casa
Buonarrotista, Firenzestä. Näyttely on tehty yhteistyössä
Associazione Culturale Metamorfosin ja Italian kulttuuri-instituutin
kanssa.
Näyttelyssä esitellään myös Michelangelon elämää, Casa Buonarrotin
historiaa ja taiteilija Giorgio Ghisin (1520–1582) Sikstuksen
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MA 20.5.2013 KLO 16.30-18.30
Vierailu: hotelli Crowne Plaza Helsinki
Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki

Klo 16.30 tutustuminen kokoushotellin tiloihin (huoneet ja
kokoustilat).
Kierroksen jälkeen kahvitarjoilu
Siirtyminen hotellin alakerrassa olevaan Forever-kuntoklubiin,
jossa paikalla klubin edustaja kertomassa klubin palveluista ja
toiminnasta.
Vierailu päättyy n. klo 18.30
Tulethan ajoissa!
Sitovat ilmoittautumiset 8.5. mennessä.
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen
perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Tilaisuus on maksuton.
Tervetuloa!
Helmeriterveisin
Hanna Kukkonen
Palkittu huippuhotelli
Crowne Plaza Helsinki voitti Finland’s Luxury Business Hotel 2012
-tittelin ja on voittanut World Travel Awards -palkinnon Finland’s
Leading Hotel neljästi 2008-2011.
Linkki: www.crowneplaza-helsinki.fi

Ke 22.5. päiväretki Sysmään:
Sysmän kiehtovia kartanoita ja
kansallisromanttinen Teatteritalo
Klo 8.30 Lähtö täsmällisesti kuten aina Mikonkadun
tilausajolaiturista PS-Bussi Oy:llä kohti Sysmää (173 km).
Klo 10.40 Saapuminen Nordenlundin kartanoon Nuoramoisten
kylään.
Nordenlundin kartano tai entinen säteri on vuodesta 1740 ollut
saman suvun omistuksessa. Nordenlund sijaitsee Nuoramoisjärven
rannalla. Isäntä Ole Silén kertoo tunnelmallisessa salissa säterin
historiasta ja pihvikarjasta, joka vapaasti käyskentelee yli 200
vuotta vanhan päärakennuksen ympäröimillä luonnon laitumilla.
www.nordenlund.com
Klo 11.55 Oppaamme Raija Hänninen tulee Nordenlundiin, josta
lähdemme yhdessä kirkonkylää kohti. Matkan aikana kuulemme
monenlaista muistakin Sysmän kartanoista (Virtaan, Vanha-Olkkolan
ja Suurkylän kartanot).

Tapahtumakalenteri
Klo 12.25 Maistuva buffetlounas Teatteritalolla
Klo 13.45 Sysmän kiertoajelun aikana käymme Päijänteen
rannassa, kuulemme senaattori Onni Schildtistä, Hovilan kartanon
herrasta, Sysmän vapaa-ajanasutuksesta ja arkeologisista
kaivauksista. Käymme myös Pyhän Olavin kirkossa.
Klo 14.45 Otamme suunnan Vanha-Kartanoon Virtaan kylään.
Klo 15.00 Vanha-Kartanossa isäntä Jocke Stjernvall ottaa meidän
vastaan. Nautimme päiväkahvit leivonnaisen kera. Isäntä kertoo
kartanon vaiheista hauskasti ja mielenkiintoisesti. Pääsemme
käymään isännän pajassa ja näemme, miten raudasta taotaan
tarpeellista tai tarpeetonta.
Klo 16.25 Lähtö kohti Helsinkiä mukanamme aamulla oppaan
leipomosta hakema, iki-ihana, terveellinen ja maukas Sysmän
ruisleipä.
Noin klo 18.35 olemme lähtöpisteessämme.
Vetäjänä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
Hinta 82,00 euroa, maksuviite: 291136
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

To – su 29.8.-1.9.
Pitkä viikonloppu Eteläisessä-Virossa:

