nro 3 27.8.2007 47. vuosikerta Helsingin Merkonomit ry:n jäsenlehti

1

www.helsinginmerkonomit.fi

nro 3 27.8.2007 ISSN 1236 - 2514

Sisällysluettelo
Pääkirjoitus .......................................................... 3
Koukussa trikeen................................................. 4
Jauhoista tehdään leipää .................................... 5
Vaellusretki ikuisiin kertomuksiin .................... 6
Helmerit lumoavassa Sloveniassa ..................... 8
Helmerin ruokanurkkaus ................................. 10
Uutisia: vuosikokoukset ................................... 12
Tapahtumakalenteri .......................................... 14
Tapahtumayhteenveto ...................................... 18
Yhteystiedot....................................................... 19

Kannen kuva: Töölönlahti kukkii
Helsingin Juhlaviikkojen aikana.
Kuva: Merja Äimänen

24 E
www.helsinginmerkonomit.fi
Anni Purontaa

2

2007

Puheenjohtajalta

Säästetään ympäristöämme

O

n taas nautittu kesästä: väliin saatiin aurinkoa väliin sadetta. Kaikella on aikansa ja paikkansa - jokaiselle jotakin. Onneksi olemme säästyneet muualla Euroopassa vaivanneista tulvista.
Oma kesäni oli monella lailla poikkeuksellinen. Olimme mieheni kanssa yli kymmenen vuoden jälkeen lomalla seuramatkalla. Toinen iso juttu oli Lopen kesämökkimme myynti.
Kesärutiinia oli sen sijaan neljän päivän matka rajantakaiselle Karjalan
kannakselle.
Mökin myynnin yhteydessä huomasin, miten paljon kertyy tavaraa: tarpeellista ja tarpeetonta. Olemme sen
ikäisiä, että ajatus ”kyllä aika tavaran
kaupitsee” oli jäänyt selkäytimeen.Tuntuu, ettei kaupitse. Onneksi huonekalut, työkalut ja monet muutkin tavarat
kelpasivat mökin uudelle omistajalle,
mutta uskomaton määrä pikkutavaraa,
vaatteita ja kirjoja, kannettiin takaisin
kotiin Vantaalle. Jotain meni suoraan
roskiin. Vanhat esineet ja vaatteet oli
viety mökille ja uuttakin sinne oli hankittu vuosien varrella. Keltainen laatikko on nyt saanut osansa vaatteistamme; kirjoja on mennyt tutuille kiertoon.

Osa astioista odottaa pakattuina ensi
kesän markkinoita.
Näiden kokemusten takia tein päätöksen, että aion jatkossa välttää tavaroiden ostoa. En osta niitä itselleni enkä
toisillekaan lahjoiksi vaan pyrin käyttämään ja suosimaan palveluita: kampaajaa, hierojia, jalkahoitoja, kirjastoja,
kulttuuritapahtumia, kylpylöitä, matkoja ja ravintoloita. Miksi hankkisin tarpeettomia tavaroita omiin tai muiden
nurkkiin lojumaan? Yritän kierrättää
tarpeettomat pois. Minun hylkäämäni
voi olla jollekin aarre. Lisäksi sanonta että ”köyhän ei kannata halpaa ostaa” on viisas. Laatuun kannattaa panostaa: tuotteen tulee olla pitkäikäinen ja korjattavissa.
Lomamatkoilla huomasin, miten paljon synnytän jätettä. Mallorcan huoneistohotellissa oli roskasanko aina täynnä.
Ruoka, pullat, leivät ja hedelmät, kaikki oli paikallisessa marketissa pakattu
styrox-alustaan. Pullojen kierrätystäkään en kaupassa havainnut. Paperiroskasäiliö oli kadulla, jonne ainakin
yksi paikallinen toimisto toi silputtua
paperijätettä. Venäjänmatkalla näin,
että sikäläinen ainoa jätteen käsittelymuoto on polttaminen. Paikallisilla
kaatopaikoilla savusi. Elintason nou-

sun myötä jätemäärä on kasvanut rajusti, mutta jätehuolto on vielä alkeellinen. Luontoon on hylätty paljon maatumatonta jätettä.
Muuan tuttava kierteli kymmenen
päivää Ugandassa ja kertoi, että kehitysmaana sen kierrätys on huipputasoa: lähes kaikki käytetään jollain tavoin uudelleen. Kun ja jos elintaso siellä nousee, tulee valtava ongelma.
Meillä Suomessa on ainakin hyvää
yritystä: lajitellaan ja kierrätetään. Toivottavasti kaikki esimerkiksi vievät
vanhat lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi eivätkä heitä vessan pönttöön
saastuttamaan vesivarojamme. Biojätteen erittely on helppoa, mutta täytyy
tunnustaa että ihmeen helposti itsellä
ne livahtavat sekajätteeseen aiheuttamaan ongelmia kaatopaikalla. Ryhtiliike on paikallaan. Paperi-, pahvi- ja
lasikeräily on selkeämpää. Energiajätettä ei taloyhtiömme vielä kerää. Siinä olisi uusi työsarka.
Pienilläkin muutoksilla voimme suojella ympäristöämme.
Kirkkaita syyspäiviä ja uutta intoa
niin työhön, opiskeluun kuin ympäristön suojeluunkin.

Anni Purontaa

Hymy maksaa sähköä
vähemmän mutta valaisee
enemmän.
Tommy Tabermann
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Helmereillä on monenlaisia harrastuksia

KOUKUSSA TRIKEEN

Bo koiransa kanssa Rewaco-trikessä vuosimallia 2005, jossa on VW-moottori.

H

elsingin Merkonomien pitkäaikainen jäsen Bo Nyberg on paitsi kokenut myynnin ammattilainen myös intohimoinen moottoripyöräilyn harrastaja. Nyt 62-vuotiaana osa-aikaeläkeläisenä Bo on innostunut kolmipyöräisestä moottoripyörästä, trikestä.

Elämänoppia kauppaoppilaitoksesta
Bo Nyberg on Kruunuhaan Svenska
Lyceumin poikakoulun kasvatti. Hän
kirjoitti sieltä ylioppilaaksi ja jatkoi sen
jälkeen merkonomiopintoja ruotsinkielisessä kauppaoppilaitoksessa,
Köpmannaläroverketissä Hartmaninkadulla. Bolla on hyviä muistoja koulustaan.
- Sain sekä kaupallista oppia että elämänohjeita rehtori Walther Herrgårdilta, jonka viisauksia muistelen vieläkin.
Tärkeitä ohjeita ovat olleet: ”muistakaa aina puhua ihmisille asioista, jotka kiinnostavat heitä” sekä ”työpaikka on kuin juhla - sieltä on lähdettävä uuteen, kun tunnelma on korkeimmillaan”.
Bo Nyberg sanookin tehneensä myyntityötä ”koko ikänsä”.
- Ensimmäinen työpaikkani oli Marschanin Seecin makkaratehtaalla, jonka kaupallinen johtaja palkkasi minut
opiskelun päättäjäispäivänä. Olen ollut
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myyntitehtävissä neljässä eri yrityksessä; nykyinen työpaikkani on Finnvacum
Oy Ab, jossa toimin tuotepäällikkönä.
Nyt kun olen osa-aikainen työntekijä,
minulla on aikaa myös harrastaa: merkonomi-matkoja, oopperaa, teatteria,
taistelukoiria ja tietysti moottoripyöräilyä, tällä hetkellä trikellä ajamista.
Bo sai moottoripyöräkortin vuonna
1960. Hänellä on ollut vuosien varrella erilaisia pyöriä skoottereista lähtien. ”Mikään ei kuitenkaan vedä vertoja nykyiselle trikelleni.”

Elviskin ajoi trikellä
Vaikka Bon nykyinen menopeli on vielä Suomessa harvinainen ja katseita
kääntävä, niin muualla maailmassa se
ei ole mikään uusi keksintö vaan kehitetty takamoottorisena mallina Yhdysvalloissa vuonna 1969. Myös Elvis
ihastui aikoinaan kolmipyörään ja hänellä oli niitä useampia.
- Trike, tricycle on kolmipyörä, jossa
on kaksi leveää rengasta takana ja yksi ohuempi edessä.
Triken moottori, joka on auton moottori, sijaitsee takana kuten formula 1:ssä.
Se on yleensä VW, Ford tai Peugeot,
mutta myös Harley Davidson on käytössä nostalgisen äänensä vuoksi.
Bensatankki on 42-litrainen - ei tarvitse siis ihan joka asemalla pysähtyä.

