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Kesä saa
hyvälle mielelle

L

omilta on nyt palattu. Oli loma
koska tahansa, ei kukaan voinut
syyttää huonoja säitä. Aurinkoa
ja hellettä riitti kaikille.
Omituisin kesämuistoni on, kun
työstä palatessani perjantai-iltapäivänä heinäkuussa olin ainoa
bussimatkustaja koko reitin Tikkurilasta Pähkinärinteeseen.
Kaikki todella lomailivat tai ainakin luistivat aikaisin työstä perjantain kunniaksi. Oli
filmimäinen olo: vain
minä ja kuljettaja keskellä ei-mitään.
Kesällä harrastetaan mukavia asioita:
mökkeilyä, dekkareita, kesäteattereiden
naurunäytelmiä,lavatansseja, huvipuistoja. Tai katsotaan vain
kuinka ruoho kasvaa.
Hienoa, että kaiken ei
tarvitse olla huippuvakavaa.
Itse pistäydyin sisaren mökiltä tullessa Iittalassa Naivistitnäyttelyssä. Kaikesta
näkee, mitä esittävät. Paljon pieniä herkullisia värikkäitä yksityiskohtia löytyy
lähes kaikista tauluista. Jo taulujen nimistä tulee hyvälle tuulelle. Veistoksissakin oli huumoria ja hyvää mieltä. Mukana olivat mm. Annukka Grönlund,
Olavi Hurmerinta, Pertti Ylinen, Anita Backlund,Anna-Liisa Hakkarainen.
Martti Huu-Haa Innasen taulut puuttuivat tänä vuonna. Suokalmukkimiehiä ei enää näkynyt.

Toinen iloinen paikka oli Taidekeskus Salmela. Oli kutsuttuja, tunnettuja
näytteilleasettajia, mutta oli myös nuorten taiteilijoitten esiinmarssi kilpailun
muodossa. Uusia oivalluksia. Taiteena
voi esittää monia erilaisia asioita. Upeaa, että annetaan nuorille mahdollisuus

saada julkisuutta ja siten luoda uraansa.
Salmelan puistoissa oli myös eri aikakausien huvimajoja; piirustukset olivat
Engeliltä,Viivi Lönniltä,Aino Aallolta
ja myös uusien arkkitehtien ajatuksia.
Majat koonneilla opiskelijoilla on ollut
mielenkiintoinen oppilastyö.
Itse katson ja seuraan paljon. Ymmärrän myös niitä, jotka eivät seuraa.
Mutta moniin asioihin pääsee sisälle vasta sitten, kun on nähnyt, kuullut

tai seurannut niitä riittävän kauan. On
kyseessä sitten arkkitehtuuri, teatteri,
tanssi, kuvataiteen eri lajit tai kirjallisuus. Pitää niin sanotusti ”ajaa itsensä
sisään”. Taidetta ei tarvitse ”ymmärtää”. Riittää, jos siitä nauttii.
Syksyllä ihmisten aktiviteetti kasvaa.
Ilmoittaudutaan herkästi
eri kursseille; päätetään
harrastaa.
Toivoisin, että miettisitte vakavasti myös,
voisitteko ja ehtisittekö tulla mukaan aktiiviseen Helmeri-toimintaan. Tarvitsemme
joukkoomme eri-ikäisiä, eri asioita harrastavia, mukavia merkonomeja.
Marraskuussa on syyskokous ja siellä valitaan
uusia luottamushenkilöitä; myös puheenjohtajan pesti on katkolla.
Toimintaan voi toki ilmoittautua ilman hallituspaikkaakin. Toivomme saavamme hyviä uusia ideoita, jotta
tarjontamme vastaisi
mahdollisimman monen jäsenen toiveita.
Nähdään taas Helmeri-tapahtumissa.
Kauniita syyspäiviä!
Anni Purontaa

Eilisen ”ei koskaan” voi olla tämän päivän poikkeustapaus ja huomisen tapa.
Sylvi Kekkonen
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Merkonomi, tradenomiopiskelija Iiris Tuorila on monessa mukana

”Opiskelu piristää minua
henkisesti, vaikka se välillä
rankkaa onkin”
Ehtii paljon, kun nuorena aloittaa. Ramboll Finnconsultissa projektiadministraattorina ja toimitusjohtajan sihteerinä työskentelevän Iiris Tuorilan kohdalla se
ainakin pitää paikkansa. 47-vuotias Iiris aloitti merkonomiopinnot 15-vuotiaana
ja on sen jälkeen jatkanut opintojaan mm. monipuolisten kansainvälisten työtehtäviensä ohessa. Tällä hetkellä hän opiskelee kansainväliseen yritysmarkkinointiin
painottuvaa tradenomin tutkintoa Laureassa. Iiris Tuorila on myös paljon
harrastavan perheen äiti; hän itse sekä koko perhe, mies ja kolme teini-ikäistä lasta,
harrastavat liikuntaa lenkkeilemällä, jumppaamalla, ratsastamalla, jalkapalloa
pelaamalla, metsästämällä ja kalastamalla.
- Oltuani noin kaksi vuotta YK-toimistossa sain muitakin töitä samassa
ministeriössä.Työskentelin myös kansliatoimistossa, jossa hoidin muun muassa ministeriön henkilökunnan nimikirjoja ja tuurasin ministerin sihteeriä.
Näissä tehtävissä olin ollut noin vuoden, kun minulle tarjottiin paikkaa Tukholmaan, Suomen suurlähetystöön sotilasasiamiehen sihteeriksi.
Iiris Tuorila otti vastaan haasteen ja
lähti töihin Tukholmaan vuonna 1982,
Kalevalanpäivänä.

Töihin näköalapaikoille

I

iris Tuorila aloitti kaupalliset opintonsa vuonna 1974 Salon kauppaopistossa.
- Olin 15-vuotias,kun merkonomiopintoni alkoivat. Koska olin kovin nuori,
niin monet asiat piti päntätä ulkoa päähän – toimistotyökokemusta kun ei ollut ehtinyt karttua. Sain kuitenkin kahlatuksi silloin kolmevuotisen kauppaopiston kunnialla läpi. Valmistuttuani
pääsin kesätöihin Kansaneläkelaitoksen toimistoon Espoon Tapiolaan, jossa olin ollut kesätöissä jo aikaisempanakin kesänä, muistelee Iiris opiskeluja työuransa alkutaivalta.
- Kesätyön loputtua otin yhteyttä
Yhtiöpalveluun ja sitä kautta pääsin
konttoristiksi Kelloseppäliittoon. Työ
oli vaihtelevaa: käännöstehtävistä vieraiden kestitykseen. Oltuani vuoden
siellä töissä näin lehdestä ilmoituksen, jossa puolustusministeriön YK-toimisto haki kanslistia. Ilokseni sain
paikan; muistan vieläkin, että työni
puolustusministeriössä alkoi 1.4.
1978.
Iiris Tuorila tuntuu viihtyneen kaikissa
työpaikoissaan. ”Pidin tästäkin työstä.
YK-toimistossa järjesteltiin YK-tehtä-
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Muutto tuntemattomaan

Kesällä Iiriskin keräsi voimia.

vissä, muun muassa Namibiassa, Kyproksella ja muissa rauhanturvakohteissa olevien henkilöiden perehdyttämistä, kielikokeita, lomalentoja operaatiomaista kotimaahan ja paljon muuta.”
Iiriksen mukaan puolustusministeriön
työilmapiiri oli melko rento.
Työn ohessa Iiris Tuorila opiskeli iltalukiossa ja kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1980 Ressun lukiosta.

Matka Tukholmaan töihin oli uutta ja
jännittävää, mutta mukava muistokin
menomatkalta jäi. ”Lentokoneessa Mika ja Satu Tiivola istuivat kanssani samalla paikkarivillä ja Arlandan kentälle saavuttuamme Mika Tiivola herrasmiehen elkein auttoi minulle päällystakin päälle.”
- Tukholma oli ja on yhä edelleen
mielestäni kaunis kaupunki. Suomen
suurlähetystö sijaitsi silloin keskustassa Regeringsgatanilla, NK:n tavaratalon lähellä. Lounastauollakin
pääsi mukaan kaupungin sykkeeseen.

IirisTuorila muistelee alkuhankaluuksia: ruotsin kieli oli ensin outoa. ”Kun
ruotsia oppi kuuntelemaan, alkoivat
asiat sujua ja se antoi rohkeutta myös
itse ottaa kantaa asioihin. Lisähohtoa
Tukholmassa asumiseen toi se, että kun
silloinen poikaystäväni, nykyinen mieheni, Esa pääsi armeijasta ja pyrki ja
pääsi Tukholman yliopistoon lukemaan
kauppatieteitä. Kävimme katsomassa
usein erilaisia mielenkiintoisia nähtävyyksiä ja tapahtumia Tukholmassa ja
sen lähiympäristössä.”
- Lähes neljä vuotta Tukholmassa vierähti tosi nopeasti. Sitten olikin edessä
muutto Suomeen ja työpaikkana odotti
puolustusministeriön YK-toimisto. Kun
olin työskennellyt siellä noin vuoden,
sain työpaikan SKOP:n laki- ja luottoosastolta, jossa hoidin muun muassa yritysten perustamiseen liittyviä kaupparekisteriasioita. SKOP:ssa työskentelin
myös säästöpankki- ja arvopaperiosastolla, kertaa Iiris Tuorila paluutaan takaisin Suomen työmarkkinoille.

