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Tuntuu usein siltä, ettei oikein osaisi 
tehdä sitä, mitä pyydetään tai sitä-
kään, mikä on olosuhteiden pakosta 

tehtävä ja opittava. Kun sitten on pakko 
yrittää, homma alkaakin yllättäen niin sa-
notusti valjeta. Ryhtymisen tuska lienee 
pahempi kuin oppimisen tuska. 

Melkein mahdoton ja suorastaan pa-
niikin aiheuttava osaamisen puute on siis 
mahdollista muuttaa ymmärrykseksi ja 
jopa oppimisen innostukseksi.  Paniikin 
sijasta olisikin viisasta yrittää etsiä itsel-
leen sopivia tapoja lähestyä aihetta. Tätä 
on melko paljon tutkittu - jopa valtakun-
nan korkeimmillakin tahoilla. Kyse ei ole 
siis pelkästään yksittäisen ammattiosaa-
jan ongelmasta. Maamme tällä hetkellä 
korkein osaamisen kehittämisen päättä-
jä, opetusministeri Sari Sarkomaa, sanaili 
käynnillämme eduskunnassa huhtikuun 
lopulla tämän tapaista. 

”Oppisopimuskoulutuksen tai ehkä 
jatkossa koulutussopimuksen merkitys 
tullee kasvamaan maassamme. Ihmisten 
työosaamisen suhde muuttuviin työvaa-
timuksiin täytyy olla suorassa suhteessa 
koulutukseen. Se edellyttää jatkuvaa yh-
teistyötä koulutuslaitosten ja yritysmaa-
ilman kanssa.” 

Jos tämä tuli oikein ymmärretyksi mei-
käläisen, keskikoulumerkonomin, vähän 
liiankin faktisessa maailmassa, niin pi-
tää taas tehdä johtopäätös tai päätöksiä. 
Oltaneen samaa mieltä valtion hallinnon 
kanssa ainakin siitä, että taloushallin-
non alan koulutuksen tulee olla tiiviissä 
ja verkostoituvassa yhteistyössä yritys-
maailman ja julkisen hallinnon kanssa. 
Ja sehän aiheuttaa täsmäpaineita verkos-
toitumisen osaamisen nopeaan kehittämi-
seen. Yllättävää kyllä: ristiriitoja ei sitten 
löydykään useimpien verkostoitumisop-
paiden tai johtavien konsulttien ajatuk-
sista. Lainaus TIEKE:n sivuilta valaisee 
asiaa hyvin: 

”Verkostoituminen terminä tarkoittaa 
yritysten ja ihmisten lisääntyvää yhteis-
työtä monimutkaistuvissa verkostoissa. 
Verkostoituminen voidaan käsittää myös 
yritysstrategiana, jossa yhteistyöllä voi-
daan saavuttaa molempia osapuolia hyö-
dyntäviä etuja paremmin, kuin jos kum-
pikin osapuoli toimisi erikseen - syntyy 
synergiaetuja. Verkostoituminen on taval-
laan siis idea ja konsepti.” 

Verkostoituminen lähtee verkostoi-
tujien samaan päämäärään pyrkiväs-
tä yhteistyöstä. Luonnontieteilijät ovat 

moneen otteeseen todistaneet parhaiten 
menestyvien lajien ymmärtäneen yhteis-
työn merkityksen.  Monet valaslajit, etu-
päässä delfiinit, näyttävät uskomattomia 
esimerkkejä meille hyvin organisoidun 
yhteistyön eduista. Tietenkin niillä on hy-
viä luonnon järjestämiä laitteita, mutta me 
olemme myös fiksuja. Rakennamme omat 
laitteemme ja käytämme niitä tarpeen ja 
tilanteen mukaan. Tärkeintä on kuitenkin 
tekniikan sijasta ymmärtää omat sosiaali-
set suhteemme oikein. Hyvä yhteenliitty-
mä moninkertaistaa hyvän tuloksen mah-
dollisuuden.

Verkostoitumisen osaajien hallussa on 
jo nyt koko merkittävä liikemaailma. Eikä 
tietenkään ole yllätys, että näistä tekijöis-
tä suuri osa on kaupallisen koulutuksen 
hankkineita. 

Mielestäni voitaisiin hyväksyä verkos-
toitumisen tärkeys jo peruskoulutukses-
sa. 

Matti Niemelä
II varapuheenjohtaja

Ryhtyminen vaikeampaa 
kuin oppiminen

”En kommentoi.” Matti Niemelä vieraili eduskunnassa tapaa-
massa opetusministeri Sari Sarkomaata SMYL-liiton edustaji-
en mukana.
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Albania on pääosin vuoris-
toa, mutta rannikkoakin 
on yli 400 km. Adrian 

meren rannalla on upeaa hiek-
karantaa. Ilmeisesti Albania 
aikoo panostaa paljon turis-
miin, koska reittimme varrel-
la näkyi valtavia hotellialuei-
ta, joista suurin osa oli juuri 
rakenteilla. Emme nähneet 
muita ulkomaisia turisteja, 
ehkä keväisestä ajankohdasta 
johtuen, mutta Albaniasta on 
kehittymässä välimerellinen 
rantalomakohde. 

Albaniassa on 3,6 miljoonaa 
asukasta. Suurin osa asukkais-
ta ilmoittaa olevansa musli-
meita, osa on ortodokseja ja 
katolilaisia. Mikään tiukka 
muslimimaa Albania ei ole. 
Uskonto ei erityisesti näkynyt 
katukuvassa, naisilla ei ollut 
huntuja eikä juuri muitakaan 
päähineitä. Moskeijat olivat 
rukousten aikaan täynnä ja 
joskus rukousmattoja levitet-
tiin myös kadulle moskeijan 
viereen. Moskeijat ja kirkot 
olivat yli 30 vuotta suljettuina 

shqiperia opettaa
Helmerit tekivät tamperelaisvahvistuksin toukokuun alussa 
matkan Shqiperiaan eli meidän kielellämme Albaniaan. 
Albaniankielinen nimi tarkoittaa kotkien maata. Kotkia ei 

paljon näkynyt, mutta ruusuja sitäkin enemmän. Kevät 
oli parhaimmillaan. Koko matkan ajan 

oli suorastaan helle. Puistoissa 
ja yksityispihoilla kasvavat toinen 
toistaan uhkeammat ja hehkuvammat 
pensas- ja köynnösruusut 
hämmästyttivät. Myös muu kasvillisuus 
oli vehreää.

Helmerit Albaniassa 7. – 11.5.2008
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ki: parlamenttivaalit pidetään 
joka neljäs vuosi. 