Tartto-Peipsin sipulitie ja sipulimarkkinat
Peipsijärven ja vanhauskoisten alue on erityisesti tunnettu
sipuleistaan, ja matkalla käydäänkin Kallasten kuuluisilla
Sipulimarkkinoilla. Peipsin rannan asukkaat ovat jo vuosisatoja
tienanneet elantonsa sipulien ja valkosipulien kasvatuksella.
Matkan aikana vieraillaan myös mielenkiintoisessa vanhauskoisten
museossa, Kasepään ja Kolkjan kauniissa kylissä, Alatskiven ja
Eiveren kartanoissa sekä Pöltsamaan viinikellarissa, maistelemassa
Viron parhaita marjaviinejä. Ja yövytään viehättävässä Tartossa!
Ruuasta ja kulttuurista kiinnostuneille Helmereille on varattu
muutama paikka Matka-Agenttien elokuun lopun Viron matkalle.
Alustava matkaohjelma:
Torstai 29.8. - Laivalla Tallinnaan, josta jatketaan edelleen
Tarttoon.
Perjantai 30.8. - Tarton opastettu kaupunkikierros, vapaata aikaa
Tartossa.
Lauantai 31.8. - Peipsi-järven rannoille. Vieraillaan mm.
vanhauskoisten kirkossa, Kasepään ja Kolkjan viehättävissä kylissä,
vanhauskoisten museossa, Kallasten kuuluisilla kala- ja
sipulimarkkinoilla sekä Alatskiven linnassa. Retken aikana lounas
Alatskiven kievarissa.
Sunnuntai 1.9. - Paluu Tallinnaan. Matkalla viininmaistajaiset
Pöltsamaan linnan viinikellarissa, josta voi ostaa tuliaisiksi Viron
parhaita marjaviinejä. Tutustuminen vielä Eiveren kartanoon, jonka
jälkeen satamaan ja laivalla kohti Helsinkiä.
Hinta: 250,00 euroa, maksuviite: 291165
Hintaan sisältyy:
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä
kansipaikalla * matkaohjelman mukaiset kuljetukset * majoitus
kahden hengen huoneessa Tartossa (hotelli Tartu***-) *
hotelliaamiaiset, 1 illallinen, 1 lounas, viininmaistajaiset *
matkaohjelman mukaiset retket ja vierailut * suomenkielisen oppaan
palvelut kuljetuksilla ja retkillä

Pe-ma 4. – 7.10.
Helmerien viikonloppumatka
Garda-järven Salòon
Elämysviikonloppu Villa Arcadiossa - syksyn Helmeri-matka vie
ainutlaatuiseen ympäristöön pohjois-italialaiseen luostariin!
Helmeri-matkalla pääset nauttimaan Villa Arcadion korkeatasoisesta
palvelusta ja sen oman ravintolan herkuista, Jaana-emännän
johdolla tehdyistä retkistä, niin Milanossa kuin Garda-järven jylhän
lumoavissa maisemissa.
Alustava matkaohjelma
Perjantai 4.10
Lento Helsinki-Milano klo 08.00 – 10.05. Bussilla suomenkielisen
oppaan eli Villa Arcadion emännän johdolla Milanoon, jossa lyhyt
kaupunkikierros. Milanosta jatketaan kohti Villa Arcadiota.
Majoittumisen jälkeen kävelykierros tilalla, tervetulomaljat terassilla
sekä yhteinen illallinen.
Lauantai 5.10.
Aamiainen. Kävelyretki torille, jossa kierrellään, katsellaan ja
tehdään ostoksia - ostokset noudetaan autolla hotelliin. Salon
kaupungilla vielä kierros, jonka jälkeen paluu hotellille. Aikaa vielä
uimiseen, saunomiseen, vesijumppaan tai pilatekseen (säästä
riippuen) ja kauniista ympäristöstä nautiskeluun. Yhteinen illallinen
hotellissa.
Sunnuntai 6.10.
Aamiainen. Bussikierros Garda-järven alueella: vierailu
sitruunatarhassa, jossa on Limoncinon eli sitruunaliköörin
maistajaiset. Malcesinessa myös vapaata aikaa, ja laiva/veneretki
Sirmioneen. Siellä sijaitsee mm. Catulluksen, roomalaisen runoilijan
huvilan rauniot, myös Maria Callaksella oli siellä aikoinaan huvila.
Bussilla palataan takaisin hotellille. Yhteinen läksiäisillallinen.
Maanantai 7.10.
Aamiainen ja lähtö hotellista. Matkalla käydään ostoksilla
vaatetukkuliikkeessä Bresciassa. Päivällä vieraillaan Franciacortan
kuohuviinitilalla, jossa nautitaan kevyt lounas, viininmaistajaiset.
Sieltä matka jatkuu edelleen Milanon lentokentälle.
Lento Milano-Helsinki 19.00 – 22.55.
Hinta: 1170 euroa/matkustaja, maksuviite: 291123.
Mahdollista saada myös yhden hengen huone, lisämaksu 200
euroa.
Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Milano-Helsinki
veroineen * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa ylellisessä
Villa Arcadiossa * hotelliaamiaiset sekä muut matkaohjelman
mukaiset ateriat: 3 illallista hotellissa sekä 1 lounas * ohjelman
mukaiset kuljetukset ja retket suomenkielisen oppaan eli Jaanaemännän johdolla.
Ilmoittautumisaika: toistaiseksi…
Varausmaksu 400 euroa/matkustaja 2 viikon kuluessa
ilmoittautumisesta, loppumaksu 23.8.
Tutustu ihastuttavaan Garda-järven hotelliin, jossa emännöi
suomalainen Jaana Nakari.
http://www.hotelvillaarcadio.it/fi/
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi

Ilmoittautumiset ja maksut 17.5. mennessä.
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy, www.matkaagentit.fi
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Tapahtumakalenteri
To 17.10. klo 19.00
Neljäs tie
– komedia suomalaisesta demokratiasta

Kuvaaja Tuomo Manninen

Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen teatterikuja 1, 00100 Helsinki

Neljäs tie on kuvia kumartelematon komedia vakavista aiheista.
Musiikkipitoisessa dokumenttiteatterin, draaman ja satiirin yhdistelmässä kummittelevat sulassa sovussa niin nykypäivän aatteet,
tulevaisuuden haasteet kuin menneisyyden haamutkin. Näytelmä
kuvaa suomalaisen yhteiskunnan hiljaista vallankumousta, poliittisen toiminnan ja aatteiden muutosta kohti rajoittamattoman markkinatalouden ideologiaa, jossa asioiden arvon määrittää ennen kaikkea niistä saatava taloudellinen hyöty.
Historiallisten dokumenttien ja hämmentävien käänteiden kautta
Neljäs tie kertoo Suomi-nimisen maan ja sen asukkaiden taipaleesta halki sodanjälkeisen ajan kriisien ja karikoiden aina edessämme
häämöttävään tulevaisuuteen asti. Esitys on dramaattinen aikamatka maahan, joka kenenkään huomaamatta muuttui tunnistamattomaksi. Samalla se on kertomus historiasta, joka toistaa itseään –
ensin farssina, sitten tragediana.

ovella, eikä paluuta ole. Polku on kasvanut umpeen.
Kansallisteatterin Kirsikkapuistossa uusi ja vanha aika kohtaavat ja
paiskaavat kättä. Esitys tuo suomalaiset näyttelijälegendat
näyttämölle yhdessä — luvassa on upeita, koskettavia ja hauskoja
taiteilijakuvia Tšehovin nelinäytöksisen komedian puitteissa.
Syntyy näkyjä teatterista ja maailmasta, intohimoista ja
taisteluista, illuusioiden voimasta, muutoksen väistämättömyydestä
ja surusta kaiken kauniin katoavaisuuden edessä.
ROOLEISSA: Mi Grönlund, Olli Ikonen, Tea Ista, Ismo Kallio, Petri
Liski, Emmi Parviainen (TeaK), Esko Salminen, Katja Salminen ja
Kristian Smeds.
OHJAUS JA SOVITUS: Mika Myllyaho
Ensi-ilta 18.9.13
Liput jaan puolisen tuntia ennen esitystä teatterin eteisessä,
pääovista vasemmalla, nimilapussa: Irene Uimonen.
Hinta 36.00 euroa (normaali 39), maksuviite: 291194.
Ilmoittautumiset ja maksut 2.9.13 mennessä.
Helmerivetäjä: Irene Uimonen.

Helmereille on varattu syksyksi myös
Helsingin Kaupunginteatteriin kiinnostavia
esityksiä lisää.
Tutustu tarkemmin nettisivuillamme:
www.helmeri.fi

Esityksen kesto: 3 tuntia
Esityksessä poltetaan teatterisavukkeita sekä käytetään
teatterisavua ja voimakkaita valo- ja ääniefektejä.
ROOLEISSA: Juha Varis, Jukka Puotila, Katariina Kaitue, Kristiina
Halttu, Sari Puumalainen, Seppo Pääkkönen, Timo Tuominen Jouni
Haapakoski, Aarni Kivinen, Antti Litja, Sari Mällinen, Anna-Riikka
Rajanen (TeaK). OHJAUS: Esa Leskinen.
TAUSTATOIMITTAJAT: Susanna Kuparinen, Jari Hanska, Seppo
Konttinen ja Antti Berg
Hinta: 36,00 euroa, maksuviite: 291181.
Ilmoittautumiset ja maksut 13.9. mennessä.
Paikat permannolla riveillä 7 ja 8.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen,