Vuoden kuluttua Iiris näki sisäisessä tiedotuslehdessä, että Säästöpankkiliito oli perustanut liiketoiminnan
kehittämisyksikön, joka haki sihteeri-assistenttia. ”Hain paikkaa ja pääsin sinne. Aloitin Säästöpankkiliitossa
joulukuussa 1996; työpaikkani oli ihan
keskustassa, Stockmannin tavarataloa
vastapäätä.”
- Työ oli taas mielenkiintoista ja työkaverit mukavia. Muistan, että uusi vuosituhat samoin kuin uusi valuutta, euro, otettiin vastaan hyvin valmistautuneina. Euron käyttöönottokoulutuksia
järjestettiin ahkerasti.
Säästöpankkiliitossa liiketoiminnan
kehittämisyksikössä Iiris Tuorila oli mukana myös sisäisen lehden teossa. ”SpKanava –lehteä julkaistiin ryhmän intranetissa. Minä keräsin lehden aineistot kehittämispäälliköiltä ja julkaisin ne
verkossa.Työ oli niin kiinnostavaa, että
suoritin samalla tiedottajan tutkinnon
Markkinointi-instituutissa.Tiedotustyö
minua kiehtoo vielä nytkin.”

Perhe kasvaa –
pankkimaailma muuttuu

Työ lähempänä kotia –
tehtävät kaukomailla

- Vuonna 1990 huhtikuussa syntyi ensimmäinen lapsemme Tapio. Olin silloin SKOP:n arvopaperiostolla ja muistan, että ensin helmikuun oli pankkilakko ja sitten maaliskuussa alkoi äitiyslomani. Aika kävi kotona pitkäksi:
laitoin sinä aikana kaikki valokuvatkin albumeihin. Tapion syntymän jälkeen olin noin puolitoista vuotta kotona, sitten palasin taas SKOP:iin. Toimipaikkani oli muuttanut sillä välin Espoon Kiloon, muistelee Iiris työelämänsä vaiheita.
- Kolmen vuoden kuluttua syntyivät kaksoset Liinu ja Veikko. Heidän
syntymänsä jälkeen olin taas noin
puolitoista vuotta kotona; onneksi
koko tämän ajan siskoni Kirsti kävi
minua auttamassa. Tästä avusta haluankin häntä kiittää oikein sydämen
pohjasta.
Kun Iiris Tuorila palasi töihin vuoden 1995 lopulla, SKOP:in arvopaperiosasto oli muuttunut Samlinkin yhdeksi osastoksi. ”Työskentelin siellä
arvopaperimarkkinapalvelut-osastolla ja hoidin mm. arvopaperisäilytysten
asiakaspalvelua puhelimitse.”

- ”Show must go on”, sanotaan. Kun olin
ollut Säästöpankkiliitossa viisi vuotta,
aloin katsella taas uusia työpaikkoja
lähinnä sillä silmällä, että voisi käyttää työssä vieraita kieliä, ettei se taito
pääsisi kokonaan ruostumaan.
- Hain nykyisen työnantajani Ramboll Finlandin, silloisen Viatekin, johdon assistentin paikkaa. En saanut sitä, mutta muutaman kuukauden kuluttua minulle soitettiin Viatekin tytäryhtiöstä, silloisesta Finnconsultista, ja kyseltiin, olisinko kiinnostunut heillä vapaana olevasta projektiadministraattorin tehtävästä. No, mikä ettei, ajattelin, sitten tulisi prepattua ainakin englannin kieltä.
”Nykyinen työni vaatii sitkeyttä, jotta
saa asiat hoitumaan: esimerkiksi Nicaraguassa on välillä tosi rankkoja sateita, joiden seurauksena sähköt saattavat
mennä pois muutamaksi päiväksi eivätkä faksit ja sähköpostit kulje.”
- Työ Finnconsultissa on kuitenkin hyvin antoisaa. Työyhteisö on monikulttuurinen; se on rikkaus, jota ei välttämättä korkeampi palkkakaan tarjoa.
Englannin kieltä saa käyttää töissä päi-

vittäin, myös espanjaa olisi hyvä osata,
nyt olen vasta alkuasteella siinä.

Nyt on aikaa jatko-opinnoille
Kun lapset kasvoivat, Iiris huomasi,
että omaakin aikaa taas jää. Ja niinpä
hän innostui – mistäpä muusta kuin
opiskelusta!
- Tradenomiopiskelut aloitin vuosi sitten syksyllä Leppävaaran Laureassa liiketalouden koulutusohjelmassa. Suuntautumisopinnot painottuvat
kansainväliseen yritysmarkkinointiin.
Aikuisopiskelijaryhmässämme on 16
merkonomia.
Iiris Tuorila iloitsee, että opiskeluryhmä on pysynyt hyvin koossa. ”Opettajat ovat sanoneet, että aikuisopiskelijat
ovat motivoituneita ja heillä on mottona, että kaveria ei jätetä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jonkun pitää olla
työ- tai muiden esteiden takia pois lähiopetuspäivästä, joku toinen ryhmäläinen huolehtii hänelle monisteet ja
pitää muutenkin ajan tasalla.”
- Laureassa opiskelu jakaantuu lähiopetuspäiviin ja itseopiskeluun. Emme
ole koululla neljänä iltana viikossa: esimerkiksi tulevana syksynä on kuusi lähiopetuspäivää ja lisäksi muutama perjantai-ilta sekä lauantaipäivä opiskelua.
Itselleni tämä onkin ainoa sopiva vaihtoehto; en pystyisi osallistumaan opiskeluun joka ilta oman työni ja lasten
harkkakyyditysten takia.
Iiriksen kesäkään ei ole mennyt laiskotellessa. ”Otin kesäksi yhden kurssin, kansalaisjuridiikan, jonka voi suorittaa verkko-opintoina. Kesä- ja heinäkuun aikana en käyttänyt paljoa aikaa opiskeluun lukuun ottamatta muutamia ryhmätyöiltoja.”
Tradenomiopiskelun lähiopetuspäivät
alkavat toden teolla elo-syyskuun vaihteessa. ”Sitä ennen aloitamme opiskelun ryhmätöitä tehden. Tällä hetkellä
on menossa työ, joka tehdään pareittain. Työskentelyn aloitan parini kanssa elokuun alkupuolella ja työstämme
sitä kerran viikossa, jotta se on valmis ensimmäiseen lähiopetuspäivään
mennessä.”
Iiris Tuorila aikoo valmistua tradenomiksi kahdessa vuodessa. Tämä on
aikataulusuunnitelma Laureassa merkonomitutkinnon omaaville aikuisopis-
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kelijoille. ”Tarkoituksenani on tulevan
syksyn aikana saada koottua tutkintoon
tarvittavat muut opintopisteet, paitsi
lopputyöstä kertyvät pisteet. Lopputyöhön aion keskittyä ensi kevätlukukaudella ja saada opinnot päätökseen kevään aikana. Toivon, että suunnitelma
pitää ja aika ja voimat riittävät.”

Tehokas ajankäyttö tärkeää
- Kun aloitin viime syksynä opiskelun
työn ohella, tiesin, ettei tule olemaan
helppoa yhdistää työtä, perhettä ja opiskelua. Toistaiseksi olen saanut sovitelluksi ajankäyttöni melko hyvin. Kuitenkin opiskelu, vaikka välillä väsyttävää
onkin, piristää henkisesti. Itsensä kehittäminen on minulle tärkeää, lisäksi tämä on ihan minun oma juttuni.
Iiris Tuorila suositteleekin lisäopintoja kaikille merkonomeille, varsinkin, jos opinnoista on vierähtänyt vuo-

Iiris Tuorilan työnantaja
Iiris Tuorila työskentelee Ramboll
Finnconsultissa projektiadministraattorina – projektien hallintoon
liittyvissä tehtävissä – sekä toimitusjohtajan sihteerinä.
Ramboll Finnconsult on Ramboll
Finlandin (entinen Viatek) tytäryhtiö, joka on jo vuodesta 1963 lähtien
tarjonnut suunnittelu-, koordinointi- ja tukipalveluja kansainvälisiin
teknisen avun projekteihin (=kehitysyhteistyöprojekteja). Projekteihin on osallistuttu yli 40 maassa Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa ja Tyynen meren
alueella. Pääasiakkaita ovat Suomen ulkoasiainministeriö, Euroopan unioni, kansainväliset organisaatiot ja kehityspankit.
Entinen Viatek kuuluu Pohjoismaiseen Ramboll-konserniin ja toimii Suomessa Ramboll Finlandin nimellä. Yritys on perustettu vuonna
1962 ja toimii tällä hetkellä 14 paikkakunnalla reilun 600 työntekijän
voimin. Yhtiön liikevaihto vuonna
2003 oli 43,3 miljoonaa euroa.
Ramboll Finland sijaitsee Espoon
Piispanmäentiellä.
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sia - ellei vuosikymmeniä. ”On virkistävää kuulla opiskelukavereiden ajatuksia omista töistään ja työkokemuksistaan vuosien varrelta. Tuoreet tiedot on hyvä valttikortti työelämässä,
joka muuttuu yhä nopeammin. Itselläni ei ole tarkkaa suunnitelmaa, mitä
teen sen jälkeen, kun olen saanut tradenomin paperit. Katson tilanteen sitten aikanaan.”