Hoxha rakennutti valtakau-
dellaan raudasta ja betonista 
pyöreäkupuisia bunkkereita, 
joita näkyi meidänkin retkil-
lämme yhtenään. Suurimman 
arvion mukaan niitä olisi ra-
jojen tuntumassa 750 000, 
jokaiselle albaanimiehelle 
omansa. Osa bunkkereista oli 
jo romutettu ja osa maalattu 
iloisin värein lasten leikki-
puiston kalusteiksi. Albani-
an menneisyys ja historia on 
ollut julma. Valloittajat ovat 
vaihtuneet tiheään. Toisen 
maailmansodan aikaan maata 
pitivät hallinnassaan vuoroin 
Mussolinin joukot, saksalaiset 
ja britit.  Epäluuloa ja jatkuvaa 
sodan ja maahan tunkeutumi-
sen pelkoa on varmasti käytet-
ty tehokkaasti Albanian sulke-
miseksi ulkomaailmalta. Juuri 
ennen matkaamme Albania oli 
liittynyt puolustusliitto Naton 
jäseneksi.  

Mainiot oppaat apunamme

Meillä oli mukana kaksi mai-
niota nuorta miestä. Varsi-
nainen matkaoppaamme oli 
unkarilainen Gabor, joka on 
opiskellut ja asunut pitkään 
Suomessa. Albanialainen op-
paamme Stavri kertoi meil-
le englannin kielellä innos-
tuneesti ja asiantuntevasti 
maansa kulttuurista ja histori-
asta. Matkalaiset pommittivat 
häntä kysymyksillä Albanian 
taloudesta, koululaitoksesta 
ja kaikesta mahdollisesta po-
litiikasta perhe-elämään. Bus-
simatkoilla se olikin hyväksi, 

koska välillä pelotti oikein 
tosissaan. Maan infrastruk-
tuuri on heikolla tasolla. Tiet 
olivat todella huonokuntoisia 
ja liikenne kaoottista. Bussit 
ja kuorma-autot, isot mersut 
ja maasturit tungeksivat sin-
nikkäästi ja kovaa aina sinne, 
minne Helmeritkin pikkubus-
silla. Pientareilla, usein vaa-
rallisen lähellä autoja, laidunsi 
lehmiä, lampaita, aaseja, he-
vosia, kanoja ja kalkkunoita. 
Vuoristoteillä kuoppien lisäksi 
jännitystä lisäsivät mutkat ja 
jyrkkä maasto. Onneksi kuljet-
tajamme oli taitava viilipytty. 

Kuoppaisuus ja huono kunto 
vaivasi myös pääkaupunki Ti-
ranan katuja ja jalkakäytäviä. 
Varsinkin illan hämärtyessä 
piti tarkkaan katsoa minne as-
tuu. Kadun ylitys tuntui aluksi 
toivottomalta. Ei auttanut muu 
kuin liimautua jonkun paikal-
lisen peesiin ja jättää henkensä 
Allahin haltuun. Ja hyvinhän 
se meni. Meistä tuli matkan 
aikana ketteriä ja nopeita.

Herkuttelua välimerellisesti ja 
edullisesti

Onnistunut taidonnäyte piti 
tietysti palkita lasillisella pai-
kallista viiniä tai olutta. Lukui-
sissa kahviloissa ja baareissa 
sai myös erinomaista espres-
soa, jota paikalliset sekä naiset 
että miehet, joivat yleisemmin 
kuin alkoholia.

Albaniassa tuotetaan viiniä 
ja kasvatetaan oliiveja kuten 
muissakin Välimeren maissa. 
Myös ruokakulttuuri on väli-
merellinen. Lasagnet, mussa-
kat, täytetyt paprikat, muna-

koisot ja muut herkut höystivät 
liiankin runsaita liha-annoksia. 
Yhteisillä Helmeri-aterioilla 
meille tarjoiltiin alkukeiton 
jälkeen väliruoka, johon kuu-
lui kasviksia ja lihapataa. Näin 
jaksoi odottaa pääruokaa, joka 
oli kasviksia ja vielä runsaam-
min lihaa. Jälkiruoat olivat 
täyttäviä vanukkaita. 

Tiranan ravintoloissa pai-
kalliset seurueet söivät yhtä 
runsaita illallisia. Ravintolat 
täyttyivät myöhään, kymme-
nen yhdentoista maissa illal-
la. Ruokanautinto juomineen 
maksoi 4-5 euroa. Kalaravin-
toloissa oli huomattavasti kal-
liimpaa, kalan painon mukaan 
7-8 euroa, mutta aterian päät-
teeksi pöytään tuotiin ilmai-
seksi suuri lautanen lohkottu-
ja hedelmiä. Ruoan suhteen ei 
huomannut vierailevansa Eu-
roopan köyhimmässä maassa. 
Myös hotellimme oli Tiranan 
paras. Tapasimme sattumal-
ta Tiranassa ympäri vuoden 
asuvan suomalaisen avustus-
työntekijän, joka kertoi toisen-
laisesta elämästään köyhässä 
lähiössä. Sähkökatkoja on yh-
tenään ja pesuvettä saadaan sa-
tunnaisesti. Kuitenkin Albania 
tuntui vieraanvaraiselta ja sen 
asukkaat ystävällisiltä. Ulkona 
saattoi liikkua turvallisesti. 

Värikylläinen Tirana

Pääkaupunki Tirana on perus-
tettu 1600-luvulla. Kaupun-
gissa näkyy piirteitä vanhasta 
muslimiajasta ja venetsialais-
tyylistä 1930-luvun Musso-
linin ajan arkkitehtuuriin ja 
sosialismin aikaan. Kansallis-

eikä uskontoa sopinut julki-
sesti harjoittaa. Vuonna 1990 
ne otettiin taas alkuperäiseen 
käyttöönsä.

Albanian poliittinen johta-
ja ja käytännössä diktaatto-
ri Enver Hoxha kuoli 1985 
ja vuonna 1989 opiskelijat 
käynnistivät mielenosoitukset 
hallitusta vastaan vapaampien 
olojen puolesta. Mukaan liit-
tyivät muut kansanryhmät ja 
vakavia yhteenottoja tapahtui 
koko 90-luvun. Vuonna 1998 
hyväksyttiin uusi perustusla-
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historiallisen museon fasadis-
sa on suuri sosialistista realis-
mia edustava reliefi. Erikoinen 
rakennelma on myös Hoxhan 
hautamausoleumiksi rakennet-
tu Pyramidi pääkadun varrella. 
Häntä ei sinne haudattu ja ny-
kyisin rakennuksessa on kan-
sainvälinen kulttuurikeskus ja 
disko. Lapset laskevat mäkeä 
sen seiniä pitkin. Tiranan ny-
kyinen pormestari on taiteilija: 
hän on vaatinut, että talot maa-
lataan värikkäiksi. Harmaita 
betonimuureja ei saa näkyä. 
Sama värikylläisyys näkyi se-
kä vanhojen rakennusten kun-
nostuksessa että uusien asuin-
alueiden rakennustyömailla. 

Tiranan keskus on Skander-
begin aukio, jolla seisoo tämän 
1400-luvun sotapäällikön ko-
mea ratsastajapatsas. Aukiolta 
lähtevät kaikki tärkeimmät ka-
dut. Tiranan taidemuseossa oli 
mielenkiintoinen ja edustava 
muotokuvanäyttely eri aika-
kausien taiteilijoilta. Töissä 
näkyi samoja piirteitä, tyylejä 
ja ilmaisuvoimaa kuin muual-
lakin Euroopassa. 