To 24.10.13 klo 19.00
Anton Tšehov

KIRSIKKAPUISTO

Suomen Kansallisteatteri, Suuri näyttämö
Komedia neljässä näytöksessä
Näyttelijälegendat Tea Ista (Ranevskaja), Esko Salminen (Gajev) ja
Ismo Kallio (Firs) astuvat Kansallisteatterin Suurelle näyttämölle
hetkellä, jolloin heidän ihanaa kirsikkapuistoaan uhkaa
pakkohuutokauppa. Paikalle on kirsikkapuiston ostoaikeissa
saapunut myös maineikas ohjaaja Kristian Smeds, joka esiintyy
kauppias Lopahinin roolissa. On viimeinen kesä. Uusi aika kolkuttaa

20

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 ja tarvittaessa peruuttaa,
vaikka olisit maksanut tapahtuman tilillemme.
Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen
näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

In memoriam

Annikki Säilä 1917 - 2013
Annikki Säilä o.s. Tiitinen syntyi Kymen kunnassa, valmistui Kotkan kauppaopistosta ja teki pitkän päivätyön kirjanpidon, tilinpäätösten ja tilintarkastusten parissa vielä
eläkeiässä. Annikin ura alkoi Tampellassa Inkeroisissa ja eläkkeelle hän jäi Helsingin
Turkisteollisuudesta pääkirjanpitäjän tehtävästä.
Säilän perhe asui puolison isän rakentamassa talossa Pihlajamäessä - paikallisesti tunnetussa, arvokkaassa Säilän talossa. Perheen muutettua taloa asutti tänäänkin tunnettuja
kulttuurin ja tiedealan henkilöitä.
Annikilla on kaksi lasta, Seppo ja Terhi. Annikki oli Helsingin Merkonomit ry:n perustaja- ja kunniajäsen. Lisäksi hän osallistui moninaisiin kulttuuririentoihin.
Muistamme Annikki Säilän valloittavat runot ja nauravaisen katseen. Hänen kanssaan
oli mukava tarinoida ja kuulla muisteloita aina kohdatessamme.
Pekka Siitonen

Jaana Nakari – suomalaisyrittäjä Gardajärvella:

Hotelli on unelmieni täyttymys

❦ Teksti: Merja Äimänen

Jaana Nakari kertoo, että rakennuksen historiasta on vain vähän tietoa. Todistusaineistona luostariajoilta ovat 1300-luvulta
peräisin olevat uskonnolliset freskomaalaukset. Vanhasta rakennuksesta oli jäljellä vain yksi seinä, jolta ne löytyivät. Nykyinen
rakennus on 1800-luvulta. Se oli ollut noin 40 vuotta autiona ja
siksi erittäin huonossa kunnossa.
-Entisöimme rakennuksen kunnioittaen sen alkuperää. Hotellin lisäksi meillä on myös ravintola, joka on auki myös ulkopuolisille asiakkaille. Työntekijöitä meillä on minun ja Akin
lisäksi on noin 16 henkilöä. Hotellissa on 18 huonetta, joihin
mahtuu enintään 40 henkilöä.

J

aana Nakari, Villa Arcadion emäntä, muutti noin kolmekymmentä vuotta sitten opiskelemaan Roomaan. Sen jälkeen hän asui kolme vuotta Itävallassa ja vuodesta 1986
Gardajärvellä.
- Olemme suomalaisia, vaikka olemme aina asuneet ulkomailla. Poikamme ovat syntyneet Salzburgissa Itävallassa vuosina 84 ja 85. Pojista Aki toimii Villa Arcadiossa apunani ja
Sami asuu Hollannissa.
- Perheeseeni kuuluvat tällä hetkellä mieheni Francesco ja
kaksi koiraa: 14-vuotias englanninsetteri Diana ja kuusikuukautinen kultainennoutaja Otto. Harrastan liikuntaa, vaellusta,
uintia ja pilatesta, kertoo Jaana perheestään ja itsestään.
- Työni hotellin kanssa vie suurimman osan ajasta ja päiväni
ovat pitkiä. En voi oikeastaan puhua työstä vaan elämäntavasta.