Kesällä ehti lomaillakin
Kysyin, onko Iiriksellä lainkaan vapaaaikaa ja ehtiikö hän lomailla. Miten tämä kesä on mennyt?

- Kuluvaan kesään otimme varaslähdön tuttavien kanssa toukokuun lopulla.Vietimme pitkän viikonlopun Venetsiassa ja Roomassa. Viikonloppureissu
oli minulle ihan omaa aikaa, perhe oli
kotona. Perheen kanssa vietimme lomaa tällä kertaa kotona - talonmaalauksen ja saunaremontin merkeissä. Lomailimme lisäksi viikon Kreetan Haniassa. Se viikko oli rentouttavaa yhdessäoloa, poissa normaaleista arkirutiineista.
Yhtenä päivänä vuokrasimme auton ja
kävimme Kreikan Malediiveiksi kutsutussa Elafonississa, muistelee Iiris Tuorila piristävää kesälomaansa.

Iiris Tuorilalle loma Roomassa oli ”ihan omaa aikaa”.

Merja Äimänen

Hemmotteluiltapäivämme 16.5.2006

Helmeri-naiset
kauniiksi ja pirteäksi!
KUVAT: LIISA KOTIMÄKI

”

Kivaa sinäkin olet täällä!, Hei, oot
sä uusi Helmeri?, Kesä alkaa ihan
just, täytyy saada varpaankynnetkin
kauniiksi ja jalat keveiksi! Mun hiusten väri pitäisi tummentaa ja kirkastaa
eikä leikkauskaan olisi pahaksi.” Näin
alkoi valmistautumisemme kesään - innostuneesti ja energisesti - sitä me naiset säteilimme.
Helmerien järjestämä Naisten hemmotteluiltapäivä tiistaina 16.toukokuuta
Yrkesinstitutet Prakticumissa saavutti niin suuren suosion, etteivät kaikki
halukkaat valitettavasti päässeet mukaan. Keväisessä hemmottelupäivässä
oli mukana 31 Helmeriä. Iltapäivän aikana meillä oli mahdollisuus saada ihania hoitoja: kasvo-, jalka- ja käsihoitoja
sekä erilaista hierontaa; todella rentouttavaa intialaista päähierontaa ja vartalohierontaa. Useimmat meistä olisivat
hellineet itseään jopa kaikissa tarjolla
olevissa hoidoissa.
Prakticumin apulaisrehtori Henrik
Wik kertoi meille tärkeää tietoa opiskelusta, joka on tänä päivänä todella
monimuotoista. Ruotsinkielinen oppilaitos tarjoaa erilaisia koulutusoh-

jelmia – merkonomikoulutus mukaan
lukien - joiden erikoistumisien myötä
opitaan myös työelämää varten. Kuulimme, että Prakticumista saa ostaa monenlaisia palveluja!
Kouluympäristö toi monen mieleen
oman opiskeluajan;ihanuuksineen,ihastuksineen ja hankaluuksineen.
Taitavien käsien ja ihanan rentouttavien hoitojen lomassa nautimme oppilaitoksen ravintolassa erittäin maukkaita
salaatteja jutustellen ja tutustuen.
Hyvinvointiimme oli vaikutettu koko toukokuisen iltapäivän ajan!

Hemmoteltavana Pirjo Iso-Markku.

Helmerivetäjä Päivi Lumpola

YRKESINSTITUTET PRAKTICUM ERBJUDER VUXENOCH FORTBILDNING INOM FLERA OLIKA BRANSCHER:
• företagsverksamhet och kommunikation
• kultur
• teknik
• turism-, hotell- och restaurangservice
• skönhets-, social- och hälsovård
Inom yrkesutbildningen för vuxna finns tre nivåer:
- Yrkesinriktad grundexamen
- Yrkesexamen
- Specialyrkesexamen.
Dessutom erbjuds fortbildning i form av kurser av varierande
omfattning.
Studierna utförs dagtid, kvällstid, via nätbaserade kurser, distansstudier och/eller som läroavtal beroende på kurs/utbildning.

Yrkesinstitutet Prakticum
Jan-Magnus Janssons plats 5, 00550 Helsingfors
WWW.PRAKTICUM.NET

Kevyet kevätjalat saa myös Seija Nykäsenoja.
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Nuoristako kulttuuristen
myyttien murtajia?
V

oisiko perheeseen kutsua pitemmäksi aikaa vieraaksi kiinalaista,
sveitsiläistä tai ranskalaista nuorta? Huh kauhistus, eihän meillä ole… ,
eihän se onnistu; miten, mitä jne. loputtomasti? Perheeseemme nimittäin tuli kesän aikana nuoria runsaan kolmen
viikon ajaksi: Cherry Hongkongista ja
Kathrin Sveitsistä. Jordan Ranskasta
kävi pikaisesti tyttäremme ystävättären kanssa.
Minkä vaikutuksen eksoottinen,omintakeinen suomalaisuutemme sitten teki näihin nuoriin?

Suomi ja Cherry

Hyvät ystävykset eri kulttuureista: Maria Warvas ja Cherry.

Vieraamme Hongkongista oli valoisa,
iloinen ja kaikkeen innokas, ennakkoluuloton kokeilija – myös ruokaan.
Ensinnäkin saimme kuulla, että näkymä ikkunastamme on maailman kaunein. Piti ihan kurkistaa itsekin.Vain puita! Niinpä – puita. Heidän pitää mennä
vuorille nähdäkseen vihreätä tai metsää. Cherry ei ollut koskaan kokenut
luontoa näin läheltä. Ei myöskään hiljaisuutta, lintujen laulua, tilaa ympä-
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rillä. Tosin hänen hongkongilaiset ystävät olivat matkailleet Euroopassa ja
todenneet ’siellä olevan tylsää’. Mutta
Cherrylle oli suoranainen elämys poimia esimerkiksi mansikka maasta ja
syödä se. ”Mahtavaa”.
Kala oli Cherryn lempiruokaa. Ei kai
sentään voi olla kalakukkoa tai itse ongittuna? Toisin kävi, hän halusi lisääkin.
Entäpä meille rakas ruisleipä, sehän on
ainutlaatuinen maailmassa. Joka päivä hän valitsi aina ruisleivän ja karjalanpiirakan. Veipä Lontooseen tuliaisinakin. Riisipuuroonkin Cherry mielistyi. ”Voiko teidän kraanavettä juoda?” Hän ei jättänyt mitään kokeilematta vaan piti kaikista antimistamme. Tunsin piston sisälläni: mistä kaikesta olen itse jäänyt paitsi valitessani
vain tietämiäni ruoka-aineita, jättänyt
maistamatta maan herkkuja.
Sauna luonnollisesti kuuluu meidän arkeemme, mutta eihän nyt sentään Cherrylle. Hän oli käynyt jossain

turkkilaisessa saunassa, muttei edes
kuullut suomalaisesta, saatikka sitten
savusaunasta. No mutta suoraan vaan
savusaunaan ja uimaan, sitten tavallinenkin tuntui jo tutulta. ’Exciting, exciting’ iloisen naurun ja käsien taputusten kera lisättynä mönkijäajelulla,
veneilyllä, saaristolla, ratsastuksella
jne. Siinä kokemusta ja muistelemista kerrakseen.

Exciting!

Ennakkoluulotonta ystävyyttä
- Sirkka ja sveitsiläinen Kathrin.

Sydämestä sydämeen

Suomi ja Kathrin
Avoimuus ja iloisuus kuvaa myös sveitsiläistä nuortamme. Kathrinkin oli innokas kokeilemaan kaikkea uutta. Saaristomme oli elämys ja suuri ’ruotsinlaiva’ ennen näkemätön, Hanko sileine
kallioineen kaipauksen jättävä. Maillamme on myös paljon yhteistä ja kulttuurit Kaukoitää läheisempiä. Silti jokaisen uuden asian edessä pysähdyimme alkukysymyksiimme.Tunsimme syvää sympatiaa, kun hän kertoi kotiinsa USA:sta nuorisovaihtoon tulleesta
tytöstä. Sveitsiä esiteltäessä tyttö napsauttelikin: ”..ihan hyvä, mutta meillä tämä on paremmin, parempaa ja
suurempaa…”. Plussa meille: pienien maiden on luontaisesti katsottava
avarammin.
Tavallinen suomalainen kahvi kuului Kathrinin päivittäiseen nautintalistaan, samoin ruisleipämme otti lähtemättömän paikkansa. Suomalaiset

letut, pannukakut ja vohvelit maistuivat herkuilta, mutta hunajaa piti saada paahtoleivälle.
Musiikillinen teatteri voi tarjota elämyksiä kieltä ymmärtämättä. Epäilyksistämme huolimatta vieraamme viihtyi
koko päivän Lohjan Vivamon raamattukylän näytelmävaellusretkellä. Luontoon istutettu ja mukautettu musiikkiteatteri viehättikin ainutlaatuisuudellaan
– muuten ainoa Pohjoismaissa.