Albanian mielenkiintoista historiaa

Kävimme myös Albanian 
toiseksi suurimmassa kau-
pungissa Durresissa, joka on 
maan tärkein satamakaupunki 
Adrianmeren rannalla. Koh-

teenamme oli arkeologinen 
museo, jossa on esineistöä 
varhaiselta kreikkalaiselta ja 
hellenistiseltä ajalta sekä roo-
malaisajalta. Kaupungissa on 
100-luvulta jKr. peräisin oleva 
roomalaisaikainen amfiteatte-
ri. Sinne on saattanut mahtua 
jopa 20 000 katsojaa. Teatteria 
ei ole vielä pystytty tutkimaan 
kokonaan, koska sen päällä on 
asuintaloja. Kaupungin vanha 
muuri ja venetsialainen torni 
olivat vaikuttavia.

Ihmeellinen paikka oli myös 
Beratin kaupunki, jonka Cita-

della eli linnoitus on Unescon 
maailmanperintökohde. Sen 
muurien sisällä on 1500-luvun 
fresko- ja ikonimaalari Onur-
fin museo. Alue oli hienosti 
kunnostettu. Beratia kutsutaan 
tuhannen ikkunan kaupungiksi 
vuoren rinteille tiiviisti raken-
nettujen talojen vuoksi. Oliivi-
puiden ja ruusupensaiden kat-
veessa kulki matkan jyrkin tie, 
jota bussimme viiletti nokka 
lähes pystysuoraan alaspäin. 

Krujan kylä, vanha keskiai-
kainen kaupunki, on yli puoli 
kilometriä meren pinnan ylä-

Helmerit Albaniassa 7. – 11.5.2008
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puolella vuoristossa. Krujan 
linna oli 1500-luvulla puo-
lustuslinna ja kansallissanka-
ri Skanderbegin kotipaikka. 
Skanderbegin museo on alba-
nialaisille harras paikka. Se on 
valmistunut vasta 1982 arkki-
tehteinaan Hoxhan tytär ja tä-
män mies. Juhlava ja viimeis-
telty rakennus on sijoitettu 
vanhan linnan raunioiden si-
sälle. Alueen kansatieteellistä 
museota isännöi innostuneen 

ja asiaansa paneutuneen op-
paan lisäksi hirveän äkäinen, 
valtava kalkkunakukko. Be-
ratissa pääsimme tutustumaan 
käytössä olevaan moskeijaan.

Albania kirjallisuudessa

Albaniaan kannattaa tutustua 
myös kansainvälisesti palkitun 
nykykirjailijan Ismail Kada-
ren romaanien kautta. Sär-
kynyt huhtikuu, Kivisen kau-

pungin kronikka ja Kuolleen 
armeijan kenraali käsittelevät 
albanialaisten elämää, vuoris-
ton asukkaiden verikostoa ja 
sotien jättämiä jälkiä. Näiden 
ihmisten uskotaan polveu-
tuvan alueella asuneista il-
lyrialaisista, jotka sotivat ja 
kävivät kauppaa muinaisten 
kreikkalaisten ja roomalaisten 
kanssa. 

Teksti: Päivi Halonen
Kuvat: Meeri Häkkinen ja Päivi 

Halonen
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Porvoo (019) 536 0460
Loviisa (019) 533 808

Turku (02) 284 5252
Joensuu (013) 748 500

Matkoja kaikilla mausteilla

Opastetuilla kaupunki- ja 
yhdistelmämatkoillamme 
kuulet ja näet kaiken

matka-agentit.fi 

Läntisen Karibian   
Risteily
22.11.-1.12. 1983
Pyhiinvaellus Santiago   
De Compostelaan
17.4.-26.4.      1650
Peking-Xian
15.11.-22.11.  1680
14.3. -21.3.  1680
Shanghai-Hangzhou-
Suzhou
7.3.-14.3.   1440
Kairo-Niili
15.1.-24.1.   1760
2.2.-11.2.    1720

Mannerheimin 
suomalainen Pietari
4.12.-7.12.  645
10.4.-13.4.  675
Wien
27.11.-30.11.  780

WWW.MATKA-AGENTIT.FI
LENNOT, HOTELLIT, AUTOT, OPASTETUT MATKAT

Hinnat alk. sis. lennot, majoituksen 
H2:ssa, oppaan ja matkaohjelman 
mukaiset palvelut.
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Yrittäjänä sekä näyttötut-
kintomestarina (NTM) 
sain ilon puhua juhlassa 

asiakaspalvelu-markkinointi-
näytön vastaanottajana. Usei-
den vuosien toiminta Helsin-
gin Merkonomit ry:n hallituk-
sessa toi syvyyttä sanomaani 
tutkinnon arvostuksesta jopa 
uudesta noususta laaja-alai-
suutensa takia. Merkonomilla 
on taas kysyntää. 

Tutkinto antaa vahvan pe-
rustan liiketalouden perustoi-
mintoihin sekä valmiudet mo-
nialaisesti tarttua eri tehtäviin 
niin markkinoinnin, asiakas-
palvelun kuin taloushallinnon-
kin alueilla. 

Ammattitutkintonäyttö on 
vahva osoitus omasta osaa-
misesta. Näytössä muutaman 
tunnin aikana kiteytyy vuosien 
aherrus, kaiken opitun tiedon 

soveltaminen käytäntöön, juu-
ri siihen omaan työhön. Mitä 
voisin tehdä toisin, miten te-
kisin uudella tavalla tai miksi 
pitäisikin tehdä toisin? Monet 
aikaisemmat kysymykset saa-
vat hankitun tutkinnon kautta 
uusia vastuksia sekä varmuut-
ta toteuttaa omia näkemyksiä 
suuristakin tehtävistä. Oma 
työ on aina lähtökohtana, jo-
ta tutkinto täydentää, kehittää 
ja vie sitä kautta yritystäkin 
eteenpäin.

Minulla on suuri ilo toi-
vottaa onnea ja menestystä 
elämäänne. Jokainen teistä 
on perustellusti osa sitä laa-
tujoukkoa, jota tämän päivän 
liike-elämä tarvitsee. Olet 
merkonomi.
teksti Sirkka Warvas, kuvat Innofocus

Opettaja Suvi Erikssonin ympärillä uusia merkonomeja ja Sirkka Warvas

Lohjan innofocuksesta 
valmistui uusia merkonomeja

Keväinen aurinko lämmittää koivuin koristeltua Innofocuksen juhlasalia. Saliin lipuu hiljalleen 
upeita, juhla-asuun pukeutuneita nuoria aikuisia. On ilontäyteinen valmistujaisjuhla. Niin paljon 
on takana, mutta vielä enemmän edessä: koko tulevaisuus. Elämän eväskori saa tänään yhden 
painavan lisän, tupsulakilla juhlistetun merkonomitutkinnon. Samaan aikaan valmistui Lohjan 
Innofocuksesta pari muutakin ryhmää, datanomit sekä matkailijavirkailijat.

”Anna unelmille siivet,
sillä jos unelmat kuolevat
elämä on kuin siipirikko lintu,
joka ei voi lentää.”