Vaihdekeppi löytyy keskeltä ja jalkahallintalaitteet ovat kuten autossa, kaasukahva on ohjaustangossa; siitä kierretään vaan hanaa, vauhtia on ja muiden
tahdissa pysyy, tutustuttaa Bo Nyberg
meitä harvinaiseen ajokkiin.
Kolmipyörää saa ajaa auton B-ajokortilla. Bo vakuuttaa, että pienen harjoittelun jälkeen uskaltaa lähteä tien
päälle. Hänellä on laaja kokemus pyöräilystä niin Suomessa ja muuallakin
Euroopassa.
- Triken kyytiä mukavampaa saa hakea: matkustajan paikka on kuin pyörille nostettu nojatuoli. Hyvällä säällä ja hiljaisella vauhdilla siinä voi lukea kirjaa tai kutoa sukkaa. Trike on
myös turvallinen kulkuneuvo, sillä sitä on mahdoton saada nurin. Yhtään
kuolonkolaria Euroopassa ei tiettävästi ole tapahtunut.
- Jos haluaa anopin matkalle mukaan
on hankittava trike-malli, jossa takaistuin on kahdelle, muistuttaa Bo ja jatkaa, että voi vilpittömästi suositella trike-pyörää kaikille liikkujille – niin sinkuille, pareille kuin eläkeläisillekin.
Bo Nyberg kehottaa trike-harrastuksesta kiinnostuneita tutustumaan harrastajien klubisivujen, Trikers Club of
Finlandin nettisivustoon: www.trikersclub.fi.

Teksti: Merja Äimänen
Kuvat: Bo Nybergin kotialbumi

Bo, ystävät ja uudet skootterit vuonna
1960. ”Samat sävelet kuin nykypäivänä, mutta ilman mäyräkoiria, lävistyksiä
ja tatuointeja. Ja hauskaa oli: tytöt olivat
kauniita (luomu) - samat tytöt ovat kauniita tänä päivänäkin.”

Jauhoista tehdään leipää
- lihasta makkaraa
Veijo Votkinin johtavat
ajatukset eivät ole
liikkeenjohdon salakieltä
vaan selkeitä ja
ymmärrettäviä kuten: ”kun
ostat, sen pitää olla hyvää”.
Voikos hinta-laatusuhdetta
paremmin määrittää?

L

upsakka,sanavalmis,ilmaisurikkaasti savo-karjalan kielellä tarinaa iskevä, pitkän linjan lihamestari, Rotessieurs-käätyjen haltija Veijo Votkin,
kutsui Helsingin Merkonomit ry:n jäsenet vieraakseen Tukkutorin maineikkaaseen tuotantolaitokseen ja myymälään huhtikuun puolivälissä.
Tutustuminen sovittiin jaettavaksi
kahteen ryhmään: osa halusi ehdottomasti tutustua koko lihanjalostuksen
prosessiin, osa yritykseen. Jos lukijaa
huhujen pohjalta hirvittää, parast hypätä seuraava kappale yli.
Aamuryhmäläiset näkivät, miten tehokkaasti ruhot riisuttiin tuotteiden
raaka-aineiksi: eri painoisiksi fileiksi, sisä- tai ulkopaisteiksi tai pihveiksi, kyljyksiksi, keittolihoiksi - ja monien siivutettujen tuotteiden tai makkaroiden valmistukseen.Vegaania enemmän hirvittää elävän kukkakaalin kaulan katkaisu, arvelen.
Valtaosa merkonomeista - noin 40 osallistui illan tapahtumaan, jossa Veijo kertoi elävään tyyliinsä koko Chef
Wotkin’sin menestystarinan. Se alkoi
yhden miehen lihanleikkaajan sitkeästä yritteliäisyydestä.Varhaisessa vaiheessa mukaan tuli puoliso hoitamaan
moninaisia tärkeitä hallinnon asioita.
Molemmat ovat edelleen vahvasti mukana, mutta yrityksen henkilöstömäärä
on kasvanut yli 60 henkilöön.
Tuoteperhe kasvaa kaiken aikaa.
Osa jää pois valikoimista ja uusia kehitellään jatkuvasti. Veijon tarinaa
kuullessa maistelimme talon ”lopputuotteita”. Ja niitä oli tarjolla todella

runsaasti. Mieleeni jäivät kylmätuotteista ohut savustettu kasler ja viipaloitu metsäsienileike. Grillituotteista
taas uutuudet, nauta-lammasnakki (ei
sianlihaa) sekä tuhti tsekkiläinen grillimakkara, molemmat Veijon sinapin
ryydittämänä.
Vaan onpa valikoimissa myös vegaanituotteita: sipuli-paprika-kasvisleike,
yrttikasvisleike ja yrttikasvisgrilleri.
Grillimestarina meille hääräsi toinen jatkajista, Asmo, kun nuorempi teki pitkää iltaa Sokoksessa toimivassa
Chef Wotkin’s -myymälässä.

Kiitollisina kaikesta annoimme Veijolle muistoksi käynnistämme merkonomi Kimmo Pälikön taulun, jonka rouva Votkin ilmoitti ripustavansa näkyvälle paikalle.

Teksti: Pekka Siitonen
Kuvat: Liisa Kotimäki, Matti Niemelä
Tutustu:
www.chef-wotkins.com
Lihatukku Veijo Votkin Oy
Tehtaanmyymälä
Vanha Talvitie 8, 00580 HELSINKI
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VAELLUSRETKI IKUISIIN
KERTOMUKSIIN

I

stun katsomossa pienellä rinteellä,
edessäni kaunis, rauhoittava maalaismaisema: peltoaukeamalla käyskentelevät lampaat, aasi ja taustalla avautuu Lohjanjärvi. Pehmeällä nurmella,
omenapuitten katveessa Vivaldin Neljä
vuodenaikaa siivittävät nuorten tanssijoitten muotokieltä luomisen puutarhaan. Näen kymmenittäin ajanlaskumme alun kansaa, naisia, lapsia arkipuuhissaan sekä mahtimiehiä pukeutuneina
värikkäisiin pellaviin ja samettiin.
Astun mukaan seikkailuun, vaellusretkelle ikuisiin kertomuksiin Lohjan
Vivamon Raamattukylässä. Näen maailman luomisen, Nooan arkin täyttyvän,
Joonan tarinan, Jeesuksen kodin, kalastajat verkkoja selvittämässä, Syykarin kaivon tapahtumat ja paljon muuta kokonaiseen päivään mahtuu. Yleisö vaeltaa mukana eri tapahtumapisteisiin. Odotan jo jouluvaellusta, että näkisin taas tallissa oikean vauvan
perheineen, aasin ja lampaat, paimenet kedolla ja enkelten tanssin Bachin Glorian säveliin. Sitten tuleekin jo
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Pääsiäisvaellus. Niin - ja ensi kesänä
Joosefin tarina.
Vaellusnäytelmä on ainutlaatuinen
koko maailmassa tässä laajuudessaan
luonnon, eläinten ja vanhojen rakennusten muodostaessa oikeat kulissit.
Vaatteet, satapäinen vapaaehtoisten
näyttelijäjoukko, musiikki, laulujen sanat, käsikirjoitus… Miten tämä kaikki
on mahdollista?

Draaman takana kirjailija, runoilija
Anna-Mari Kaskinen
Miten Sinusta tuli kirjailija?
Jo kouluaikoina äidinkielen aineet
tahtoivat tulla liian pitkiksi. Kirjoitukset alkoivat kääntyä mieluiten draamaksi ja kirjoitinkin jo muutamia koulunäytelmiä. Nuorena etsin omaa tietäni ja luin kolmessa eri tiedekunnassa yhtä aikaa mm. kirjallisuustiedettä ja teologiaa. Kuusitoistavuotiaana
lähdin rohkeasti pariksi vuodeksi Kanadaan stipendiaattina opiskelemaan
kansainväliseen kouluun. Kokemukset
kaukana 46 eri kansallisuuden keskel-

lä, välimatka perheeseen, sanomisen
palo ja rakkaus kirjoittamiseen veivät
mennessään.
Mistä alkoi Sinun julkinen urasi?
Opiskeluvuosinani tutustuin nuoreen
teologian ylioppilaaseen, nykyiseen säveltäjä Pekka Simojokeen, joka oli asunut kahdeksan vuotta Afrikassa lähetystyötä tekevän perheensä mukana. Hänellä oli paljon valmiita sävellyksiä ilman sanoja. Niinpä tästä käynnistyivät
ensimmäiset laulujen ja virsien sanoitukseni.Vuonna 1981 meiltä tilattiin ensimmäinen gospelmessu Kotkaan. Seuraavaksi saimme tilauksen kaksi tuntia kestävään Liekit–musikaaliin, jota
edelleenkin esitetään.
Draama alkoi kiehtoa yhä enemmän. Tilausmusikaali jouduttiinkin tekemään kokonaan lähes omatoimisesti alusta loppuun. Draamasta on tullut
etenkin tämän Raamattukylän ansiosta
tärkeä osa työtäni. Kirjoittaminen on
hyvin yksinäistä puuhaa, draaman tekeminen on puolestaan yhteisöllistä,