Eron hetkellä kaikki itkimme. Lupasimme vierailla toisissamme ja jatkaa
yhteydenpitoamme tiiviinä. Ennakkoluulomme olivat lentäneet tipotiehen.
Koimme vain ihmiseltä ihmiselle yhteyden, ystävyyden, joka rikkoo valtakuntien raja-aitoja, kaataa kulttuurisia eroja. Voimme olla kukin tahoillamme vilpittömästi ylpeitä omista lähtökohdistamme, omasta kulttuuristamme, omasta maastamme. Myös meillä
suomalaisilla on lukemattomat mahdollisuudet tarjota elämyksiä: meille niistä itsestään selvyyksistä. Jokainen vieraistamme haluaa tulla uudelleen ’tänne ihanaan maahan, ihanien
ihmisten pariin’. Siispä me suomalaisetkin ylös, ulos ja avoimin mielin matkaan maailmalle. Ennen kaikkea: tervetuloa Suomeen!

Sirkka Warvas

Susanna Warvas ja Kathrin
Suomen suloisessa suvessa.
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Helmerin ruokanurkkaus
Anni Purontaa

Ruokatoimittajan kesämietteitä
Loma-aikaan tuli käydyksi Savonlinnan
oopperajuhlilla. Hyvänä ruokamuistona matkalta jäivät tuoreet paistetut
muikut ravintola Majakassa. Kuitenkin ravintola on osuusliikkeen omistama; aate ei aina jähmetä. Jälkiruokakin
muuttui mieleiseksemme kädenkäänteessä. Lähiruokaa sekin. Paluumatkalla harmiksemme Tertin kartanon
kuuluisa lounaspöytä oli täyteen varattu, mutta nautimme paikallisia makuja Mäntyharjulla Salmelan Kesäheinä-ravintolassa. Salmelan ruokatarjoilu oli ehkä hiukan ylihinnoiteltu, mutta Savonlinnassa ei ilokseni ollut enää
menneitten vuosien ”rahat pois turisteilta” -tunnelmaa.
Saan kyllikseni lounasruokailuissa
työpäivinä nauttimistani tex-mexeistä,
kiinalaisesta, thaimaalaisesta ja mauttomasta ketjuruokailusta, joten nautin
selkeistä mauista vapaa-aikana. Tuoretta ja mieluiten lähiruokaa – priimaa.
Suurin inhoni on Niilin ahven. Se sisältää ”paljon proteiinia ja terveellistä Omega-3-rasvahappoa, rasvapitoisuus on vain 1,8mg/100 g”. Kala pyydystetään Keniasta ja tuodaan Ruotsin
kautta Suomeen. Kala on istutettu 50luvulla Viktoria-järveen, joka on maailman toiseksi suurin järvi. Niilin ahven on hävittänyt paikalliset kalalajit
lähes kokonaan ja aiheuttanut valtavaa
ekologista tasapainottomuutta. Viktoria-järvi kuollee pikkuhiljaa. Niilin ahven painaa suurimmillaan 120 kg. Paikalliset asukkaat eivät voi kalastaa sitä
omilla keinoillaan, joten kaikki tuo terveellinen proteiini myydään länsimai-
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hin ja Japaniin. Onneksi voin kieltäytyä syömästä lounasta paikassa, jossa
on tarjolla ko. ahventa. Mieluummin
syön sittenkin vaikka kirjolohta, josta haitat ja rahat sentään jäävät kotimaahan. Vastapyydetyt suomalaiset
kuhat, ahvenet, siiat, muikut ja silakat
tekevät hyvää niin sielulle kuin ruumiillekin. Mieluiten kirnuvoissa paistettuna, mutta haudutettujenkin reseptejä löytyy.
Lähiruoantuottajista: ainakin Vihtijärvellä kasvatetaan useassa pisteessä
kaalia. Kaali on terveellistä, halpaa, säilyvää ja monipuolista syötävää. Kesäkaali sopii salaatteihin; joku tekee salaattia talvikaalistakin.
Innokkaimmat kasvattajat napsivat
kasvavasta kaalista alimpia lehtiä voidakseen keittää kesän ensimmäistä
maitokaalia. Me muut ostamme kaalit torilta.
Maitokaali
- kerran kesässä
300 gr tuoretta kaalia
porkkana
0,5 litraa vettä
1,5 litraa maitoa
nokare voita
suolaa (n. 2 tl)
Huuhdo ja pilko kaalit, viipaloi porkkana. Keitä jonkin aikaa ja lisää sitten
maito. Keitä kypsäksi. Nokare voita lisätään viimeiseksi. Jotkut keittävät ensin desin riisiä tai ohrasuurimoita kypsäksi ja sitten lisäävät kaalit ja keittävät kypsäksi.
Oma suosikkini on lammaskaali. Keitto vain paranee mitä useammin sitä
kuumentaa.
Lammaskaalissa on kaksi koulukuntaa. Toiset laittavat kaikki kypsymään kerralla.
Lammaskaali I
0,5 kg lampaanlihaa
1 kg kaalia
porkkanaa, valkosipulia, selleriä ja

pippuria maun mukaan
laakerinlehti
suolaa
vettä
Suikaloi ja paloittele ainekset. Mausta ja keitä 2 - 3 tuntia hiljaisella tulella; riippuu lihapalojen koosta ja kaalin
iästä. Kuori mahdollinen keiton päälle
noussut vaahto tarkasti pois.
Laitan useimmin lammaskaalia, jossa liha ruskistetaan ensin kevyesti.
Lammaskaali II
Ruskista lampaanrinta tai lapaviipaleet pienessä rasvamäärässä.
Laita kattilaan mausteet ja liha, keitä tunnin verran. Lisää kaali sekä yksi sipuli lohkottuna ja porkkanaviipaleet. Keitä, kunnes liha irtoaa luista ja
kaalit ovat kypsiä.
Kaalista saa myös piirakkaa. Osta
valmista voitaikinaa tai tee itse.
Täyte:
1,5 kg kaalia
n 30 gr rasvaa
2 tl suolaa
2 rkl siirappia
Leikkaa kaali ohuiksi suikaleiksi.
Laita paksupohjaiseen kattilaan rasva ja sitten kaalisilppu - sekoita ilman
kantta n. 20 minuuttia. Lisää suola ja
siirappi. Sekoita ja jäähdytä hetkinen.
Levitä täyte taikinalle ja peitä toisella taikinalevyllä. Päällimmäisen levyn reunat käännetään sentin verran
alemman alle.Voidellaan vatkatulla kanamunalla ja piirakkaa pistellään haarukalla. Paistetaan 220 asteessa puolisen tuntia.
Kaalikeittoa voi varhaiskaalista tehdä myös makkarasopan tapaan. Perunoitten tilalle laitetaan kaalia; makkarat mieluiten maustettuja grillimakkaroita. Samoin voidaan liemenä käyttää kasvis- tai lihalientä, lihaa kaiva-

KUTSU HELSINGIN MERKONOMIT RY:N

SYYSVUOSIKOKOUKSEEN
tessa voi lisätä ruskistettua sika-nautajauhelihaa.
Kaalikääryleet ostan mieluiten
Stockmannin einestiskiltä. Luin joskus ohjetta kreikkalaisiin kääryleisiin
ja se innosti hivenen kokeilemaan. Liha on tietysti lampaan jauhelihaa, mutta varmaan tavallinenkin käy. Täytteeseen, jonka pääosaan ohrasuurimoita
lisätään murustettua fetaa. Makua antavat mm hunaja ja timjami. Kokeilen
kääryleiden tekoa viimeistään eläkkeellä. Hunajaa tai siirappia voin nytkin valella lämmittäessäni eineksiä.

Aika: torstai 30.11.2006 klo 17.30
Paikka: Helsinki Business College HBC
Hattulantie 2, 00550 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

Jälkiruuaksi suosittelen:
Hillapiirakka petsamolaisittain
- pullataikinaa ja täyte:
8 dl maitoa
2 dl riisiä
2 dl lakkoja
1 dl sokeria
Maidosta ja riisistä keitetään puuro varo keittämästä liikaa. Puuro saa olla
irtonaista. Kaulitse taikinasta levy, jonka laitat uunipellille. Sekoita puuroon
lakat ja sokeri. Levitä seos pellille. Voitele reunat ja paista n 200 asteessa.
Jos teet isomman taikinan, voi piirakalle laittaa kannen. Silloin paistoaika
on noin puoli tuntia. Kylmän piirakan
kanssa maistuu kermavaahto.

6. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2007
8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielimien
jäsenille maksettavien korvausten perusteista
9. Vahvistetaan varsinaisten ja opiskelijajäsenten jäsenmaksun sekä
mahdollisen liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun
vähimmäismäärä.
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2007
11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2007 tilejä ja hallintoa

Hyvää ruokahalua!
13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
14. Muut mahdolliset asiat
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus
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Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – 10 vuotta 10.6.2006

Liiton juhlapäivänä
oli kesä
kauneimmillaan

S

uomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry juhlisti kymmenvuotista toimintaansa Helsingissä Hilton Hotel Strandissa lauantaina 10. kesäkuuta 2006. Juhlapäivä alkoi sääntömääräisellä kevätkokouksella, jonka
jälkeen oli vuorossa onnittelujen vastaanotto ja yhteinen lounas. Iltapäivä
huipentui arvokkaaseen juhlatilaisuuteen, jossa vihittiin liiton uusi lippu ja

palkittiin perustajajäsenet – kaikkiaan
19. Liiton kultaisen ansiomerkin saivat ensimmäinen puheenjohtaja Leila Kantonen ja toiminnanjohtaja Seija Kuusinen.
Illalla otettiin sitten rennommin Kaisaniemen yliopistollisen puutarhan tilausravintola Violassa; mukavaa yhdessäoloa hyvän ruuan ja musiikin merkeissä. Myös sää oli meille suosiolli-

nen: alkukesän lämpimin päivä loi kesäjuhlalle aurinkoiset puitteet.
SMYL ry:n kevätkokouksessa hyväksyttiin liittoon myös uusi jäsen:
Kymenlaakson liiketalous ry. Liittoon
kuuluu tällä hetkellä yhdeksän jäsenyhdistystä, Helsingin Merkonomit mukaan lukien.

MÄ

KUVAT: MERJA ÄIMÄNEN

Onnitteluja vastaanottamassa Seija Kuusinen, Markku Mikkola ja Heikki Immonen.

Päivällä juhlittiin virallisemmin...

Liiton perustajajäseniä muistettiin:
ylhäällä Päivi Lumpola,
alhaalla vas. Seija Kuusinen ja
Ritva Laakso
Helmereiden onnitteluvuoroa
odottavat (edessä) Anni Purontaa ja
Sirkka Warvas.
... ja illalla rennommin.
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Lämminhenkistä yhdessäoloa
kauniina, valoisana kesäiltana
Kaisaniemen ravintola Violassa.

Helsingin Merkonomit ry
Helmereissä tapahtuu
●

Tapahtumat

●

Ajankohtaista

●

Etuja

●

Helmeri-lehti

●

Klikkaa ja lue lisää!

› Helsingin Kaupungin Orkesteri: Suosikkisarjan
konsertti (13.09.2006)

●

› Matka Skotlantiin ja sen kiehtovaan, historialliseen
pääkaupunkiin Edinburgiin (27.09.2006)

●

› Väärennetty morsian (27.09.2006)

●

Linkkejä
Yhteystiedot

●

› Mestariluokka (09.11.2006)

●

Jäsenlomake

●

› Viivi ja Wagner (15.11.2006)

●

●

Etusivulle

Helmeri-lehti
Liiton Merkonomi News -lehti sekä paikallisyhdistyksen

Helsingin Merkonomit ry
Pengerkatu 1 B 37,
00530 Helsinki
Puhelin (09) 773 1405,
Faksi (09) 7016 227
E-mail: helmeri(at)
helsinginmerkonomit.fi

Ajankohtaista
●

●

Klikkaa ja lue lisää!

julkaisu tai tiedotteet postitetaan jokaiselle jäsenelle.

› Toimintasuunnitelma vuodelle 2006
› Matti Paatelainen - Maisemia vuosien
varrelta

Site by Bittiatomi Copyright © 2006 Helsingin Merkonomit ry. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivu päivitetty viimeksi: 30.6.2006

Helmereiden kotisivut uudistuneet
Tutustu Helsingin Merkonomien uusittuihin Internet-kotisivuihin osoitteessa:

www.helsinginmerkonomit.fi
Sivuja on selkiytetty ja ne ovat saaneet uuden ja nykyaikaisemman ilmeen.
Tapahtumat löytyvät etusivulta ja niihin on helppo ilmoittautua netin kautta.
Myös uusimman Helmeri-lehden löydät kotisivuiltamme.
Kerro meille mielipiteesi uusista nettisivuista sekä toiveesi,
mitä muuta haluaisit Helmerien sivuilla julkaistavan.
Hallitus
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Tapahtumakalenteri
Tutustu tapahtumiimme: www.helsinginmerkonomit.fi
Osallistumismaksutili: 127030-100995.
Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. Jos maksat useamman
tilaisuuden yhdellä kertaa, käytä yhtä maksuviitettä ja 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.

SYKSY 2006
Ke – su 27.9. – 1.10. 2006
MATKA SKOTLANTIIN JA SEN KIEHTOVAAN,
HISTORIALLISEEN PÄÄKAUPUNKIIN EDINBURGHIIN
Matkaohjelma:
Ke 27.9. Finnairin reittilento AY 939 Helsingistä klo
09.25 Edinburghiin, jonne saavutaan klo 10.10.
Lentokentältä bussikuljetus suomenkielisen oppaan
johdolla Edinburghin keskustaan Swallow Greens –
hotelliin. Kävelykierros, jonka aikana tutustutaan
hurmaavan Edinburghiin keskustan sekä vanhaan että
uuteen osaan ja kuullaan tarinoita tämän jännittävän
kaupungin historiasta ja elämästä. Kierros päättyy
tervetulolounaaseen perinteisessä skotlantilaisessa
pubissa.
To 28.9. Retki Edinburghin ulkopuolelle Skotlannin
ihastuttaviin maalaismaisemiin. Vieraillaan Stirlingin
kaupungissa, jossa on kuuluisa Stirlingin linna. Loch
Lomond –järven läheisyydessä Aberfoylessa käydäään
Scottish Wool –villamyymälässä. Skotlannin vanhimmassa
tislaamossa, Glenturretin viskitislaamossa, joka aloitti
toimintansa 1775, tutustutaan viskin valmistukseen ja saa
vähän maistellakin… Lounas retken aikana. Edinburghiin
palataan Perthin kaupungin kautta.
Pe 29.9. Vapaata aikaa tutustua Edinburghin
nähtävyyksiin, museoihin, pubeihin, tehdä ostoksia,
hypätä Hop on–hop off –bussiin ja kiertää vaikka koko
kaupunki ja pysähdellä Edinburghin linnan luona, St.
Gilesin katedraalilla, Kansallismuseolla… Vierailemisen
arvoinen on varmasti myös Edinburghissa, Leithin
satamassa pysyvästi oleva Royal Yacht Britannia –
kuningattaren entinen risteilyalus.
La 30.9. Vapaata aikaa. Iltaa vietetään yhdessä
”Skotlantilaisen illan” merkeissä Thistle-hotellin
ravintolassa. Kolme ruokalajin illallista vauhdittaa
säkkipillimusiikki, higland-tanssi sekä perinteinen
skotlantilainen haggisseremonia.
Su 1.10. Bussikuljetus lentoasemalle, ja Finnairin
reittilento AY 940 Edinburghista klo 11.00. Helsinkiin
saavutaan klo 15.45.
Hintaan sisältyy: • Finnairin reittilento HelsinkiEdinburgh-Helsinki turistiluokassa • bussikuljetus
Edinburghin lentoasemalta hotelliin ja takaisin,
menomatkalla suomenkielisen oppaan johdolla,
paluumatka ilman opasta • opastettu kävelykierros
Edinburghissa 27.9. • opastettu kokopäiväretki 28.9. •
hotelliaamiaiset sekä muut matkaohjelmassa mainitut
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ateriat • oppaan palvelut 27.9. ja 28.9. (opas ei mukana
Skotlantilaisessa illassa eikä paluukuljetuksella).
Matkan hinta: 995 euroa, maksuviite 3159.
Lisämaksusta: yhden hengen huone 130 euroa
(parittomaksi jäävän varattava yhden hengen huone).
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Kysy mahdollisia lisäpaikkoja.
Matkan järjestäjä: Kouvolan Matkatoimisto

Ti 10.10.2006 klo 17.00 – 20.00
Helmeri-koulutusta:

YRITYKSEN OSTON ABC
Helsinki Business College
Hattulantie 2, Helsinki
Iltakoulutuksessa käydään lävitse yrittäjäksi ryhtymisen/
omistajanvaihdoksen keskeisiä kohtia neljältä eri osaalueelta:
1. Valmistautuminen yrityksen hankintaan
2. Yrityksen omistajanvaihdos prosessina
3. Yrityksen oston jälkeinen aika
4. Yrittäjyys ammattina
Ilmoittautumisen jälkeen osallistujille tarjotaan
mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin asioihin vastaamalla
Internetissä tai kirjeitse iltakoulutusta käsittelevään
kyselyyn. Varsinaisen koulutusaineiston painotuksessa
otetaan huomioon osallistujien odotukset. Kysely
toteutetaan anonyymisti.
Iltakoulutus järjestetään tiistaina 10. lokakuuta kello
17.00 - 20.00 Helsinki Business Collegen tiloissa.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen päättyy 30.9, jotta
ehdimme toteuttaa anonyymin kyselyn osallistujille.
Valmentajana toimii OTK, BPS, eMBA Tommi Kokonaho
Metaphor Oy:stä (www.metaphor.fi).
Koulutuksen hinta on 30 €, joka sisältää väliaikakahvin.
Maksuviite 1478.
Ilmoittautumiset Helmereiden toimiston
päivystysnumeroon (09) 7731405 viimeistään 30.9.
Helmerivetäjä: Pekka Siitonen

Tapahtumakalenteri
Ke 11.10.2006 klo 17.00

Ti 24.10.2006 klo 15.30

Ateneumin taidemuseo
PONTUS HULTÉNIN KOKOELMA
Kaivokatu 2, Helsinki

Arabian tehdas
Hämeentie 135, Helsinki

Pontus Hulténin kokoelma esittelee värikästä ja leikkisää
taidetta, joka oli 1960-luvun ja myöhempien
vuosikymmenien radikalismia. Koko läntinen taidemaailma
kohisi aikanaan näyttelyn taiteilijoista, joita ovat mm.
Marcel Duchamp, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg,
Niki de Saint Phalle ja Andy Warhol. Ateneumissa on esillä
noin sadan teoksen valikoima kokoelmasta, jonka Pontus
Hultén lahjoitti Tukholman Moderna Museetille vuonna
2005. Ennen Helsinkiä kokoelma on ollut esillä
Tukholmassa sekä Venetsian Palazzo Franchettissa.
Pontus Hultén (s.1924) on 1960- ja 1970-lukujen
nimekkäimpiä eurooppalaisia taidemuseovaikuttajia. Hän
oli johtajana Moderna Museetissa 1959-1973 ja Pariisin
Centre Pompidoussa 1973-1981. Hulténin
henkilökohtaiseen kokoelmaan tarttui teoksia samoilta
taiteilijoilta, joiden näyttelyitä hän järjesti ja joiden
teoksia hän hankki johtamiensa museoiden kokoelmiin.
Hinta 8 euroa (sis. opastuksen)
Maksuviite 1148
Ilmoittaudu ja maksa 25.9. mennessä
Max 25 henkeä
Helmerivetäjä Tytti Aalto

Tutustuminen Arabian posliinitehtaaseen, museoon ja
galleriaan.

Tapaamme tehtaan ala-aulassa (käytävän päässä) klo
15.30. Tilaisuus päättyy n. klo 18. Kierroksen päätyttyä
on tarjolla kahvi tai tee ja pulla. Ilmoita ruokaaineallergiasta etukäteen (gluteeniton, laktoositon tms.).
Ryhmällemme järjestetään opastettu kiertokäynti
myyntinäyttelyyn ja museoon sekä tehdaskierros. Meillä
on myös mahdollisuus ostoksiin. Näyttelyssä on esillä
keraamikko Heikki Rahikaisen töitä.
Hinta 8,50 euroa, maksuviite 1449.
Ilmoittaudu vaikka heti, maksu ehdottomasti 10.10.
mennessä.
Ryhmän koko max 20 henkilöä.
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki
liisa.kotimaki@edu.hel.f

Muista merkitä maksuun aina
viitenumero!
Tapahtumien yhteenveto ja
ilmoittautumislomake
ovat sivulla 22.

Niki de Saint Phalle: Enkelilamppu.
Moderna Museet, Tukholma
kuva: Jacques Faujour
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Tapahtumakalenteri
SYKSYN TEATTERI- JA KONSERTTITAPAHTUMAT

Ke 27.9.2006 klo 19.00

Ke 13.9.2006 klo 19.00

Väärennetty morsian
Helsingin kaupunginteatteri, pieni näyttämö,
Eläintarhantie 5

Helsingin Kaupungin Orkesteri:
Suosikkisarjan konsertti
Finlandia-talo

Copyright: Helsingin kaupunginteatteri

Leif Segerstam, johtaja

Tästä ei farssi parane! Käytä hyväksesi toinen
mahdollisuus nähdä kiinalaissuomalaisen yhteistyön
tuloksena syntynyt kaunis ja ratkiriemukas teatteriesitys.
Väärennetty morsian räväyttää pienelle näyttämölle
perinteisen kiinalaisen teatterin keinot. Ohjaaja Kong
Xinyuan on saanut suomalaiset näyttelijät taipumaan
rooleihin, jollaisia he eivät ole ennen tehneet.
Hinta 21 euroa, maksuviite 3175.
Ilmoittaudu ja maksa 26.8. mennessä.
Helmerivetäjä Seija Kuusinen, puh. 050-4634667

To 9.11. kello 19.00
Ning Kam, viulu

Mestariluokka
Helsingin kaupunginteatteri, suuri näyttämö
Eläintarhantie 5

Einojuhani Rautavaara: Manhattan Trigoly Erich Korngold:
Viulukonsertto D-duuri Jean Sibelius: Bardi, sävelruno
Richard Strauss: Till Eulenspiegel, sinfoninen runo.
Liput 15,00 euroa (norm. 17,50 e), maksuviite 13369.
Ilmoittaudu ja maksa 29.8. mennessä.
Helmerivetäjä Anni Purontaa

Lasse Pöysti, Mestariluokka,
copyright: Helsingin kaupunginteatteri
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Tapahtumakalenteri
Rooleissa: Lasse Pöysti, Asko Sarkola, Esko Roine ja Martti
Suosalo!
Kurt Nuotiolla on hyppysissään oikea ässäkäsi – mahtavat,
kokeneet näyttelijät. Mestariluokka on musta komedia:
se kertoo Stalinista, joka opettaa kuuluisia säveltäjiä
säveltämään.
”Jostain syystä juuri nämä tyypit istuvat yhteiskuntamme
päättävissä elimissä. Vallanpitäjien ja taiteen välinen
suhde on aina ongelmallinen. Mikään ei tunnu olevan
helpompaa kuin sanella, minkä näköistä ja kuuloista
taidetta meidän taiteilijoiden pitää tehdä. Ei
Suomessakaan saa olla liian varomaton. Milloin tahansa
voi syntyä taide-esitys, joka hermostuttaa vallanpitäjät”,
kertoo Kurt Nuotio.
Kuva: Suomen Kansallisooppera/Heikki Tuuli

Hinta 29 euroa, maksuviite 3188.
Ilmoittaudu ja maksa 7.10. mennessä.
Helmerivetäjä Seija Kuusinen

Ke 15.11.2006 klo 19.00
Viivi ja Wagner
Teatteristudio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Itä-Pasila
Toiveuusintana Helmereille!
Risto Kaskilahti ja Sari Siikander eivät ujostele Viivinä ja
Wagnerina. Anarkista komediaa täysillä panoksilla.
Vaikka lippuja on varattu Helmereille runsaasti,
ilmoittaudu kovan kysynnän vuoksi heti!

Esityskieli on venäjä. Tekstitys suomeksi ja englanniksi.
Kesto noin 3 tuntia, yksi väliaika.
Ennen esitystä on teosesittely Almisalin lämpiössä
klo 18.15.
Olemme saaneet varattua pienen erän lippuja.
Hinta 88,00 €. Maksuviite 13071.
Ilmoittautumiset 26.9. mennessä ja maksu
1.11. mennessä.
Helmerivetäjä Anni Purontaa
Mikko Franckin Martti-isä musisoi Helmereitten
50-vuotiskahveilla kosketinsoittajana viime syksynä
Seaside-hotellissa.
Tutustu esitykseen: www.operafin.fi

Hinta 21 euroa, maksuviite 3191.
Ilmoittaudu ja maksa viimeistään 13.10.
Helmerivetäjä Seija Kuusinen
Tutustu näytelmiin tarkemmin osoitteessa: www.hkt.fi

Ma 11.12.2006 klo 19.00
Ooppera: Jevgeni Onegin
Oopperatalo
Helsinginkatu 58
Suomen Kansallisooppera ja Lontoon Kuninkaallinen
Ooppera toteuttavat yhdessä Pjotr Tsaikovskin tunnetun
teoksen. Musiikki on suloista, koskettavaa ja järkyttävää.
Illan miehitys:
Musiikinjohto
Jevgeni Onegin
Larina
Tatjana
Olga
Lenski

Tutustu uusimpiin
Helmeri-tapahtumiin
yhdistyksen kotisivuilla:
www.helsinginmerkonomit.fi.
Voit myös ilmoittautua
tapahtumiin netin kautta.
Tervetuloa mukaan!