Innofocus, Länsi-Uudenmaan 
aikuiskoulutuskeskus
toimipaikkojen osoitteet

Vihdintie 30-32
03100 NUMMELA 
p. (09) 222 011
fax (09) 2220 1246

Kamreerintie 6              
02770 ESPOO
p. (09) 4555 971
fax (09) 888 6932

Suurlohjankatu 2          
08100 LOHJA 
p.(019) 369 6810
fax (019) 369 6811
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Helsingissä melkein 14 vuotta. Ala vaihtui paikkakunnan vaih-
doksen myötä sihteerin ja assistentin tehtäviin, joissa vierähti 
viisi vuotta. Olen kokeillut myös kiinteistönvälitystä ja koko-
ustilojen myyntiä. Nykyisin työskentelen julkisella sektorilla 

kansainvälisissä tehtävissä, kertaa Leena Kokkonen moni-
puolista työhistoriaansa.

Koska Leena asuu Lohjalla ja käy töissä 
Helsingissä, hänen työmatkoihinsa me-
nee päivittäin vähintään kolme tuntia. 
”Josta yhteensä kolme varttia reippaa-

seen kävelyyn ja loput bussissa istumi-
seen. Toiveeni on lyhentää reilusti päivit-

täistä työmatkaa.” 

Opiskelujen jälkeen rentouttavia harrastuksia

Leena Kokkonen kertoo, että hänen per-
heeseensä kuuluvat 15-vuotias tytär ja 

aviomies sekä kaksi marsua. Kysyin, onko 
Leenalla aikaa vielä omiin harrastuksiin 
perheen, työn ja opiskelujen lisäksi.

- Asumme mukavasti omakotitalos-
sa, joten pihatyöt ovat luonnollinen 

harrastus. Olen ollut useita vuosia 
mukana vanhempainyhdistys-

toiminnassa, viimeiset kaksi 
vuotta puheenjohtajana ja 
sihteerinä. Nyt kun opin-
not ovat toistaiseksi ohi, 
nautin vapaudesta ja 
suunnittelen mukavia, 
rentoja harrastuksia. 
Kesälomalla pääsin taas 
dekkarien lukemisen 
makuun. Luen mielellä-

ni elämänhallintaan liit-
tyvää kirjallisuutta. Tällä 

hetkellä on menossa Ben 
Furmanin ja Tapani Aholan 

kirja: Onnistuminen on jouk-
kuelaji. Rentoudun myös lef-

foja katsomalla. Istumatyön ja 
bussissa istumisen vastapainok-

Leena Kokkonen Lohjalta valmistui tänä 
keväänä huippuarvosanoin merkonomiksi 
Lohjan seudun aikuiskoulutuskeskus 
Innofocuksesta pääaineinaan markkinointi 
ja asiakaspalvelu sekä 
taloushallinto. 

Leena Kokkonen 
– aikuisena merkonomiksi

Leena antoi asiakaspalvelusta ja 
markkinoinnista näytön Helme-
rien hallituksen jäsen Sirkka 

Warvakselle. Sirkka kiitteli Leenan 
taitoja ja motivoitunutta opiskelua 
sekä toivoi hänen olevan esimerkkinä 
muille aikuisopiskelijoille.

Monipuolinen työkokemus taustalla

- Lukion jälkeen olin Englannissa au pai-
rina kolme kuukautta ja 1,5 vuotta töissä, 
koska minulla ei ollut selkeää ammat-
tihaavetta. Sen jälkeen suoritin Mik-
kelissä Suomen Nuoriso-opistossa 
kaksivuotisen matkailulinjan opin-
not, josta ei valitettavasti saanut 
tutkintonimikettä. Valmistumisen 
jälkeen olin kesän Saksassa sii-
voamassa harjaannuttaakseni 
saksan kieltä. Työskentelin 
matkatoimistovirkailijana 

➤ ➤

Oppilaiden edustajana 
Leena Kokkonen pitä-
mässä kiitospuhetta.
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si aion käydä ohjatussa liikun-
nassa pari kertaa viikossa sekä 
harrastaa omatoimisia ruotsin 
kielen opintoja. Onneksi pys-
tyn lukemaan bussissa ja siten 
hyödyntämään senkin ajan. 

Pelkkä työkokemus ei riitä

Leenan mukaan opiskelussa, 
kuten muussakin tekemises-
sä, motivaatio ja tavoite ovat 

tärkeitä, eteenpäin vieviä te-
kijöitä. ”Kun olin vakituisissa, 
hyvissä työsuhteissa, ei minul-
la ollut tarvetta lähteä opiske-
lemaan. Työpaikkavalintani 
seurauksena urapolkuuni tuli 
kuitenkin katkos ja olin puo-
lisen vuotta työttömänä. Töi-
tä hakiessani huomasin, että 
tarvitsen tutkinnon; pelkkä 
työkokemus ei riittänytkään. 
Niinpä päätin hakeutua mer-
konomiopintojen pariin, koska 
olin työskennellyt myynti- ja 
toimistotehtävissä ja viihdyin 
niissä. Oppilaitoksen valin-
nassa ei ollut vaikeutta, sillä 
Lohjalla on tarjolla vain yksi 
vaihtoehto: Innofocus.” 

Innostunut merkonomiopiskelija

- Aloitin opinnot elokuussa 
2006. Olin erittäin motivoinut 
ja innostunut opiskelija alus-
ta alkaen.  Tavoite kirkkaa-
na mielessäni päätin sitoutua 
opintoihin täysillä ja hoitaa ne 
mahdollisimman hyvin,  mikä 
on luonteenomaista minulle. 
Tiesin, että opiskelen itseäni 
varten ja että siitä on hyötyä 
uralleni. Onneksi motivaatio 
kesti loppuun asti; myös hy-

vät koetulokset antoivat lisää 
puhtia matkan varrella.

Leena Kokkonen toteaa, että 
opiskelu oli kaksi vuotta myös 
hänen harrastuksensa. Ja hie-
nosti sujunut kaiken lisäksi: 
”Alkuvaiheessa en kyllä ta-
voitellut viitosen arvosanoja, 
mutta matkan varrella jotenkin 
vain kävi niin.”  Miten onnis-
tuit tässä?

- Perheeni tuki minua ja sain 
onnekseni keskit-
tyä opiskeluun. Tein 
tehtävät huolellisesti 
ja aikaa niihin kului 
paljon. Huomasin 
samalla, että minul-

la on rautainen itsekuri. Ei 
opiskelu toki aina minua hu-
vittanut, mutta silloin pakotin 
itseni aloittamaan tehtävän. Ja 
kun juoneen pääsi sisälle, niin 
jatko sujui helposti. 

Taloushallinnon tehtävät oli-
vat Leenan mielestä helppoja: 
niistä aina tiesi, milloin työ 
oli valmis. ”Sen sijaan mark-
kinoinnin pohdintojen kanssa 
meni aikaa, kun ajatuksia tuli 
koko ajan lisää. Tässä kyllä yl-
lätin itseni: kouluaikoina olin 
surkea esseiden kirjoittaja, 
mutta nyt tekstin tuottaminen 
oli helppoa. Itse asiassa opis-
kelumenestykseni oli paljon 
parempi kuin olin etukäteen 
ajatellut. Varmasti vuosien 
työ- ja elämänkokemus aut-
toivat.”