Luostarin raunioista syntyi hotelli
Jaanalla oli unelma avata oma pieni hotelli.
-Mieheni Francesco sai tilaisuuden ostaa vanhan luostarin
rauniot, sillä hän tiesi hotelliunelmastani. Kunnostustyöt kestivät noin kahdeksan vuotta ja avasimme hotellin vuonna 2006.
Hotelli on unelmieni täyttymys ja vielä nytkin nautin sen pyörittämisestä täysin siemauksin.

Hotellissa viihdytään kuin kotona
- Mottomme on, että asiakkaat viihtyisivät luonamme kuin kotonaan; se on meidän ja vieraidemme
koti. Kiinnitämme huomiota yksilölliseen palveluun, puhtauteen ja
ohjaamme asiakkaita tutustumaan
paikalliseen elämään.
- Panostamme hotellin ravintolassa lähiruokaan. Suurin osa vihanneksista, hedelmistä ja yrteistä
keittiöömme tulee omalta tilaltamme. Kanalakin on, josta saamme
aamiaiseksi tuoreet kananmunat.

Jaana Nakari toivottaa Helmerit tervetulleiksi lokakuussa
viihtyisään kotiin, Villa Arcadioon. Hänen mielestään lokakuu on hyvä kuukausi vierailla Gardalla. ”Minun lempikuukauteni ovat huhti-, loka- ja marraskuu. Lokakuussa
päivät ovat kirkkaita, järvimaisemat parhaimmillaan ja
lämpötila miellyttävä. Silloin jaksaa liikkuakin helposti.”

Kiehtova kiertomatka
Pohjois- ja KeskiVietnamissa
• 12. – 22.10. 1.990,–

Tuntematon Vietnam

Sis. mm. Finnairin suorat reittilennot,
täysihoito, retkiohjelmaa, suomalaisen
oppaan pelvelut.

KAUPUNGIT JA
KIERTOMATKAT

TEEMAMATKAT

RISTEILYT

Grease-musikaali Tartossa
• 24. – 26.5.
245,–
Riian oopperajuhlat
• 11. – 14.6.
360,–
Kentin linnoja ja puutarhoja
• 14. – 17.6.
1.190,–
Pyöräilymatka Lahemaan
kansallispuistossa
• 25. – 28.6.
320,–
Pyöräilymatka Hiidenmaalle
• 9. – 12.7.
405,–
Puutarhakierros Virossa
• 9. – 12.7. • 1. – 4.8.
320,–
Agatha Christien Englanti
• 14. – 18.8.
1.290,–
Birgitta-festivaalit
Tallinnassa
• 17. – 18.8.
155,–
........................................................................................

............................................................................................

Laatokka ja Ääninen

.......................................................................................

• 10. – 15.6. alk.................................................................................675,–

Pietarista Volgalle
ja Moskovaan

.......................................................................................

• 8. – 15.7. alk. ................................................................................. 895,–

Itäinen Välimeri

..................................................................................................

Sisilia – Pireus – Kusadasi – Kreeta

• 15. – 22.9. alk. ....................................................................1.360,–

Chongqing, Jangtse-joen
risteily ja Shanghai
• 16. – 24.9.
2.195,–
Läntinen Karibia
• 6. – 17.11. alk.
2.390,–
....................................................................................

.......................................................................

......................................................

....................................................................................

...............................................................................................

Gotlanti, ruusujen ja raukkien
saari • 4 pv alk.
850,–
Virolaisia kartanoita
• 11. – 14.6. • 8. – 11.8.
330,–
Kroatian helmiä
.......................................................................

TUTUSTU
ESITTEESEEMME
www.matka-agentit.fi
tai nouda/tilaa
toimistostamme!

....................................................

– Dubrovnik ja Korculan saari

• 21. – 26.6. ....................................................................................1.095,–

Suomenlahden ympäri

– Pietari, Pushkin ja Katariinan
palatsi, Narva, Rakvere, Tallinna

• 22. – 26.7. .............................................................................................. 795,–

Tarunhohtoinen Viena,
Itä-Karjala ja Solovetskin saari

• 4. – 11.8. ...........................................................................................1.295,–

Krimin niemimaan kierros
• 2. – 7.9.
1.280,–
Peking • 8 pv alk.
1.195,–
Shanghai-Hangzhou-Suzhou
• 8 pv alk.
1.430,–
................................................................................................

.....................................................

Matka
agentit

.............................................................................................