hyvää tiimityötä. Tiimiin kuuluu valtavan taitavia ihmisiä eri aloilta, kuten
ohjaaja, säveltäjä – kaikki uudet laulut
on sävelletty varta vasten tätä näytelmää varten - puvustaja, puuseppä, tanssikoreografit, tekniikka jne.
Kesän ohjelmiston tulee uusiutua,
mutta joulun ja pääsiäisen vaellusnäytelmät säilyvät pitkälle samanlaisina. Kesäksi suunnittelemme jo uutta musikaalia Joosefin tarinan pohjalta. Lohjalla on esitetty näytelmiäni Saima Harmajasta ja Linderistä. Sammatin Sampomäellä kahtena kesänä meni
Elias Lönnrotin elämästä kertova näytelmä Vaeltaja.
Miten aiheesi syntyvät ja miten
istutat ne vaellusreitille?
Kaikkien aiheitteni taustalta löytyy
aina asia, pitää olla jotain sanottavaa.
Murheellisiinkin teksteihin pyrin sisällyttämään toivon ja lohdutuksen näkökulman. Ne ovat myös oman jaksamiseni peruskalliot. Toki teksteissäni on
yleensä iloa huumoria unohtamatta.
Esimerkiksi kun idea Joosef–näytelmästä kypsyi toteutettavaksi, niin tapahtumat alkavat elää sisälläni. Koska asun aivan näytelmien tapahtumapaikkojen äärellä, minulla on tapana
kulkea alueella ja ajatuksissani istuttaa kohtauksia tiettyihin maisemiin..
Aina on löytynyt jokaiseen kohtaukseen juuri oikeat paikat.
Tuotantoni on laaja-alainen: lasten
kirjoista runokirjoihin, näytelmistä musikaaleihin ja sanoituksiin.

Raamattukylä – elämys kaikille
aisteille
Miten kristillinen teemapuisto
syntyi?
Noin kolmetoista vuotta sitten erilaiset teemapuistot olivat lyöneet itsensä
läpi, niinpä ensimmäinen visio välähti mieleeni tällaisesta teemapuistos-

ta, silloin työnimenä oli Mukulamaa.
Vuosia myöhemmin samansuuntaista
ajatusta oli kehitellyt omalla tahollaan
myös Vivamon nykyinen johtaja Kalevi Rautjoki. Muutimme välillä Australiaan ja toteutus jäi hautumaan. Kolme
vuotta sitten yhteiset unelmat ja toiveet loksahtivat paikoilleen ja toiminta käynnistyi.
Miten toteutatte näin laajamittaisen
tapahtuman?
Lähes koko toiminta perustuu talkoovoimiin, myös näyttelijät ovat ns. tavallisia ihmisiä, jolla jokaisella on oma tärkeä paikkansa kokonaisuudessa. Paljon kehuttu, hyvä tiimihenki ja esitysten sisällöt ovat saanet meidät jaksamaan. Kieltämättä erilaiset lahjoituksetkin ovat kantaneet meitä eteenpäin.
Olemme saaneet mm. merkittävän kangaslahjoituksen, josta ompelemme kulloisenkin esityksen vaatetukset
Vivamon Raamattukylän vaellusnäytelmät pohjautuvat ikuisiin kertomuksiin, joista käsikirjoitan ne draamoiksi. Näytelmät pitää tehdä yleisöä kiinnostaviksi ja koko perheelle soveltuviksi. Itse kerromme tarinat niin hyvin
kuin osaamme, emme tyrkytä, puhallamme vain teksteihin elämän. Kaikki
ovat lämpimästi tervetulleita.
”Astu sisälle Raamattukylään!
Astu sisälle seikkailuun.
Tapaat ystäviä siellä,
kuljet maahan salattuun.
Sinne sinua kutsutaan
Et ole enää yksin
Tule mukaan kasvamaan.
Astu sisälle Raamattukylään.”

Faktaa

• Anna-Mari Kaskinen on nykyisin
lohjalainen ja asuu perheineen
Vivamossa. Perheeseen
kuuluu kolmen lapsen ja
pastoriaviomiehen lisäksi myös
kiinalainen, nelivuotias pikkuinen
tytär ’näyttelijätär’ Elise Mei.
• Erilaisia tunnustuksia mm. Vuoden
Lauritar, Vuoden vaikuttaja, Lohjan
kaupungin kulttuuripalkinto,
Immi Helen runokilpailun voitto,
Golden Gospel ja Kirkkotaiteen
Engel –palkinnot. Perheen Katjatyttäreltäkin on ilmestynyt jo kaksi
runokirjaa.
• Runsas tuotanto sisältää
runokirjoja, näytelmiä, lasten
kirjoja ja sanoituksia.

Teksti ja kuvat: Sirkka Warvas
• Lohjan Vivamon Raamattukylän
vuosittainen kävijämäärä noin
10 000.
• Palaute on ollut kannustavaa,
tasokkuudesta yllättynyttä.
• Seuraavat esitykset:
Joulukylävaellus 7.-16.12.2007,
Pääsiäisvaellus 17.–23.3.2008
• lisätietoja www.
vivamonraamattukylä.fi; www.
sana.fi ; vivamo@sana.fi.
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Helmerit lumoavassa
Sloveniassa
”Olipa tosi hieno matka”,
atka”,
” muistelevat vielä monet
matkalla mukana olleet H
Helmerit,
l
i k
kun olen
l h
heitä
i sen jjälkeen
lk
tavannut. Teimme huhtikuun lopulla, 20. – 23.4., pitkän
viikonloppumatkan Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan
tutustuen myös pikkumaan vuoristo- ja rannikkoseutuun.
Osa maasta on vuoristoista kuin Itävalta, osa taas kuin
Italian rannikot. Ja näiden maiden välissähän viehättävä
Slovenia sijaitsee. Ruoka- ja viinikulttuurikin on italialaisitävaltalaista eli todella nautittavaa. Ateriat olivat suuria
ja maittavia. Mahtavana makuelämyksenä mieleeni jäi
esimerkiksi tulopäivän yhteinen päivällinen, jolla pääruuaksii
tarjottiin foliossa haudutettua jokitaimenta vihannesten
kera: kokonainen taimen höyryävänä pakettina. Paikallinen
viini oli hyvää ja edullista. Ja entä sitten ne suuret, maistuvat
leivonnaiset!

kierroksella.

nan kaupunki

ä Ljublja
Helmeriryhm

Myös säät suosivat meitä koko matkan ajan; oli mukavaa
mennä huhtikuun lopussa Slovenian kukkivaan ja
lämpimään kevääseen. Terassi-ilmat olivat siellä jo
parhaimmillaan. Pääkaupunki Ljubljanan lisäksi kävimme
Adrianmeren rannan vanhassa pikkukaupungissa, Koperissa,
sekä sen läheisillä viininviljelyalueilla. Matkalla Ljubljanasta
Koperiin tutustuimme
vuoristoseudulla Predjaman
barokkilinnaan – erikoiseen
linnaan vuoren rinteessä.
Hieno matka mukavassa
seurassa.
Teksti: Merja Äimänen
Kuvat: Merja Äimänen,
Liisa Kotimäki, Tytti Aalto
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Ljubljanan joen ranna
L
n terassit houkuttelivat
virkisttäytymään.

iassa syö-

initilalla. Sloven
Koperin seudun vi

Lounasta
tiin hyvin.

Oppaamme Marketa – Suomessa
asunut tsekki (oik.)
tutustutti meitä Koperin kaupungiin
.

Bo Nyberg esitteli paikallisia moottoripyöriä Helmeri-naisille.

nkiintoisia taloja.