Aikuisopiskelu ja näytöt sopivat 
minulle

- Aikuisopiskelu ja näyttötut-
kinto ovat rennompaa opiske-
lua kuin koulunkäynti, iloitsee 
Leena. ”Tosin jokaisen on itse 
pidettävä huolta läsnäolostaan 
ja tehtävien palauttamisista. 
Opettajat eivät perään soitte-
le. Opiskelu perustuu paljolti 

Aikuisena merkonomiksi

”Tiesin, että opiskelen 
itseäni varten ja että siitä 
on hyötyä uralleni.”

➤ ➤

Koko 11 hengen valmistujajoukko.
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omaan osaamiseen ja työkoke-
mukseen, mutta toki opintojen 
aikana oppii lisää, omasta ak-
tiivisuudesta riippuen.”

- Näyttötutkinnoista minulla 
ei etukäteen ollut mitään kä-
sitystä. Niinpä näytöt jännit-
tivät, kuten yleensä tuntemat-
tomat asiat. 

- Olen luonteeltani pedant-
ti ja täydellisyyteen pyrkivä. 
Näyttötutkinnoissa opin, että 
ei tarvitse osata täydellisesti 
aivan kaikkea ollakseen hy-
vä. Koska näyttötilaisuus on 
vuorovaikutustapahtuma näy-
tön vastaanottajan kanssa, on 
se myös oivallinen oppimis-
tapahtuma. Olen suuresti kii-
tollinen markkinoinnin näytön 
vastaanottajalle saamastani 
palautteesta.

Merkonomikoulutus on laaja-alaista

Merkonomikoulutuksesta pu-
huttaessa Leena Kokkonen 
sanoo olleensa valmistautu-
nut käyttämään opiskeluun 
runsaasti aikaa ja tekemään 
paljon tehtäviä. ”Jotkut ai-
healueet olivat helppoja, tois-
ten kanssa piti tehdä paljon 
enemmän töitä. Ryhmätöiden 
tekeminen oli hankalaa, kos-
ka jokaisella oli omat menonsa 
työn ja perheen lisäksi; yhtei-
sen ajan löytäminen oli vaike-
aa. Oli mukava huomata, että 
nuortenkin kanssa yhteistyö 
sujui hyvin.”

- Minulle oli tärkeätä py-
syä opintojen aikataulussa ja 
palauttaa tehtävät eräpäivään 
mennessä, koska tekemättö-
mät työt stressaavat minua. 
Käytäntö osoittautui hyväksi. 

Leenan mielestä merko-
nomitutkinnon sisältö on erit-
täin hyvä. 

- Siinä on monipuolisesti ja 
laaja-alaisesti asiaa yrittämi-

sen, kaupan ja toimistotyön 
saralta. Sitä voi hyödyntää hy-
vin myös julkisella sektorilla. 
Markkinointi ja asiakaspalve-
lu ovat yrittämisen ja menes-
tymisen perusasioita. Siksi 
ihmettelen, miksi yritykset ei-
vät huolehdi näiden tärkeiden 
asioiden kunnollisesta toteut-
tamisesta kireässä kilpailuti-
lanteessa. Edelleenkään ei aina 
tiedosteta esimerkiksi, paljon-
ko yrittäjälle maksaa, jos liik-
keessä tervehditään asiakas-
ta - tai jätetään se tekemättä. 
Asiakkaana mietin nykyisin 
tarkkaan, kenen palkkapussia 
haluan kartuttaa. 

Yhteistyö työelämän kanssa tärkeää

Leena tähdentää, että mer-
konomiopetuksessa pitäi-
si keskittyä 
käytännönlä-
heisyyteen ja 
tiiviiseen yh-
teistyöhön työ-
elämän kanssa. 
”Luennoitsijoina näkisin mie-
lelläni markkinoinnin ammat-
tilaisia erilaisista yrityksistä. 
Opiskelijan tulee oppia, miten 
teorioita ja prosesseja sovel-
letaan käytännössä. Lähiopin-
topäivien ohjelmien pitää olla 
niin tiiviitä, ettei opiskelijoille 
tule mieleen pelata esimerkik-
si Mahjongia.”

- Opiskelijat oppivat eri tyy-
leillä. Itse kaipaan opetuksessa 
värikkyyttä, toimintaa ja vuo-
rovaikutusta oppiakseni. Toi-
vonkin, että opettajat ottavat 
tämän huomioon ja opetus on 
pedagogisesti monipuolista. 
Meidän ryhmässämme opetta-
jien aika ei mennyt kurin pitä-
miseen, joten opettajat pystyi-
vät keskittymään itse asiaan.

Leena Kokkonen uskoo 
merkonomitutkinnon autta-

van häntä eteenpäin uusille 
urille. ”Lisäksi sain runsaas-
ti kannustusta, rohkaisua ja 
hyvää palautetta luotettavalta 
taholta. Itsetuntoni, jolla on 
tärkeä rooli tavoitteiden aset-
tamisessa ja toiminnassa, on 
kohentunut.” 

Keskityn nyt itselleni tärkeisiin 
asioihin

- Valmistumisen jälkeen poh-
din, jatkanko vauhtiin pääs-
tyäni opiskelua. En löytänyt 
itselleni sopivaa, motivoivaa 
opiskelua, joten nyt keskityn 
kunnon kohottamiseen ja kie-
litaidon, etenkin ruotsin kie-
len, ylläpitämiseen ja kartut-
tamiseen. Nykyisessä työssäni 
opettelen koko ajan uusia asi-
oita, joten oppimisprosessi on 

sitä kautta aktiivisessa käytös-
sä. Elämä ylipäätään on jatku-
vaa oppimista. 

Vappuna merkonomilakki päähän

Merkonomilakista kysyessäni 
Leena toteaa, ettei ollut ensin 
aikonut hankkia sitä. ”Tulin 
kuitenkin toisiin aatoksiin: 
tavoitteen saavuttamista on 
arvostettava ja sen symbolik-
si päätin hankkia merkonomi-
lakin. Ensi vappuna laitan 
merkonomilakin päähäni ja 
muistelen ilolla opiskeluaikaa 
ja ylpeänä yhden tavoitteen 
saavuttamista.” 

Onnea uudelle merkonomil-
le hienosta työstä!

Haastattelu: Merja Äimänen
Kuvat:  Innofocus

”Oli mukava huomata, että 
nuortenkin kanssa yhteistyö 
sujui hyvin.”
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Vuonna 2005 aloittaessani kirjoittaa Helmerien 
ruokapalstaa kaipasin perinteistä ”ässien” 
reseptiä. Työtoveriltani löytyikin heidän 
sukunsa käyttämä kahvileipäresepti. Kyseisestä 
ruokajutusta tuli jopa kiitosta jäsenistöltä.