Mikko Franck
Gabriel Suovanen
Anna-Lisa Jakobsson
Soile Isokoski
Tuija Knihtilä
Jorma Silvasti
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Helmeri-jäsen
Matti Paatelaisen maisemat
M

aisemia vuosien varrelta on Matti Paatelaisen näyttely, joka
on avoinna Opetusviraston
näyttelytilassa, Hämeentie
11 A 3. kerros, 31.8.2006 asti maanantaista perjantaihin
kello 8.15 - 16.00.
Näyttelyn kuva-aiheet ovat
pääasiassa maisemia, puita ja rakennuksia. Suomalaisuus on kaikissa vahvasti
näkyvissä. Matti Paatelainen
on harrastanut lapsesta asti
piirtämistä. Hän on osallistunut erilaisille taidekursseille
opetellen piirtämistä ja öljyväritekniikkaa muun muassa Työväenopiston ryhmissä
ja vuodesta 1975 ollut mukana Kulttuuritalon kuvataidepiirissä, jonka jäsen hän on.
Hän on kokeillut vesivärejä,

mutta nykyisin taulut syntyvät öljyväreillä. 1980-luvulta
asti Matti on maalannut vain
öljyväreillä.Aluksi hän maalasi asetelmia ja malleja. Malleista on ollut oma näyttely.
Lisäksi hän on pitänyt Kaarina Aitamurron kanssa Töölön kirjastossa yhteisnäyttelyn
ja osallistunut useisiin muihinkin näyttelyihin.
Matti Paatelainen on Helsingistä kotoisin ja Helmerien jäsen. Hänellä on toinen koti Nurmijärven Palojoella, jossa hän viettää paljon aikaa. Paatelainen työskentelee Helsingin kaupungin opetusviraston neuvontavahtimestarina.

Liisa Kotimäki

Näyttelyn avajaisiin osallistui yli viisikymmentä kutsuvierasta. Mukana olivat mm. Helmeriläiset Anni Purontaa ja Liisa Kotimäki – kuvassa taiteilija Matti Paatelaisen kanssa.
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Helmeri-koulutusta
yhdistysten ja säätiöiden
talousasioista
H

elsingin Merkonomit järjesti toukokuussa Helsinki Business Collegessa iltakoulutustilaisuuden,
jossa KHT-tilintarkastaja Kaija Tuominen ja veroasiantuntija OTK Simo Valtti tilintarkastusyhteisö Grant
Thornton Finlandista perehdyttivät

meitä yleishyödyllisten yhteisöjen ja
säätiöiden verotuksen ja kirjanpidon
uusimpaan tietoon.
Koulutuksessa käsiteltiin yhdistysten
ja säätiöiden verotusta, lakiuudistuksia, kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja palkkahallintoa.

Simo Valtti selvitti meille järjestöjen verotuskoukeroita.

Verotusohje yleishyödyllisille
yhdistyksille ja säätiöille
Ohje Dnro 753/32/2005, 1.6.2005
Koulun penkillä keskittyneinä istuvat edessä KHT Kaija Tuominen (vas.), Markku
Mikkola, Seija Kuusinen ja Anni Purontaa.

Opiskelija-asuntoa vaillla
Olen tervehenkinen opiskelijatyttö etsimässä asuntoa.
Opiskelupaikkani on Tikkurilan Laurea,
opiskeluni alkaa 28.9. ja kestää 3,5 vuotta.
Toiveenani yksiö/kaksio radan läheisyydestä.
Asuinalue ei rajattu, kunhan asemalle pääsisin mukavasti.
Ystävälliset vastaukset, Maria 040 553 0417
sähköposti maria.annika.86@luukku.com

www.vero.fi

Kielivinkki
Paikannimien adjektiivinen osa taipuu:
* Kuolleenmeren löydöt
* Isostakyröstä Tyynellemerelle
* Uudeltamaalta Uuteen-Seelantiin
* Nyt lähdetään Uuteenkaupunkiin
* Vantaa on osa Uuttamaata, se kuuluu Uudenmaan lääniin
Jos jälkiosa on erisnimi, adjektiivi liitetään siihen yhdysmerkillä: Isossa-Britaniassa, Uuteen-Seelantiin, Papua-UuteenGuineaan.
(Lähde:Vantaan seurakuntien intra)
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Verohallinto tiedottaa
Kiinteistöveroliput lähetetty
Valtaosa kiinteistön omistajista sai verolippunsa elokuun ensimmäisellä viikolla. Lippuja lähetettiin n.1,9 miljoonaa kappaletta.Alle 170 euron kiinteistövero maksetaan kerralla ensimmäisenä eräpäivänä ja sitä suurempi vero tulee maksettavaksi kahdessa erässä. Eräpäivät ovat 14.9. ja 2.11. Kiinteistöveron voi maksaa myös suoraveloituksella.
Kiinteistövero on kiinteistön arvon
perusteella kunnalle vuosittain suoritettava vero. Verosta on säädetty kiinteistöverolaissa (20.7.1992/654). Kiinteistövero koskee kaikkia kiinteistöjä lukuun
ottamatta metsiä ja maatalousmaita.Verottomia ovat myös eräät yleiset alueet,
kuten kadut ja torit. Kiinteistövero menee kiinteistön sijaintikunnalle.
Kiinteistövero maksuunpannaan kiinteistölle varallisuusverotuksessa määrätyn verotusarvon perusteella. Jos kiinteistölle ei ole määrätty arvoa varallisuusverotuksessa, verotusarvo lasketaan vastaavien perusteiden mukaan.
Vero on kunnanvaltuuston vahvistaman

prosentin mukainen määrä kiinteistön
edellisen vuoden verotusarvosta.
Varallisuusverolaki on kumottu lailla
1141/2005 ja vuoden 2006 alusta varojen arvostamisessa sovelletaan arvostamislain 1142/2005 säännöksiä. Vuoden 2006 kiinteistövero maksuunpannaan kuitenkin vielä varallisuusverolain säännösten perusteella lasketusta verotusarvosta. Uutta arvostamislakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuoden 2007 kiinteistöverotuksen perusteena.
Lisätietoja kiinteistöverosta: www.
vero.fi.

Työnantajan kustantama passi
on veronalainen etu
Jos työnantaja kustantaa palkansaajalle passin, kysymyksessä on veronalainen etu. Sen sijaan viisumin hankkiminen työskentelyvaltioon on työn suorittamisesta aiheutunut kustannus, joka ei ole palkkaa.
Noin 80 prosentilla suomalaisista
on passi. Passin hankkimisesta aiheu-

tuneet kulut ovat elantokustannuksia.
Jos työnantaja maksaa työntekijän passin hankkimisesta aiheutuneet kulut,
niiden määrä on työntekijän palkkaa.
Merkitystä ei ole sillä, kuinka usein
työtekijä joutuu tekemään työmatkan
ulkomaille.
Lisätietoja passin ennakonpidätyksestä: www.vero.fi.

Tiedoksi:
Peruskorko ja viitekorko
ovat nousseet
Verohallituksen ohje Dnro
1070/39/2006, 14.7.2006
Valtiovarainministeriö on vahvistanut
peruskoroksi 3,25 % vuodessa
heinäkuun 1. päivästä ajalle
1.7.-31.12.2006.
Peruskorko on 1.1.2006 alkaen
ollut 2,5 %.
Lisätiedot: www.vero.fi.

Tutkimus Työvoimapoliittisten
toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista
Ammatillinen työvoimakoulutus, oppisopimuskoulutus ja tukityöllistäminen yksityiselle sektorille ovat tehokkaimpia työvoimapoliittisia toimenpiteitä kaikissa työttömyyden vaiheissa.
Sen sijaan valmentava työvoimakoulutus ja julkisen sektorin tukityöllistäminen toimivat paremmin pitkään työttömänä olleiden kohdalla. Toimenpiteiden vaikutukset eivät näy heti niiden
aloittamisen jälkeen, mutta ajan myötä hyödyt tulevat esiin. Seurantajakson
loppupuolella toimenpiteiden positiiviset vaikutukset kääntyvät kuitenkin
usein laskuun. Tiedot käyvät ilmi Kari Hämäläisen ja Juha Tuomalan työministeriölle tekemästä tutkimuksesta
Työvoimapoliittisten toimenpiteiden
vaikutusten arviointi. Tutkimuksessa
seurattiin neljän vuoden ajan vuonna
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1998 aloitettujen työvoimapoliittisten
toimenpiteiden vaikuttavuutta.

tivoituneempia tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille helpommin muiden
ominaisuuksiensa ansiosta.