Koperin kujilla oli miele

Paikallisella viinitilalla maisteltiin
emännän (oik.) opastuksella.

talon tuotteita

Paikallinen veteraa

ni ja Helmeri-nai

sia.
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Helmerin ruokanurkkaus
Gluteenittomia herkkuja Anna-M
haarukalla joukkoon muna, hunaja, porkkanaraaste, suola ja kaurahiutaleet
sekoita
k i k
kuivahiiva
i hii pieneen
i
määrään
vehnäjauhoja ja lisää taikinaan
lisää loput jauhot ja sekoita taikina
tasaiseksi
anna kohota lämpimässä paikassa
liinalla peitettynä noin tunti
kaada taikina pellille leivinpaperin
päälle
muotoile taikina keoksi nuolijalla
tai veitsellä
paista 200-asteisessa uunissa noin 30
minuuttia
anna jäähtyä ilman liinaa, jotta leivän kuori pysyy rapeana.
SMYL ry:n toiminnanjohtaja
Anna-Maija Kunnas on paneutunut keliaakikon ruokavalioon ja löytänyt vuosien varrella monia hyviä gluteenittomia vaihtoehtoja viljatuotteille. ”Mielestäni gluteeniton piirakka on parempi kuin normaalilla jauhoilla valmistettu”, toteaa Anna-Maija alla olevasta suolaisesta piirakkaohjeesta. Hän lisää, että gluteenittomia jauhoja saa kaikista elintarvikekaupoista.
Porkkanaleipä (gluteeniton)
Taikina
2 porkkanaa
2 1/2 dl maitoa
1 kananmuna
1 rkl hunajaa
1 tl suolaa
2 dl kaurahiutaleita
1/2 palaa hiivaa
4 1/2 dl luontaisesti gluteenittomia
jauhoja
raasta porkkanat hienoksi raasteeksi
lämmitä maito hieman kädenlämpöä lämpimämmäksi ja sekoita puu-
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Hapanimelä hedelmäkastike
(gluteeniton, laktoositon)
4 annosta
1 tlk (n.300g) mandariinilohkoja sokeriliemessä
2 tl peruna- tai maissitärkkelysjauhoja
3 rkl ketsuppia
1 rkl worcestershire-kastiketta tai 2
rkl grillauskastiketta
0,5 rkl viinietikkaa
ripaus valko- tai mustapippuria
1 - 2 rkl hunajaa
Lisäksi:
2 rkl öljyä
700 - 800 g valkosipulimarinoituja
broilerinsuikaleita
200 g pakasteherneitä
300 g pikkuporkkanoita
(2-3 valkosipulinkynttä)
muutama mandariinilohko
pippuriseosmaustetta
Valmista kastike etukäteen, koska
sen voi tarjota joko kylmänä tai
lämpimänä. Sekoita kaikki kastikkeen ainekset monitoimikoneessa

nopeasti jauhaen. Kuumenna lientä pohjaa myöten sekoittaen, kunnes
se sakenee ja kuplii pari kertaa.
T
Tarjoa
j k
kastike
ik pikapaistettujen
ik
i
j b
broii
lerisuikaleiden kanssa, joihin
olet nopeasti sekoittanut kasvikset
ja mausteet. Lisäksi sopii
tietysti keitetty riisi.
Banaaniohukaiset (gluteeniton, laktoositon)
3 dl vettä
1,5 dl luontaisesti gluteenitonta hienoa jauhoseosta
0,5 dl tattarijauhoa
2 tl fariinisokeria
1 kpl banaani
0,25 tl suolaa
maidotonta margariinia paistamiseen
Sekoita jauhot veteen ja lisää sokeri,
suola sekä survottu banaani.
Anna turvota noin 20-30 minuuttia.
Paista pannulla ohukaisia. Tarjoile
hillon tai maidottoman, sulatetun
suklaan kanssa.
Suolainen piirakka
(gluteeniton) 2 erilaista täytettä
28-30 cm piirakkavuoka
125 g margariinia
2 1/2 dl luontaisesti gluteenittomia
jauhoja
1 dl emmental-juustoraastetta
1 tl leivinjauhetta
3 rkl vettä
Nypi margariini ja yhdistetyt kuivat
aineet sekaisin.
Lisää joukkoon juustoraaste ja vesi.
Sekoita taikina tasaiseksi.
Levitä taikina voidellun ja jauhotetun piirakkavuoan pohjalle ja reunoille!

Maijan tapaan

Feta-parsakaalipiirakkatäyte:
1 parsakaali, pestynä ja pilkottuna ja esikeitettynä
150 g fetajuustoa kuutioina
1 prk ranskankermaa (natural tai maustettu) tai 2 dl
maitoa
2 munaa
Sekoita keskenään munat ja ranskankerma tai maito.
Levitä piiraspohjalle parsakaalipalat ja fetakuutiot.
Kaada päälle munaseos. Kypsennä piirasta 175 asteisessa uunissa noin 40 minuuttia.
Kinkku-juustopiirakkatäyte
150 g kinkkua pieninä suikaleina
200 g emmental-juustoraastetta
3
munaa
1 tlk
smetanaa tai 2 dl maitoa
1 rkl
persiljaa
½ tl
paprikajauhetta
1/5 tl hienonnettua valkopippuria
Sekoita keskenään munat ja smetana tai maito.
Levitä piiraspohjalle kinkku suikaleina ja juustoraaste. Kaada päälle munaseos, jossa mausteet.
Kypsennä piirasta 175 asteisessa uunissa noin 40
minuuttia.

Suomesta gluteenittoman matkailun mallimaa
Keliaakikot otetaan Suomessa huomioon todennäköisesti paremmin kuin missään muussa maassa. Gluteeniton ruokavalio
tunnetaan hyvin, ja gluteenittomia tuotteita löytyy tavallisistakin ruokakaupoista.
- Suomi voisi olla erityisruokavaliota noudattaville ihmisille
keliakiaelämyksiä tarjoava matkailuparatiisi, Suomen Brysselin
suurlähettiläs ANTTI SIERLA visioi viimeisimmässä Keliakialehdessä. Brysselin suurlähetystö isännöi huhtikuussa tilaisuutta,
jossa Suomea markkinoitiin keliakian mallimaana.
Sierlan mukaan esimerkiksi Belgiassa gluteenittomia viljatuotteita saa lähinnä vain luontaistuotekaupoista. Lisäksi vain
ani harvassa ravintolassa tiedetään, mitä gluteeniton ruokavalio tarkoittaa.
Suomessa harvinaisen paljon keliaakikkoja
Syy Suomen mallikkaaseen keliakiatietämykseen lienee siinä, että Suomessa keliaakikkoja on harvinaisen runsaasti, noin
1 prosentti aikuisväestöstä.
Journal of Clinical Gastroenterology -tiedelehdessä tänä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan keliakian esiintyvyys oli Suomessa 0,45 prosenttia, mikä on Keliakia-lehden mukaan todennäköisesti diagnosoitujen keliaakikoiden maailmanennätysluku.
Keliakian toteaminen onkin Suomessa maailman huipputasoa.
Keliakiatutkijoiden, Kansaneläkelaitoksen ja Keliakialiiton
yhteistyötutkimuksesta ilmeni, että keliaakikoista 70 prosenttia
oli naisia. Ihokeliaakikkojen keskuudessa naiset olivat kuitenkin vähemmistönä. Ihokeliakiaa sairasti keliaakikoista 17 prosenttia, joista naisia oli 42 prosenttia.
Keliaakikkoja eniten Pohjanmaalla ja Tampereen seudulla
Pohjanmaalla ja Tampereen seudulla keliakian esiintyvyys
oli 0,7 prosenttia aikuisväestöstä kun taas pääkaupunkiseudulla vastaava luku oli 0,3 prosenttia. Tämä saattaa johtua siitä, että keliakian vasta-aineita ei pääkaupunkiseudulla mitata yhtä
ahkerasti kuin muualla.
Keliakia löydettiin yleisimmin vatsavaivojen, anemian ja ihooireiden perusteella. Noin 7 prosentilla oireet eivät ilmestyneet
suolistossa tai iholla. Keliakia todettiin keskimäärin 44-vuotiaana, ihokeliakia 39-vuotiaana.
Teksti: Finfood Uutispalvelu/Elina Latvala 9.8.2007
Mitä voin syödä?
Keliakiaa sairastava ei voi käyttää lainkaan vehnää, ruista tai ohraa eikä näitä viljoja sisältäviä elintarvikkeita. Elinikäinen gluteeniton ruokavalio on keliakian ainoa hoito ja lääke.
Keliakiaa ei voi hoitaa osa-aikaisesti tai 95-prosenttisesti. Gluteenitonta ruokavaliota tulee noudattaa tarkasti läpi elämän, sillä suolen limakalvo vaurioituu uudelleen pienestäkin gluteenimäärästä. Huonosti hoidettu tai hoitamaton keliakia on terveysriski. Kun ruokavalio on tarkasti kunnossa, kohonnutta riskiä ei ole.
Sairastuminen keliakiaan on uusi tilanne, joka koetaan hyvin
yksilöllisesti. Suurimmat haasteet liittyvät arkisten asioiden uudelleen opetteluun: leipä ja muu ruokailu tai kaupassakäynti eivät olekaan enää itsestään selviä.
Gluteenia voi esiintyä yllättävissäkin paikoissa, siksi keliaakikon kannattaa aina tutkia tarkkaan tuoteselosteet kaupassa. Kyläpaikassakin keliaakikon on muistettava varmistaa mitä kakku
pitää sisällään ja millä kakkuvuoka on jauhotettu.
© Keliakialiitto ry, www.keliakialiitto.fi
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Merja Äimänen