Olen selkeistä mauista nauttiva.  Lähiruokaa, mielellään 
luomutuotteita ja mahdollisimman yksinkertainen valmis-
tustapa.  Kieltämättä olen nauttinut joissain huippupai-

koissa todella hyviä annoksia eksoottisemmistakin aineksista. 
Kotiruoka on kuitenkin parasta.

Työpaikalleni Tikkurilaan on kauan kaivattu kunnon ”kaali-
käärylepaikkaa” ja alkukesästä tuntui, että sellainen saatiinkin.  
Ravintola Mummola tarjosi hyvää selkeän tuntuista lounasta 
noutopöydästä ja vieläpä edullisesti.  Nyt elokuussa, kun ihmiset 
ovat palanneet työhön ja siis myös runsaammin lounastamaan, 
tuntuu ruoan ”mummolamaisuus” osin kadonneen ja hintakin 
on noussut.  Kannattaa kuitenkin pistäytyä testaamaan, mikäli 
käytte Tikkurilassa. Ehkä vanhat reseptit palaavat taas tarjolle.

Ruokaohjeita 1800-luvulta

Kesäkuun alussa sain lahjaksi pikku kirjasen.  Kansilehdellä 
lukee: ”Ylöspanoja keittokoulussa v. 1899 Katri Ruotsalainen”. 
Kiuruveteläisen Katri Ruotsalaisen tyttären tyttärentytär Tarja 
Toivio on koonnut kirjan ”Wienolla Lämmöllä Ruoka-ohjeita 
1800-luvulta”.  Oman isoäitinsä tietoja etsiessään hän törmäsi 
tätinsä hallussa olleeseen mustakantiseen vihkoon, jonne silloin 
23-vuotias Katri oli koonnut eri reseptejä. Lihaa, keittoja, kah-
vileipää, jälkiruokia.  Kaikki on kirjoitettu vanhalla suomenkie-
lellä, selkeällä käsialalla ja mustekynällä. 

Katri tarvitsi varmasti reseptejään, vaikka Wetterhoffilta val-
mistuikin käsityönopettajaksi. Hän avioitui vuonna 1902 ja sai 
viisi lasta. Perhe- ja seuraelämä vaati paljon; reseptit olivat kai-
keti avuksi.

Kirjaa selatessani kuin monta ahaa-ilmiötä: Tuonhan olen 
unohtanut. Tuo resepti on täysin käyttökelpoinen tänäkin päivä-
nä. Ässistä kirjassa on kolme versiota: ”Hyviä Ässiä”, ”Ässiä” 
ja ”Prits-ässiä”. Prits tarkoittaa pursotinta.

Joissain resepteissä mitat ovat outoja, mutta kirjan lopussa on 
selvennys Tarja Toivion toimesta vanhoista mitoista. Samoin 
kaikki paistetaan ”kauniin ruskeaksi”.  Uuneissahan ei ollut 
mittareita. Jauhojenkin nykylaatu tai oikeammin koostumus 
saattaa aiheuttaa yllätyksiä. Samoin joissain resepteissä keho-
tetaan pesemään voi.  Muistan voinpesun lapsuudestani, mutta 
nyt saa jo vähäsuolaisempaakin voita, joka sopii kahvileipiin 
ja muihin.

Kirjan kieli on vanhaa esim. kun tarkoitetaan sanaa ”tai” on 
tekstissä ”eli”. Samoin puhutaan ”hienonneleivästä” (korppu-
jauhoja?) ja voi kirjoitetaan ”woi”.  

Täytyy tunnustaa, etten ole kokeillut oudoimpia reseptejä, 
mutta noin 95-prosenttisesti ne tuntuvat edelleen käyttökelpoi-
silta. Olen valitettavasti sairastanut koko kesän.  Olin jopa sisäl-
lä sairaalassa lähes kaksi viikkoa ja ruoka ei nyt ole ollut ihan 
ensimmäisenä mielessä. Mutta lupaan, että vuoden viimeiseen 
numeroon laitan vanhahtavia Katri Ruotsalaisen reseptejä, jos 
niin haluatte. Löytyisi ”suudakakkuja, sokurileipiä, hirvensar-
via, kalakääröjä, sekatavaralaatikkoa, lipeäkalalaatikkoa, woi-
puuroa, luumuputinkia” ja paljon muuta.

Kirja on pieni kooltaan ja sivuiltaan, mutta viehättävä. Kuvi-
tuksena on alkuperäisiä Katrin kirjoittamia reseptejä sekä tun-
netun kuopiolaiskuvaajan Victor Barsokevitschin ottamia kuvia 
Katrista ja suvusta.

Tällä kertaa ruokanurkkaus on ilman reseptejä, mutta odotel-
kaa seuraavaa.  Jos haluatte kyseisen kirjan, voi sitä tiedustella 
osoitteesta info@untamo.fi.  Velottavat tietääkseni 18.00 euroa 
plus lähetyskulut. 

Nauttikaa ruoasta. Olen havainnut, että nälän tunnekin on 
joskus jotain ainutlaatuista.

Palaillaan marraskuussa
Anni

Helmerin ruokanurkkaus Anni Purontaa

Helmerin kielinurkkaus

Kotiruoka on parasta

LISÄTIETOJA ANTAVAT
Jostakin syystä on yleistynyt tapa kirjoittaa ”ohjelmaan 
kuuluu”, ”lisätietoja antaa” tai ”juhlassa esiintyy”, vaik-
ka perässä on pitkä luettelo erilaisia asioita tai nimiä.
Muista siis: myös predikaatti monikkoon!

KIRJOITA OIKEIN:
Ohjelmaan kuuluvat matka, lounas ja kiertoajelu.
Lounaaseen kuuluvat ruokajuomat ja jälkiruoka
Tilaisuudessa esiintyvät urkuri, baritoni ja kuoro.
Lisätietoja antavat kirkkoherra ja kappalainen.

(Lähde: Vantaan seurakunnat/intra)

Lemin särä on vanha perinne-
ruoka. Kuva: Merja Äimänen.
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Monissa oppilaitoksissa 
jaettiin palkinnot hyvin 
tehdystä työstä touko-

kuun lopussa. Merkonomila-
kit ovat, kuten tiedämme, tul-
leet viime vuosina uudelleen 
juhlistamaan opiskelun koho-
kohtaa: valmistumista. Lakki 
sinänsä on jo vanha opintaidon 
näytön perinteenä. Ensimmäi-
set tupsulakit jaettiin kevääl-
lä 1894 Raahen Porvari- ja 
Kauppakoulussa. Sittemmin 
näytti, että vain ylioppilaslak-
ki on jäänyt kevään lakituksis-
ta mieleen. Näin myös omalla 
kohdallani: molemmat sisaruk-
seni saivat yo-lakit päähänsä, 
mutta silloin ei ollut ainakaan 
meidän oppilaitoksessamme 
tapana jakaa merkonomilakke-
ja, - vaikka opiskelukaupunki 
oli monien lakkien valmistaja, 
Salo. Mutta on hyvä muistaa, 
että tämä hopeatupsuinen mer-
konomien valkolakki otettiin 
käyttöön jo 15.6.1894. Olen 
sen jo aikoja siten hankkinut 
jälkikäteen myös itselleni.