Työnhakijoiden henkilökohtaiset
ominaisuudet parantavat tuloksia

Oppisopimuksella
Kari Hämäläinen ja Juha Tuomala huo- työllistytään yleensä hyvin
mioivat tutkimuksessaan myös sellaisten tekijöiden vaikutuksia, jotka ovat
aikaisemmissa arvioinneissa jääneet
pitkälti huomioimatta. Havaitsemattomia tekijöitä ovat esimerkiksi työnhakijoiden motivaatio tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Niiden vaikutus kyettiin huomioimaan, kun arvioitiin ammatillisen työvoimakoulutuksen tehoa.
Tulokset osoittavat, että ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuvat työttömät ovat keskimääräistä mo-

Tutkimuksen mukaan oppisopimuskoulutukseen osallistuu henkilöitä, joilla on
hyvät työllistymismahdollisuudet. Oppisopimuskoulutuksessa olevien työllisyysosuus ylittää vertailuryhmän työllistymisen.Tutkimuksessa todetaan, että oppisopimuksella on hyvin positiivisia työllistämisvaikutuksia; siihen osallistuneiden työllisyydessä on lähes 15
%:n kasvu vuoden kuluttua oppisopimuksen alkamisesta.
Työministeriö 2.8.2006 (www.mol.fi)

Pengerkatu 1, B 37 00530 Helsinki
Haluan liittyä Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi

Jäsenmaksu 64
66 €/vuosi

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Puh. kotiin

Postinumero

Postitoimipaikka

Äidinkieli
Suomi

Toimipaikka

Sähköpostiosoite

Tehtävä toimessa

Puhelin

Faksi

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Koulutus

Ruotsi

Merkonomi
Tradenomi

Merkantti
Muu, mikä?

HSO-sihteeri

Oppilaitos josta valmistunut
Viimeisen lukuvuoden
opiskelija

Datanomi
Valmistumisvuosi

Oppilaitos, paikkakunta ja tutkinto jota opiskelet

Paikka ja päiväys

Opinnot aloitettu

Allekirjoitus

Palvelukortti
Lähettäkää minulle esitemateriaalia
Lähettäkää Merkonomien Työttömyyskassan liittymislomake
Osoitteen / nimenmuutos
Nimi
Ent. nimi
Ent. osoite
Postinumero ja toimipaikka
Uusi osoite
Postinumero ja toimipaikka
Mielipiteitä / terveisiä
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Postita tai faksaa

Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!

Faksi (09) 701 6227 www.helsinginmerkonomit.fi • helmeri@helsinginmerkonomit.fi

TAPAHTUMAKALENTERI
Syksy 2006
Päivä
Kello
Ke 13.9. 19.00
Ke 27.9. 19.00
27.9. – 1.10.
Ti 10.10. 17.00
Ke 11.10. 17.00
Ti 24.10. 15.30
To 9.11. 19.00
Ke 15.11. 19.00
Ma 11.12. 19.00

Tapahtuma
Suosikkisarjan konsertti, Finlandia-talo
Väärennetty morsian, Kaupunginteatteri
Edinburghin matka
Koulutus: Yrityksen oston ABC
Ateneum: Pontus Hulténin kokoelma
Arabian tehdasvierailu
Mestariluokka, Kaupunginteatteri
Viivi ja Wagner, Studio Pasila
Jevgeni Onegin, Kansallisooppera

Hinta, maksuviite
15 e, viite 13369
21 e, viite 3175
995 e, viite 3159
30 e, viite 1478
8 e, viite 1148
8,50 e, viite 1449
29 e, viite 3188
21 e, viite 3191
88,00 e, viite 13071

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

HALLITUS 2006
Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412 koti (09) 490907
gsm 050-541 0285
merja.aimanen@elakesaatioyhdistys.fi

– lehti
Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Heikki Immonen, II varapuheenjohtaja
Puhelin 0201260228, gsm 0400-841 784
heikkiimmonen@hotmail.com,
työ: heikki.immonen@cronvall.fi

Materiaali:

Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri
Puhelin koti 045-634 9363
tytti4@luukku.com

Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:

Hannele Jantunen
Puhelin koti 050-583 4832
Liisa Kotimäki
Puhelin koti 050-5418597
liisa.kotimaki@edu.hel.fi
Päivi Lumpola, hallituksen sihteeri
Puhelin koti (09) 801 5893, gsm 040-585 1525
paivi.lumpola@saunalahti.fi
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen@welho.com
Sirkka Warvas
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirwaco.warvas@kolumbus.fi
VARAJÄSENET:
Seija Kuusinen
Puhelin 050-463 4667
seija.kuusinen@merkonomit.net
Ilse Samuelsson
Puhelin 050-590 8761
ilse.samuelsson@kolumbus.fi
KUNNIAPUHEENJOHTAJA:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

Helmerien puhelinpäivystys toimiston numerossa
(09) 773 1405 on kello 9.00 – 14.00 välisenä aikana.
Soitellaan!

Jäsenyydet:

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

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
PL 147 00531 Helsinki
puhelin (09) 827 5542
(Pengerkatu 1 B 37)
faksi
(09) 827 4841
sähköposti: smyl@merkonomit.net
http://www.merkonomit.net
MJK-instituutti ry
Iso-Roobertinkatu 20-22
00120 Helsinki

puhelin (09) 4762 5200
faksi (09) 4762 5222

Työsuojeluhallinnon neuvontapalvelu
työsuhdeasioissa
puhelin 020066122
På svenska
010066144
Työhallinnon Työlinja
paikallispuhelun hinnalla
- avoimet työpaikat,
työvoimakoulutus jne.
puhelin 02036606
http://www.mol.fi
Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen

puhelin

050-5410285

MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN PALVELUNUMEROT JA YHTEYSTIEDOT
Postiosoite: PL 52, 00521 Helsinki
Asiakaspalvelu: Elimäenkatu 20, Vallila
avoinna maanantai - perjantai klo 9.00 - 15.00
Sähköposti: jasenasiat@merkonomientk.fi

www.merkonomientk.fi

Puhelin (09) 8689 400
Palveluaika tiistai - perjantai klo 9.00 - 12.00
Maanantaisin puhelinpalvelua ei ole
päivärahojen maksatusajon vuoksi.
Telefaksi: (09) 8689 4040

1. Jäsenyystilanteesi ja päivärahan maksupäiväkysely

5. Päivärahojen verotuksesta

2. Tietoa, jos jäät työttömäksi

6. Yrittäjyyskäsitteestä

3. Ohjeita osa-aikatyöntekijälle

7. Liittymisehdot ja työssäoloehdoista yleistä

4. Ohjeita alle kuukauden kestävää kokoaikatyötä tehneelle

8. Työttömyyskassan yhteystiedot

MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSA jäsenmaksu 80 €/v 2006 - liity erikseen
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Ota tämä sivu talteen!

VARSINAISET JÄSENET:
Anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855 anni.purontaa@kolumbus.fi

Opiskelustipendi MJK-instituuttiin
Syksy on opiskelujen aikaa.
STIPENDIN HAKUAIKAA
JATKETTU!
Helsingin Merkonomien
50-vuotisjuhlastipendi
MJK-instituuttiin
Helsingin Merkonomeilla on haettavana yksi opiskelustipendi MJKinstituuttiin. Stipendillä voi opiskella haluamaansa MJK:n
jatkotutkintoa – muita paitsi MBA-tutkintoa.
Opiskelustipendiä voivat hakea vain yhdistyksen jäsenet.
Vapaamuotoiset stipendihakemukset perusteluineen pyydämme lähettämään 15.9.2006 mennessä Helsingin Merkonomeille, puheenjohtaja
Anni Purontaa, Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki.
Tiedustelut: Anni Purontaa, puh. 040-7683855,
sähköposti: anni.purontaa@kolumbus.fi.

Helsingin Merkonomit ry
Hallitus
Tutustu MJK-instituutin koulutukseen:www.mjk.fi

MJK-instituutti
MJK-instituutti on liiketalouden ja hallinnon valtakunnallinen
ammatillinen erikoisoppilaitos. MJK-instituutti on keskittynyt
liiketaloudellisen osaamisen kehittämiseen. Tarjoamme asiakkaillemme
liiketalouden ja hallinnon alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.
Arkityö ja aikuinen ovat lähtökohtamme opetusmenetelmissämme.
Kouluttajamme ovat yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen
asiantuntijoita

Yhteystiedot
Käyntiosoite
Iso Roobertinkatu 20-22 A, 2. krs
00120 Helsinki

Puhelin ja faksi
puh. (09) 4762 5200
faksi (09) 4762 5222

Toimistomme on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.

Kotisivut: www.mjk.fi
Yleinen sähköpostiosoite on toimisto@mjk.fi
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Uudet jäsenedut
ovat liiton sivulla:
www.merkonomit.net

Jäsenyys
kannattaa
eläkeläisellekin
Meille on tullut kyselyjä, kannattaako
eläkkeelle jäätyään jatkaa Helmerien jäsenenä. Kannattaa ehdottomasti:
jäsenedut hyödyttävät myös eläkeläisiä. Muun muassa liittovakuutukseen
sisältyvä, arvokas vapaa-ajan matkojen matkustajavakuutus on otettu kaikille jäsenillemme, myös eläkeläisille. Ja eläkkeellä, jos koska, on aikaa
matkustella. Silloin on aikaa tulla mukaan entistä aktiivisemmin yhdistyksen vapaa-ajan tapahtumiinkin.
Yhdistyksen ja liiton jäsenyys ei
ole mitenkään sidottu Työttömyyskassan jäsenyyteen.
Osallistu tapahtumiimme ja kerro
samalla meille omat toiveesi. Järjestämme mielellämme tapahtumia, jotka jäseniämme kiinnostavat.

Helmerien hallitus