• HELSINKI, Eerikinkatu 33 • JOENSUU, Kirkkokatu 20 • PORVOO, Lundinkatu 16 • TURKU, Linnankatu 8E
• VAPAA-AJAN MATKAT puh. 010 321 2800 Puhelut 8,28 snt/puh + lankaverk. 5,95 snt/min, matkapuhelimesta + 17,04 snt/min (+ alv).

VARAA MATKASI 24 H
www.matka-agentit.fi

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2013
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

To 18.4.

16.00

Eero Järnefelt, Ateneum

15,00 e, viite: 291149

To 18.4.

19.00

Metsäjätti, Kansallisteatteri

28,00 e, viite: 6130

Musikaalimatka Tarttoon

195,00 e, viite: 6091

Pe-su 26. – 28.4.
To 2.5.

19.00

Ilta Esko Salmisen kanssa, Kansallisteatteri

33,00 e, viite: 6143

Ma 13.5. ja ti 14.5.

17.00

Kauneusillat Helmerien toimistolla

maksuton

To 16.5.

17.00

Michelangelo, Sinebrychoffin museo

13,00 e, viite: 291178

Ma 20.5.

16.30

Vierailu: hotelli Crowne Plaza

maksuton

Ke 22.5.

08.30

Päiväretki Sysmään

82,00 e, viite: 291136

To-su 29.8. – 1.9.

Matka Viron sipulimarkkinoille

250,00 e, viite: 291165

Pe-ma 4.-7.10.

Helmerimatka Gardajärvelle

1170,00 e, viite: 291123

To 17.10.

19.00

Neljäs tie, Kansallisteatteri

36,00 e, viite: 291181

To 24.10.

19.00

Kirsikkapuisto, Kansallisteatteri

36,00 e, viite: 291194

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2013

Heikki Immonen
Puhelin 0400 841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,

Päätoimittaja:
Toimitussihteerit:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Liisa Kotimäki, I varapuheenjohtaja
Puhelin koti 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi

Materiaali:

Hanna Kukkonen
Puhelin: 044 0204 750
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com

Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:

Anna-Maija Kunnas
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Matti Niemelä, II 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
Sirkka Warvas
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Varajäsenet:
Marja Alppi, Helmeri-päivystys
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Tiina Laurila
Puhelin 0440 695 151
tii.laurila@gmail.com

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

Jäsenyydet:

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Hallitus
Hanna Kukkonen
Matti Niemelä
Anni Purontaa
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
25 €/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 2013
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.
Jatkossa palvelemme asiakkaitamme toimipisteessämme
ajanvarauksella maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello
9.00–15.00 välisenä aikana ja perjantaisin kello 9.00–12.00
välisenä aikana. Keskiviikkoisin palvelemme ilman ajanvarausta klo 9.00–15.00. Ajanvarauksen suosittelemme tekemään puhelimitse.
Internet-osoite: www.tknomit.fi
Palvelupuhelin 09 8689 400 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
Sähköinen asiointi: eAsiointi
Vuoden 2013 jäsenmaksu 120 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lopussa. Työttömyyskassan jäsenmaksu, 120 €/vuosi ja 10 €/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
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi

– lehti

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

Molemmat - sekä uusi jäsen että suosittelija
- saavat liittymislahjana edullisen arvokupongin, joka sisältää
YÖPYMISEN KAHDELLE
87 euron hintaan Meriton Grand
Conference&Spa Hotellissa Tallinnassa
sisältäen kylpylän vapaan käytön kaikkina
viikonpäivinä.
Saat myös 10 euron arvoisen etukupongin
hoito-osastolle (yksi kuponki per yöpyjä)

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

JÄSENEDUT
Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Matkustajavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa
jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
(koti, auto-, henkivakuutus ym.)
● Helmeri-lehti ja SMYL-liiton
julkaisema Merkonomi News -lehti
neljä kertaa vuodessa
● Helmerien matkat ja tapahtumat
● Liiton tarjoamat palvelut ja
tapahtumat

Meriton-arvokuponki on voimassa 30.12.2013 asti.
Arvokupongin ja varausohjeet saat maksettuasi
kalenterivuoden 2013 jäsenmaksun.

JÄSENMAKSU
● Jäsenmaksun suuruus 88 euroa koko
kalenterivuosi 2013
● Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen!

Meriton Grand Conference&Spa Hotell
Paldiski mnt. 4, Tallinn

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

LIITY HETI!

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