Kun Helsinki Business 
Collegessa, HBC:ssä jaettiin 
30.5.2008 merkonomilakke-
ja, niin vähän vanhemmalla 
merkonomilla silmä kostui 
taas kerran. Juhlallisen näköi-
nen joukko lakitettavia kantoi, 
osa ujosti ja osa rehvakkaas-
ti, lakkejaan käsissään omille 
lakittajilleen. Vain muutama 
oli päättänyt syystä tai toises-
ta jättää sen ottamatta. Mutta 
tupsulakkeja oli todella paljon. 
Toivon totisesti, että niitä nä-
kyy myös vappuna ja muina 
sopivina juhlapäivinä päissä - 
vaikka vähän päissäänkin.

Merkonomeilla hyvä tulevaisuus

Keväistä iloa katsellessa tuli 
väistämättä mieleen oma val-
mistumispäivä ja siihen liitty-
viä muistoja, varsinkin kun Sii-
tosen Pekka kysyi: muistatko 
mitään niin vanhoista ajoista.  
Sanoin ensin, että en niin mi-
tään. Mutta vähän tarkemmin 
pohdittuani muistin yllättäen 
aika hyvän jutun. Kauppaop-
pilaitokseemme oli saapunut 
juhlapäivänä myös kaupun-
gin johtaja kertomaan, mitä 
kaikkea meille valmistuneille 
nyt tapahtuu. Elävästi muistan 
hänen sanoneen: ”Kun te val-
mistuneet merkonomit täältä 
astutte liike-elämään talous-
päälliköiksi, hallintopäälli-
köiksi, myymälänjohtajiksi ja 
konttoripäälliköiksi, voin vain 
toivottaa onnea ja hyvää tule-
vaisuutta!”

Tapasin yhden opiskeluto-
verini noin kaksi vuotta val-
mistumisen jälkeen ja kysyin 

heti:” Mitä kuuluu talousjohta-
jalle tänään?”  Hän kertoi, että 
oli ollut toista vuotta raudoit-
tajana rakennuksella ja rahaa 
tulee.  Tapasin hänet taas pari 
vuotta myöhemmin. Nyt hän 
kertoi opiskelleensa mielisai-
raanhoitajaksi ja homma toi-
mii oikein hyvin: työ on fyysi-
sesti kevyempää, mutta onhan 
se tavallaan rankkaa.  Tätä ei 
ehkä voisi uskoa, mutta juttu 
jatkuu. Tapasimme yllättäen 
taas parin vuoden kuluttua 
valtatien varrella kahvibaa-
rissa. Ei tarvinnut kysyä, mitä 
hän nyt tekee, koska hän istui 
poliisin komeassa puvussa ns. 
lentävien poliisien kahvipo-
rukassa. Juteltiin kuitenkin; 
hän oli päättänyt vielä kerran 
vaihtaa ammattia ja oli tyyty-
väinen nykyiseen menoonsa. 
Nyt stoori muuttuu. En ta-
vannutkaan häntä seuraavan 
kahden vuoden jälkeen, mutta 
kuulin luotettavalta taholta, et-
tä jos olisin tavannut, hän olisi 

kertonut lopettaneensa poliisin 
työn: hän oli voittanut lotosta 
13 mmk eli päävoiton!  Mi-
tähän tästä voi oppia? No jos 
ei muuta, niin ehkä sen, että 
yritteliäs merkonomi aina pal-
kitaan.  

Helmerit jakoivat stipendin

Olimme Pekka Siitosen kans-
sa HBC:n valmistujaisjuhlassa 
palkitsemassa Helsingin Mer-
konomien stipendillä uuden 
merkonomin. Stipendimme 
saaja on viehättävä nuori nei-
tonen, nimeltään Jasminder 
Badwal. Luovuttaessamme 
stipendin hänelle Pekka mai-
nitsi saatesanoissaan valinta-
kriteereiksi stipendiaatin vah-
van toiminnan yhteishengen 
luojana ja muista huolehti-
vana opiskelijana. Suhdetoi-
minnan ylläpitäminen ja huo-
lehtiminen tiedotuksesta ovat 
siitä näkyvä osa. Tärkeää on 
myös osallistuminen koulun 
aktiviteetteihin sekä jäsenyys 
Ammattiosaamisen näyttö-
jen toimielimessä. Jasminder 
Badwal on esimerkillinen, ys-
tävällinen, kohtelias ja sydä-
mellinen ihminen, josta kaikki 
pitävät. 

Stipendiaattimme valinta 
osui hyvin kohdalleen: nykyi-
nen liikemaailmakin arvostaa 
samoja avuja. Kilpailussa tu-
lee osata verkottua oikein ja 
saada kokonaisuus toimimaan 
siten, että parhaat ydinosaami-
set kohtaisivat. 

Onnea kaikki valmistuneet!

Matti Niemelä

30.5.2008

merkonomilakkien 
rankkasade

Helmerien stipendiaatti Jasminder Badwal.

Lemin särä on vanha perinne-
ruoka. Kuva: Merja Äimänen.
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Opetusministeriö tiedottaa

Painopisteenä on perusopetuksen ja korkeakoulutuksen sekä 
tutkimuksen laadun kehittäminen sekä taiteen ja kulttuurin 
toimintaedellytysten varmistaminen, terveysliikunnan ja 

liikunnan kansalaistoiminnan edistäminen sekä nuorten sosi-
aalinen vahvistaminen. 

Perusopetuksen laatua parannetaan 

Perusopetuksen laadun parantamiseen ohjataan yhteensä 26,5 
miljoonaa euroa, josta 9,5 miljoonaa euroa käytetään maahan-
muuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen laajenta-
miseen. Perusopetuksen laadun parantamisen painopisteenä on 
muun muassa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen 
ja tukitoimien vahvistaminen. Opetusryhmien pienentämiseen 
esitetään 16 miljoonaa euroa. 

Ammatillista koulutusta laajennetaan 

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää lisätään 2 000 
opiskelijalla vuoden 2009 alusta. Lisäykset suunnataan alueelli-
sen työvoimatarpeen mukaan ja kasvukeskuksiin. Ammatillis-
ta erityisopetusta laajennetaan 1 195 opiskelupaikalla. Valtion 
ammatilliset erityisoppilaitokset siirretään vuoden 2009 alusta 
osaksi yksityisiä erityisopetuksen järjestäjiä. 

Ammattistartin ja laajennetun työssä oppimisen kokeiluhank-
keisiin esitetään 4 miljoonaa euroa. Ammattistartti ohjaa ja val-
mistaa nuoria ammatilliseen peruskoulutukseen. Laajennetun 
työssä oppimisen kokeiluhankkeilla kehitetään uusia työpaikalla 
tapahtuvan opiskelun toimintamalleja. 

Opetustoimen henkilöstökoulutukseen esitetään 4,5 miljoonan 
euron lisärahoitusta, josta 1 miljoona euroa ehdotetaan käytettä-
väksi maahanmuuttajataustaisten opettajien koulutukseen. 