Uutisia
Uusitut kotisivut ylittäneet
odotuksemme

Kevätkokousta veti Eino
Makunen

Helsingin Merkonomien nettisivut, www.helsinginmerkonomit.fi,
uusittiin viime syksynä: niiden ulkoasu sekä sisältö saivat kokonaan uuden muodon.
Ilmoittautumiset tapahtumiin suoraan netin kautta otettiin käyttöön. Siitä
tulikin suosittu tapa. Huomaamme, että meillä on aktiivisia
kotisivujen seuraajia, koska jotkut ilmoittautuvat heti, kun
tapahtuma on tullut sivuille. Esimerkiksi ensi kevään Kiinan matkalle on ilmoittautunut jo 17 henkilöä.
Kävijämäärä on kasvanut ilahduttavasti. Olemme seuranneet uusien sivujen käyttäjämäärää viime vuoden syyskuun alusta: keskimääräinen kävijämäärä vuoden aikana
on ollut 1000 kuukaudessa. Kasvu on ollut tasaista kuukausi kuukaudelta. Tapahtumia kannattaakin seurata nettisivuiltamme, koska ne ovat ajan tasalla: uudet tapahtumat tulevat sinne välittömästi, myös mahdolliset tapahtumien muutokset, täynnä olevat tapahtumat, peruutukset
yms., näkyvät siellä.

Helmerien jäsenenä vuosikymmeniä ollut Eino Makunen
oli yhdistyksen kevätvuosikokouksen puheenjohtajana
29.3.2007 Helsinki Business Collegessa. ”Siitä onkin aikaa.
Taitaa olla 20 – 30 vuotta, kun viimeksi toimin puheenjohtajana”, naureskelee Makunen.
Vuosikokouksessa käytiin läpi normaalit kevätkokousasiat; hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä vuodelta. Vuosi oli ollut hyvä ja toiminta aktiivista: järjestettyjä tilaisuuksia oli vuoden aikana 33, joissa osallistujia oli yhteensä noin 650. Yhdistyksen taloudellinen tilanne vahvistui entisestään.

Liittokokous julkisti vuoden
2007 kunniamerkonomin

Työttömyyskassan edustajisto
kokoontui Helsingissä

Suomen Merkonomiyhdistysten
Liitto – SMYL ry
piti sääntömääräisen kevätkokouksensa lauantaina 26. toukokuuta Helsingissä hotelliArthurissa.
Kokouksen
alussa julkistettiin liiton kunniamerkonomi, joka tänä
vuonna on kansanedustaja Marja Tiura. Hän on koulutukseltaan yo-merkonomi Tampereen kauppaoppilaitoksesta
ja hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta. Kansanedustaja Tiura oli kokouksessa paikalla ja piti ammattikoulutuksen tulevaisuuteen liittyvän avauspuheenvuoron.
Marja Tiura kiitti vuoden 2007 kunniamerkonomi-tittelistä, josta hän sanoi olevansa erittäin iloinen.
Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anni Purontaa ja sihteerinä toimi Anna-Maija Kunnas. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vuoden 2006 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tulevan vuoden suuntaviivat.

Merkonomien Työttömyyskassan edustajiston kokous pidettiin myös lauantaina 26.5.2007 Hotelli Arthurissa. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat, mm. tilinpäätösasiat ja erovuoroisten kassan hallituksen jäsenten
valinta. Hallituksesta olivat erovuorossa Helmerien jäseniä edustavat hallituksen varsinaiset jäsenet Ritva Laakso
ja Heikki Immonen. Ritva Laakso, joka on ollut pitkään
myös työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja, ei ollut enää ehdolla. Heikki Immonen valittiin sen sijaan jatkamaan hallituksessa seuraavan kolmivuotiskauden. Varajäsenistä olivat erovuorossa Anni Purontaa ja Merja Äimänen, jotka molemmat valittiin uudelleen hallituksen varajäseniksi.
Kassan hallitus valitsi keskuudestaan uudeksi puheenjohtajaksi Sinikka Heiskasen, joka on Helmerien jäsen.
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Yhdistyksen puheenjohtaja Anni Purontaa
ja kokouksen puheenjohtaja Eino Makunen
keskustelevat Helmerien toiminnasta.

Kassan hallituksen puheenjohtaja Sinikka Heiskanen työskentelee Kiinteistöalan koulutuskeskuksen talouspäällikkönä.

MJK:n sääntömääräinen
kevätkokous Helsingissä

Vasta valmistuneista
merkonomeista kova kysyntä

MJK-koulutuskeskus ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
lauantaina 26.5.2007 Hotelli Arthurissa
Helsingissä.

elmerit kävivät keväällä perinteiseen tapaan kertomassa valmistuville merkonomeille työmarkkinoista, avoimista paikoista ja työhön hakeutumisen menetelmistä.
Lisäksi valotimme oman yhdistyksemme ja valtakunnallisen liittomme - SMYL:n toimintaa ja kerroimme hankkimistamme jäseneduista.

K

okous alkoi valtakirjojen tarkistuksella. Helsingin
Merkonomit ry:tä edusti vuosikokouksen valtuuttamana Anni Purontaa.
Ennen varsinaista kokousta kuultiin vararehtori Irma
Hyvösen esitelmä Opetushallituksen aikuiskoulutuksen
henkilökohtaistamismääräyksen vaikutuksesta koulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Vuoden 2006 toimintakertomuksen esitteli rehtori Timo
Hakkarainen ja tilinpäätöksen hallintojohtaja Antti Niemi.
Joitain puheenvuoroja käytettiin ja pyydettiin tarkennuksia,
mutta molemmat asiat hyväksyttiin sellaisenaan.
Ylimääräisenä asiana, ohi lähetetyn esityslistan, esitetty
MJK:n hallituksen koulutusasia jätettiin pöydälle. Asia valmistellaan syyskokoukseen.
Merkittävä osa MJK–instituutissa toteuttavista koulutuksista valmistaa virallisen tutkintojärjestelmän mukaisen tutkinnon suorittamiseen. Tällöin koulutukseen osallistujien ja tutkinnon suorittajien käytettävissä ovat kaikille avoimet opetusministeriön rahoitusmahdollisuudet niihin liittyvin ehdoin.

Helmereillä oikeus hakea stipendejä
Lyhyempikestoisten ja muiden markkinahintaisten koulutusten osalta MJK –koulutuskeskus ry:n jäsenyhdistysten
jäsenillä on oikeus hakea stipendiä MJK -instituutissa tapahtuvaan opiskeluunsa.
Stipendiä voi hakea kaksi kertaa vuodessa – syyskuun ja
tammikuun loppuun mennessä. Vapaamuotoinen hakemus
osoitetaan MJK–instituutin rehtori Timo Hakkaraiselle. Stipendin suuruus vaihtelee 50 ja 400 euron välillä riippuen
hakijan esittämistä perusteluista ja hakemuksen kohteena
olevasta koulutusohjelmasta.

Anni Purontaa

Edustus MJK:n hallituksessa
Helmerien ja SMYLlin hallituksen jäsen Heikki Immonen on ollut myös MJK:n hallituksen jäsen tämän
vuoden alusta.

H

Yllätys 1. Aikuisopiskelijaryhmästä lähes kaikki olivat
työssä. Vain pieni osa syystä tai toisesta oli työttömänä. Jokainen aikuistutkintoa suorittava halusi saada vaativampia
ja kiinnostavampia tehtäviä, mikä ilmeni vahvana valmistumisen motivaationa ja keskustelun vilkkautena.
Yllätys 2. Aiempaa useampi päiväopiskelija perustutkinto/merkonomi-tutkintoa suorittava nuori ilmoitti saaneensa työkokemusta joko kesä- tai osa-aikatyössä.Aikaisempina vuosina valtaosa aloitti työmarkkinoilla ”puhtaalta pöydältä” ja vähän epävarmana tulevaisuudesta.
Toteamus. Kuulijamme infotilaisuuksissa ovat tiedostaneet aktiivisen työnhaun merkityksen, työnhakukanavien
hyväksikäytön, hyvät sijoittumisen mahdollisuudet - toisaalta myös kilpailun muualta pääkaupunkiseudulle hakeutuvien kanssa. Myös järjestäytyminen, omaan työttömyyskassaan liittyminen ja jatko-opintojen merkitys nousivat vahvasti esille. Monikaan ei usko jäävänsä aikanaan eläkkeelle pikaruokapaikan tiskin takaa...
Evääksi monisteiden lisäksi annoimme nettiosoitteet:
www.helsinginmerkonomit.fi, www.merkonomit.net ja
www.mol.fi.

Pekka Siitonen

Kielivinkki
Sukunimien taivutuksesta - Simojoen
Jaakko ja Sibeliuksen sinfoniat
Jos sukunimiä ei taivutettaisi, sanottaisiin Simojokin Jaakko ja Sibeliusen sinfoniat. Näinhän ei kukaan puhu. Sanotaan siis: Revon Simo on Espoon viestintäpäällikkö tai Oili Mäen alttaritaideteos tuhoutui kirkon palossa. Poikkeus
säännöstä on Risto Ryti, joka halusi että hänen nimensä
taivutetaan Ryti:Rytin.
Etunimissä on enemmän poikkeuksia perussääntöön. Jos
Satu haluaa, nimi voidaan taivuttaa Satu:Satun. Jos ei ole
tiedossa, kuinka asianomainen haluaa nimensä taivuttaa,
parasta on käyttää kielenmukaista taivutusta Satu:Sadun.
Pääsääntö etunimissäkin on astevaihtelu. Emme ihaile Elvisin laulua vaan Elviksen, eikä puhuta Moosesin vaan Mooseksen tuomista laintauluista.

Lähde: Vantaan seurakuntien intra
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Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 127030-100995.
Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä
kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

To-su 4. – 7.10.2007

Matkan hinta: 430 e/hlö, maksuviite 1313
Hintaan sisältyy:
bussikuljetukset * majoitus hotelli Moskvassa jaetussa kahden
hengen huoneessa * hotelliaamiaiset * lounas lauantaina *
kaupunkikiertoajelu Pietarissa * vierailu Eremitaasissa *
tutustuminen Sampo-keskukseen * retki Pushkiniin, jossa
tutustuminen Katariinan Palatsiin * viisuminhankinta sekä viisumin
saamiseksi välttämätön hoitokuluvakuutus * matkanjohtajan
palvelut sekä suomenkielisen paikallisoppaan palvelut retkillä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 60 euroa - yksinmatkustavan
on varattava yhden hengen huone!
Tärkeää: Matkalle anotaan ryhmäviisumi, jota varten tarvitaan
passikopio sekä täytetty Venäjän viisumianomus ja 1 valokuva.
Passin on oltava voimassa Venäjän matkoilla 6 kk matkan jälkeen
(toimitetaan matkatoimistoon viimeistään kolme viikkoa ennen
matkaa).
Ilmoittautumiset ja maksut heti, viimeistään 4.9.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy

Helmerimatka taiteiden ja palatsien Pietariin
Alustava matkaohjelma:
torstai 4.10.
Lähtö tilausajobussilla esim. klo 15.00 (aikataulu toiveiden
mukaan) Helsingistä, tulo Pietariin myöhään illalla, majoittuminen
hotelli Moskvaan.
perjantai 5.10.
Aamiainen hotellissa. Pietarin kaupunkikiertoajelu, jonka aikana
nähdään tämä Pohjolan Venetsiaksi kutsutun kauniin kaupungin
historiallista keskustaa ja sen tärkeimmät nähtävyydet. Kierroksen
jälkeen vieraillaan maailmankuulussa Eremitaasin taidemuseossa,
jonka upeissa saleissa ihaillaan sekä länsimaisten mestarien
taideteoksia, että historiallisia,
suomalais-ugrilaisia Sampo-koruja. Eremitaasin Sampokorunäyttelyn jälkeen pistäydytään vielä Pietarin ydinkeskustassa
sijaitsevaan Sampo-keskukseen, jossa on myös mahdollista ostaa
näitä viikinkiaikaisten löytöjen perusteella valmistettuja
pronssikoruja.
Alkuperäiset Sampo-korut löydettiin arkeologissa kaivauksissa
Inkerinmaalla ja Karjalassa. Ne ovat peräisin 900–1300-luvuilta,
viikinkiajoilta, ja ne liittyvät läheisesti sen ajan suomalaisugrilaisten kansojen kulttuuriin. Jokaisella korulla on oma tarinansa
ja elämänfilosofiansa. Sampo-keskuksen toimitusjohtaja Tatjana
Bykova-Soittu opastaa sekä kiertoajelun että Eremitaasi-vierailun,
ja luonnollisesti esittelee Sampo-keskuksessa sen toimintaa ja
koruja.
lauantai 6.10.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä vapaata aikaa esim. ostoksille.
Päivällä lähtö Pietarin ulkopuolelle Pushkiniin, jossa vierailu
ihastuttavassa Katariinan palatsissa, sen upeissa saleissa ja tietysti
maailmankuulussa Meripihkahuoneessa. Palatsivierailun jälkeen
myöhäinen lounas Pavlovskin puolella, perinteisessä venäläisessä
ravintolassa Podvorjessa eli Kievarissa.
sunnuntai 7.10.
Aamiainen hotellissa, lähtö tilausajobussilla Pietarista Viipurin
kautta Helsinkiin. Matkalla mahdollisuus tax free yms -ostoksiin.

Katariinan palatsi
on Puškinin esikaupunkialueella, lähellä Pietarin kaupunkia,
entisessä Tsarskoje Selossa eli tsaarin kylässä sijaitseva
barokkityyliä edustava palatsi. Se toimi alun perin Venäjän
tsaarien kesäresidenssinä.
Palatsi rakennettiin vuosina 1717-1723 Katariina I:n
kesäkäyttöön. Sitä on sen jälkeen laajennettu ja muunneltu
pariin otteeseen: vuonna 1743 Keisarinna Anna laajennutti sitä,
arkkitehtien Mikhail Zemtsovin ja Andrei Kvasovin vastaten
suunnittelusta. Annan tytär, keisarinna Elisabet ei kuitenkaan
pitänyt äitinsä aikaansaannoksista, vaan palkkasi toukokuussa
1756 arkkitehti Bartolomeo Rastrellin uudistamaan palatsin
ulkoasun vieläkin ylellisemmäksi. Uudistusten rakentaminen kesti
neljä vuotta.
Palatsin valkoista, sinistä ja kultaista yhdistelevä julkisivu on
runsaan 325 metrin pituinen. Yhteensä sen koristeluun käytettiin
yli 100 kilogrammaa kultaa. Palatsia ympäröivät koristeelliset,
ranskalaistyyliset puistopuutarhat. Majesteettinen palatsi
sisältää useita taideaarteilla kuorrutettuja saleja, mutta kaikista
kuuluisin sen huoneista lienee mystinen Meripihkahuone.
Teksti ja kuva: Wikipedia
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Tapahtumakalenteri
Ke 17.10. klo 17.30

To 25.10. kello 19.00

Teoksia Fortumin Taidesäätiön kokoelmasta

Teatteri Avoimet Ovet
FREDERIKA R

Helsingin Taidehalli
Nervanderinkatu 3, Helsinki

Ennen näkemätöntä!
Helsingin Taidehallissa on mahdollisuus nähdä vuonna 2005
perustetun Fortumin Taidesäätiön kokoelman teoksia yhteen
paikkaan koottuna. Näyttelyssä on esillä yli 100 teosta merkittäviltä
suomalaisilta taiteilijoilta 1800-luvulta tähän päivään.
Suomalainen luonto ja maisema ovat näyttelyssä monipuolisesti
esillä. Saaristoa ja merta ovat kuvanneet mm. varhaiset romantikot
Victoria Åberg, Fanny Churberg ja Hjalmar Munsterhjelm. Albert
Edelfeltiltä on esillä värikylläinen Porvoon joenrantanäkymä (1886–
1887). Imatrankosken kuohut ovat inspiroineet monia taiteilijoita:
mm. Akseli Gallen-Kallelaa ja Arvid Liljelundia. Esillä on myös Tyko
Sallisen ekspressionistisia kaupunkimaisemia ja Jalmari Ruokokosken
kuvia Porvoosta. Moderni maisema puolestaan tavoittelee enemmän
luonnontunnetta, kuten Reidar Särestöniemi teoksessaan tai
Franceska Lindh keramiikassaan. Esillä on myös Rafael Wardin
monumentaalinen tilaustyö Aurinkoportti.
Moderni maalaustaide esittäytyy näyttelyssä vahvasti. Esillä on
teoksia suomalaisilta kärkinimiltä Carolus Enckelliltä, Matti
Kujasalolta, Juhana Blomstedtilta, Pekka Ryynäseltä sekä Sam
Vannilta. Abstraktia maalaustaidetta edustavat mm. Leena
Luostarinen, Jukka Mäkelä, Markku Kolehmainen.
Kuvanveistotaidetta edustavat mm. Irma Laukkasen suurikokoinen
tilateos Arpeggio (1995), Kari Juvan Tyttö Karjalan (1988) sekä Ben
Renvallin pronssiset naisfiguurit 1940- ja 1950-luvuilta.
Taidehallissa nähdään mm. Birger Kaipiaisen ja Rut Brykin upeat
keramiikkateossarjat.
Näyttelyn teokset ovat sijoitettuna Fortumin toimitiloihin eri
puolella Suomea.
Helmeriryhmälle on varattu opastettu tutustuminen
mielenkiintoiseen näyttelyyn 17.10.
Hinta 12,50 e, maksuviite 1177.
Ilmoittaudu ja maksa 7.10. mennessä
Helmerivetäjä Anni Purontaa

Museokatu 18 (sisään Cygneuksenkatu 4)

Frederika Runebergin syntymästä tulee kuluneeksi
200 vuotta 2.9.2007.
Kuka ja mikä oli Frederika R? Miehensä, kansallisrunoilijan varjoon
jäi lahjakas nainen. Hän oli Suomen ensimmäinen
sanomalehtinainen, ensimmäinen historiallisen romaanin kirjoittaja,
vaimo, seitsemän pojan äiti ja yhteiskunnallinen vaikuttaja joka
taisteli itselleen mahdollisuuden kirjoittaa lähes mahdottomissa
olosuhteissa.
Näytelmä pyyhkii pölyt Runebergien yltä ja kuvaa 1800-luvun
yhteiskuntaa kirpeän humoristisesti.
Käsikirjoitus
Anneli Kanto ja Heini Tola
Ohjaus
Heini Tola
Frederika
Kaija Pakarinen
J.L.Runeberg
Matti Onnismaa
Mukana myös Paavo Kerosuo ja Ella Pyhältö.
Tutustu näytelmään: www.avoimetovet.fi
Hinta 22,00 euroa,
maksuviite: 13110.
Ilmoittaudu ja maksa
viimeistään 17.9.
Helmerivetäjä
Anni Purontaa.

Uusia Helm
tapahtumia vierireillä
Seuraa nettis
(www.helsing ivuiltamme
inmerko
tulevia tapaht nomit.fi)
umia.
Mielenkiintois
ia Helmeri-tapa
htumia on
suunnitteilla:
mm. vierailu Va
lion
pääkonttoriin
sekä koulutus
ti
la
is
uus
asunto-osakeyh
tiön hallituks
en
vastuusta.
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Tapahtumakalenteri
Ke 14.11.2007 klo 19.00

La-su 24.- 25.11.2007

The Producers ”Kevät koittaa Hitlerille”
–musiikkikomedia

Matka Kuortaneen
liikuntaopistoon ja
Keskisen kyläkauppaan

Helsingin kaupungin teatterin suuri näyttämö

Suomen Merkonomiyhdistysten Liiton syyskokous on tänä vuonna
Pohjanmaalla Kuortaneella lauantaina 24.11. Helsingistä lähtijöille
varaamme oman bussin, johon mahtuu kokousedustajien lisäksi
myös yhdistyksemme jäseniä.
Sinulla on nyt mahdollisuus tutustua samalla matkalla Kuortaneen
komeaan urheiluopistoon ja liikuntahotelliin sekä Vesa Keskisen
kuuluun kyläkauppaan Tuurissa!

Vuonna 2001 Mel Brooksin
musiikkikomedia todella
räjäytti pankin Broadwaylla.
Musikaali voitti kaikkien
aikojen ennätysmäärän Tonypalkintoja. Liput myytiin
hetkessä loppuun yli vuodeksi
eteenpäin ja tämän jälkeen
maailmanvalloitus tälle kaikkien
aikojen hauskimmalle musikaalille on ollut yhtä naurumyrskyä.
Sanotaan, että The Producersin myötä Mel Brooks toi huumorin
musikaaliin. Katsojat ja arvostelijat kautta maailman ovat
vuodattaneet avuttomina naurunkyyneleitä tämän
musikaalihistorian menestyneimmän komediahitin parissa. Kun
paketti sinetöidään vielä Neil Hardwickillä, voimme uskoa että
Helsingissäkin saa nauraa.

LIITTOKOKOUSMATKAN alustava ohjelma
Lauantai 24.11.
klo 07.30 Lähtö Helsingistä Mikonkadun tilausajopysäkiltä
klo 09.30 Tampereen linja-autoasema
klo 12.00 Saavumme Kuortaneen urheiluopistoon/liikuntahotelliin
(www.kuortane.com). Majoittuminen hotelliin ja lounas hotellin
ravintolassa.
klo 15.00 Liittokokous
klo 17.30 Liikuntaa: hohtokeilailua (varattu kuusi rataa, hinta 24 e/
rata + 1 e/kenkäpari). Kuntosali on hotellivieraiden vapaassa
rat
käytössä, lisäksi mahdollisuus eri maksusta osallistua ohjattuun
käy
jumppaan tai varata golfrata, opetuksella tai ilman.
jum
klo 21.00 Kokousillallinen hotellin ravintolassa.
Sunnuntai 25.11.
Sun
klo 7-10 Aamiainen
Kuntosali on vapaasti käytössä.
Kun
klo 11.30 Huoneiden luovutus ja lähtö bussilla Kyläkauppa
Keskiseen Töysän Tuuriin, johon on noin 30 minuutin ajomatka.
Kes
Tutustumis- ja ostosaikaa Keskisellä on neljä tuntia.
Tut
klo 16.00 Bussi lähtee paluumatkalle.

Rooleissa mm. Esko Roine, Antti Timonen, Anna-Maija Tuokko,
Santeri Kinnunen ja Risto Kaskilahti.
Hinta 47,00 e , maksuviite 1449
Ilmoittaudu ja maksa 30.9. mennessä
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu musikaaliin: www.hkt.fi

ILMOITTAUTUMISET HELMERI-TAPAHTUMIIN
Kotisivuilla: www.helsinginmerkonomit.fi • Sähköpostilla: helmeri@helsinginmerkonomit.fi
Puhelimella: (09) 773 1405 • Faksilla: SMYL:n faksinumeroon (09) 827 4841
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
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Tapahtumakalenteri
Kustannukset:
99 euroa/henkilö.
Hinta sisältää majoituksen liikuntahotellin saunallisissa kahden ja
neljän hengen huoneistoissa, lounaan, kokousillallisen, kahvin ja
leivoksen, aamiaisen sekä kuntosalin vapaan käytön.
Lisäksi matkakulut: tilausbussi Helsinki-Kuortane-Töysä-Helsinki, 30
- 50 euroa/henkilö riippuen osallistujamäärästä.
Ilmoittautukaa mahdollisimman pian, viimeistään syyskuun loppuun
mennessä. Kun tiedämme osallistujamäärän, ilmoitamme lopullisen
matkahinnan.
Helmerivetäjät: Heikki Immonen ja Pekka Siitonen

Tervetuloa Kuortanehelle kunnon ihmisten ja
nokiottien pitäjään!
Kuortane tunnetaan paitsi urheiluopistosta, niin myös
tervanpoltosta.
Tervaa on Kuortaneella poltettu vuosisatojen ajan ja aikoinaan
terva kuljettiin Lapuanjokea pitkin Uusikaarlepyyhyn, mistä terva
jatkoi matkaansa maailmalle. Kansainvälistä touhua jo
vuosisatoja sitten. Nykyään hauta palaa joka 3. vuosi ja Leijonat
järjestää Terwaviikon, jossa on ohjelmaa joka päivälle; samalla
voi seurata tervan valmistusta. Hikistä ja nokista touhua, josta
lempinimi ”Nokiottat”.
Kuortaneen urheiluopisto on Suomen ainoa IAAF:n
(kansainvälinen yleisurheiluliitto) hyväksymä urheiluopisto,
jossa ”köyhien maiden” urheilijat voivat käydä harjoittelemassa
IAAF:n tukemana. Kansainvälistä tunnettavuutta lisää myös
yhteistyö McLaren F1 -tallin kanssa - tiedä vaikka bongaisi
Alonson tai Hamiltonin. Myös jääkiekko on hyvin edustettuna,
liigajoukkueiden lisäksi esimerkiksi Moskovan ZSKA yhdessä NHLpelaajien kanssa käy kesäisin parin viikon harjoittelujaksolla
Kuortaneella. Urheiluopistolla on myös uimahalli/
palautumiskeskus, keilahalli, golfhalli sekä vanha
”maapohjahalli” painijoille ja voimistelijoille. Kuortanehalli on
palloilijoille ja mm. yleisurheiluun tarkoitettu harjoittelu- ja
kilpailuhalli.
Kuuluisia kuortanelaisia ovat olleet esimerkiksi Alvar Aalto, joka
eli elämänsä alkuvuodet Kuortaneella, ja Heikki Klemetti,
suomalaisen kuoromusiikin isähahmo.
Kesäisin myös Soile Yli-Mäyryn taidehalli on tutustumisen
arvoinen kohde.
Tietysti, kun tullaan Kuortaneelle, pitää käydä naapurissa
Tuurissa Veljekset Keskisen Onnenkylässä. Onhan se niin, että
kuuluu yleissivistykseen käydä kyläkaupassa - ainakin yhden
kerran, sitten tietää, mistä puhutaan.
Ei muuta kuin tervetuloa tänne
Pohjanmaan lakeuksille. Helmereille
on varattu SMYL:n liittokouksen
yhteyteen paikkoja hotellista ja
samalla on mahdollisuus osallistua
kokoukseen, tai vaikkapa harrastaa
omin päin liikuntaa.
Lisätietoja saat www.kuortane.com
ja www.kuortane.fi.
Terveisin
Heikki Immonen
Helmeri Kuortaneelta

Matka Kiinaan Shanghaihin keväällä
2008 La - la 22. – 29.3.2008
”KIINALAINEN JUTTU”
JÄNNITTÄVÄ MATKA IHMEELLISEEN KIINAAN:
VALTAVAAN, KUHISEVAAN SHANGHAIHIN JA VANHAAN,
TUNNELMALLISEEN SUZHOUHUN.
Alustava matkaohjelma:
Lauantai: Lähtö
Helsingistä Finnairin
reittivuorolla kohti
Shanghaita (klo 17.10)
Sunnuntai: Saapuminen
Shanghaihin (klo 08.55)
ja bussikuljetus
lentoasemalta kaupunkiin.
Majoittuminen
keskustassa sijaitsevaan
New Asia -hotelliin. Lounas ja risteily Huangpo-joella.
Maanantai: Hotelliaamiainen. Shanghain kierros, jonka aikana
nähdään tämän valtavan metropolin tärkeimmät nähtävyydet:
kuhiseva liikekatu Nanjing Road, Yu Yuanin Puutarha, Jade Buddhan
Temppeli, maailmankuulu rantakatu Bund. Kierroksella vieraillaan
myös Shanghain museossa. Päivän aikana on lounas.
Tiistai: Hotelliaamiainen. Vapaata aikaa kierrellä kaupunkia. Illalla
taidokas kiinalaisten akrobaattien esitys ja yhteinen illallinen.
Keskiviikko: Hotelliaamiainen. Koko päivän retki kohti maaseutua
ja vanhaa Suzhoun kaupunkia – Idän Venetsiaa. Historiallisen
Keisarien kanavan kaupungissa tehdään kaupunkikierros ja
kanavaristeily, ja vieraillaan paikallisessa silkkitehtaassa ihailemassa
silkkituotteita – ja tekemässä ihania ostoksia. Suzhoussa yhteinen
lounas.
Torstai: Hotelliaamiainen. Vapaata aikaa Shanghaissa ja yhteinen
illallinen.
Perjantai: Hotelliaamiainen. Vapaata aikaa Shanghaissa ja
yhteinen läksiäisillallinen.
Lauantai: Hotelliaamiainen. Bussikuljetus lentoasemalle ja lähtö
Shanghaista Finnairin reittivuorolla Helsinkiin (klo 11.00 - 14.55).
Matkan hinta 1095 e, ennakkomaksu 250 e, maksuviite 13068.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 100 e - yksin matkustavan on
varattava yhden hengen huone.
Ennakkomaksu 250 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä huomioithan, että varauksesi on sitova vasta maksettuasi ennakon.
Loppumaksu 1.2.2008 mennessä.
Hinta sisältää: * Finnairin reittilennot * lentokenttäverot *majoitus
New Asia –hotellissa jaetussa kahden hengen huoneessa *
matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja tutustumiskäynnit *
hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ruokailut *
suomenkielisen oppaan ja paikallisen oppaan palvelut *
viisuminhankinta *
Huom! Kiinan matkoilla passin on oltava voimassa
6 kk matkan jälkeen.
Paikkoja on rajoitetusti; varaa matkasi mahdollisimman pian.
Netti-ilmoittautumisia tuli kevään ja kesän aikana melko paljon,
mutta saimme vielä muutamia lisäpaikkoja.
Vastuullinen matkan järjestäjä: Matka-Agentit.
Tietoa hotellista:
Hotelli New Asia ***+ on historiallinen rakennus, joka sijaitsee
keskeisellä liikekadulla Shanghain keskustassa, lähellä Bundrantakatua. Hotellissa on useita ravintoloita, aulabaari, kahvila,
monipuoliset palvelut: mm. kuntosali, biljardisali, kauneussalonki,
ostoskäytävä, valuutanvaihto, posti. Huoneita on 319, ja niissä
kylpy/suihku ja wc, satelliitti-tv, puhelin ja ilmastointi.
Rakennuksessa on 9 kerrosta, ja siinä on 4 hissiä.
Tutustu hotelliin: www.newasiahotel.com.
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Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!
www.helsinginmerkonomit.fi • helmeri@helsinginmerkonomit.fi
HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Syksy 2007 ja Kevät 2008
Päivä

Kello

4.-7.10.

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Pietarin matka

430,00 e , viite 1313

17.10.

17.30

Taidehalli: Fortumin kokoelma

12,50 e, viite 1177

25.10.

19.00

Frederika R, Avoimet Ovet

22,00 e, viite 13110

14.11.

19.00

The Producers, Kaupunginteatteri

47,00 e, viite 1449

Kuortaneen matka

avoinna

24. – 25.11.
29.11.

17.30

Vuosikokous, HBC

2008
22.-29.3.

Kiinan matka

1095,00 e, viite 13068

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

HALLITUS 2007

– lehti

VARSINAISET JÄSENET:
Anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855
anni.purontaa(at)helsinginmerkonomit.fi
Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)elakesaatioyhdistys.fi
Sirkka Warvas, II varapuheenjohtaja
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri
Puhelin koti 045-634 9363
tytti4(at)luukku.com
Heikki Immonen
Puhelin 0201260228, gsm 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi
Liisa Kotimäki
Puhelin koti 050-5418597
liisa.kotimaki(at)edu.hel.fi
Päivi Lumpola, hallituksen sihteeri
Puhelin koti (09) 801 5893, gsm 040-585 1525
paivi.lumpola(at)saunalahti.fi
Matti Niemelä
Puhelin 0400-873367
matti.niemela(at)consunion.fi
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
VARAJÄSENET:
Marja Alppi
Puhelin 050-3727422
marja.alppi(at)elisanet.fi
Seija Kuusinen
Puhelin 040-541 4454
seija.kuusinen(at)netsonic.fi
KUNNIAPUHEENJOHTAJA:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

Työsuojeluhallinnon neuvontapalvelu
www.tyosuojelu.fi
työsuhdeasioissa
puhelin 020066122
På svenska
010066144
Työhallinnon Työlinja
paikallispuhelun hinnalla
Numerot muuttuneet
uudet: 010 607 6766 tai 010 194 904 (ma-pe klo 8 -19)
http://www.mol.fi

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

Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen

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

Anni Purontaa
Merja Äimänen
Hallitus
Sirkka Warvas
Liisa Kotimäki
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
24 €/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
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
puhelin (09) 4762 5200
faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi

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 79 €/v 2007 - liity erikseen

19

Ota tämä sivu talteen!

MJK-instituutti
Iso-Roobertinkatu 20-22
00120 Helsinki

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.

Kutsu
HELSINGIN MERKONOMIT RY:N
SYYSVUOSIKOKOUKSEEN
Aika: torstai 29.11.2007 klo 17.30
Paikka: Helsinki Business College HBC,
Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt
Internetin kautta.

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten
toimitsijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
6. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2008
8. Päätetään yhdistyksen 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 2008
11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2008 tilejä ja hallintoa
13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
14. Muut mahdolliset asiat
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen

Se on helppoa.

Tervetuloa!

Helmerien hallitus

Olethan muistanut
maksaa vuoden 2007
jäsenmaksusi!
Onko osoitteesi
muuttunut?
Tee osoitteenmuutos helposti SMYL
ry:n kotisivun etusivulla:

www.merkonomit.net.

Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme
osoitteessa:
www.helsinginmerkonomit.fi

Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

Uudet jäsenedut ovat liiton sivulla: www.merkonomit.net