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen, korkea-
koulujen aikuiskoulutuksen, työvoimapoliittisen aikuiskou-
lutuksen ja henkilöstökoulutuksen kattava kokonaisuudistus 
valmistellaan vuoden 2009 aikana. Uudistusten tavoitteena on 

selkiyttää koulutuksen hallintoa, tarjontaa, rahoitusta ja opis-
kelijoiden etuuksia. Uudistukset on tarkoitus toteuttaa vuoden 
2010 alusta. 

Korkeakoulujen ja tieteen rahoitukseen korotuksia 

Ammattikorkeakouluille ehdotetaan 22 miljoonan euron mää-
rärahalisäystä. Tukea suunnataan ammattikorkeakoulujen toi-
minnan kehittämiseksi hankerahoitukseen, tuloksellisuusra-
hoitukseen ja soveltavan tutkimus- ja kehitystyön tukemiseen. 
Ammattikorkeakoulujen laatua ja vaikuttavuutta vahvistetaan 
korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteiden mu-
kaisesti luomalla suurempia ja profiloidumpia korkeakouluyksi-
köitä, karsimalla päällekkäisyyksiä sekä kokoamalla alueellista 
toimipisteverkkoa. 

Yliopistojen rahoitukseen opetusministeriö ehdottaa yhteensä 
285 miljoonan euron korotusta, mikä nostaa yliopistojen vuo-
den 2009 rahoituksen 1 770 miljoonaan euroon. Yliopistojen 
rakenteellista kehittämistä jatketaan tavoitteena vahvemmat 
ja vaikuttavammat yliopistoyksiköt ja kansainvälisen huippu-
tutkimuksen lisääminen. Yliopistojen kokonaisuudistuksen li-
särahoitustarpeet, kuten valtion 200 miljoonan rahoitusosuus 
Aalto-korkeakoulun pääomaan, sisältyvät opetusministeriön 
ehdotukseen. 

Suomen Akatemian tutkimusmäärärahojen myöntämisvaltuut-
ta ehdotetaan lisättäväksi 12,9 miljoonalla eurolla yhteensä 258 
miljoonaan euroon. Lisäksi tutkijanuran kehittämiseen ehdote-
taan miljoonan euron lisäystä. 

Yliopistojen palvelukeskuksen Certian toimintamenoihin eh-
dotetaan 11,8 miljoonaa euroa. 

Opintotuen määrärahat kasvavat 

Opintotukimäärärahoihin ehdotetaan yhteensä 38,7 miljoonan 
euron lisäystä kattamaan hallitusohjelman mukaisesti vuoden 
2008 aikana päätetyistä opintotuen korotuksista aiheutuvat me-
not. Opintotukimäärärahoihin ehdotetaan yhteensä 875 miljoo-
naa euroa. 

Opetusministeriön budjettiehdotus

Opetusministeriön keväällä valmistelema hallinnonalaa koskeva 
ehdotus tuli julkiseksi 1.8.2008 valtiovarainministeriön julkis-
tettua ehdotuksensa valtion talousarvioksi. Valtiovarainminis-
teriön ja opetusministeriön väliset budjettineuvottelut käydään 
13.8. Ministeriökohtaisen neuvottelukierroksen jälkeen koko 
hallitus käsittelee talousarvioehdotusta 27.8. alkavassa budjet-
tiriihessä, jossa hallitus hyväksyy talousarvioesityksensä sisäl-
lön. Eduskuntakäsittelyyn budjettiehdotus annetaan syyskuun 
puolivälissä. 

Opetusministeriön ehdotus valtion 
vuoden 2009 talousarvioon

Opetusministeriön 
talousarvioehdotuksessa esitetään 
hallinnonalan määrärahoihin 
507 miljoonan euron lisäystä ensi 
vuodelle. Hallinnonalan menot ovat 
ehdotuksessa yhteensä 7,5 miljardia 
euroa.
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Opetusministeri Sari Sar-
komaa on tyytyväinen 
lisäyksiin ja erityisesti 

siihen, että ammatillista eri-
tyisopetusta voitiin vahvistaa. 

– Nyt tehty lisäyspäätös oli 
hyvä alku ja on erinomaista, 
että ammatillista erityisope-
tusta voitiin vahvistaa mer-
kittävästi. Silti jo nyt on näh-
tävissä, että paikat eivät riitä. 
Hallituksen on viimeistään ke-
sän budjettiriihessä arvioitava 
tilanne ja ryhdyttävä toimiin 
ammatillisen koulutuksen tar-
jonnan lisäämiseksi, Sarko-
maa vaati. 

Opetusministeriö on päät-
tänyt koulutuksen järjestäjien 
hakemusten perusteella koh-
dentaa opiskelijapaikkojen 
lisäyksen 60:lle koulutuksen 
järjestäjälle. Lisäykset koh-
dennetaan ensisijaisesti kas-
vukeskuksiin ja erityisesti 
pääkaupunkiseudulle, joissa 
puute osaavasta työvoimasta 
korostuu. 

Valtion ammatilliset eri-
tyisoppilaitokset siirretään 
vuoden 2009 alusta osaksi 
yksityisiä erityisopetuksen 
järjestäjiä. Siirtoprosessin 
yhteydessä voidaan ammatil-
lisen peruskoulutuksen opis-

kelijamäärää lisätä 1195 opis-
kelijalla. Lisäyksen johdosta 
erityisopetuksen volyymi, 
saatavuus ja laatu saadaan ny-
kyistä paremmin vastaamaan 
koulutuksen tarvetta maan 
eri osissa. Määrästä noin 200 
paikkaa suunnataan yksityisil-
le erityisopetuksen järjestäjil-
le, joille valtion erityisoppilai-
tosten ylläpito siirtyy. 

Kevään yhteishaku osoit-
ti ammatillisen koulutuksen 
vetovoimaisuuden edelleen 
lisääntyneen eri puolilla Suo-
mea. Ammattiosaajien puute 
on lähivuosina yhä kasvava 
ongelma. Kevään 2008 yhteis-

haussa oli ensisijaisia hakijoi-
ta noin 9300 enemmän kuin 
aloituspaikkoja, kun vastaa-
va luku vuonna 2005 oli noin 
4000. Pulaa ammatillisen kou-
lutuksen opiskelupaikoista on 
edelleen, sillä koulutuksen jär-
jestäjät hakivat yli 8000 uutta 
opiskelupaikkaa. 

Ammatillisen koulutuksen 
opiskelijamäärän koulutuksen 
järjestäjäkohtaiset lisäykset 
maakunnittain ovat luettavissa 
osoitteessa:  http://www.min-
edu.fi/OPM/Koulutus/Liitteet/
lisxpaikat_taulukko.pdf 
(Opetusministeriö)

Opetusministeriö tiedottaa

Ammatilliseen koulutukseen 
lähes 3 200 uutta paikkaa

Valtiontalouden kehyspäätöksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärää 
lisätään 2000 opiskelijalla vuoden 2009 alusta. Lisäksi ammatillista erityisopetusta 
vahvistetaan 1195 opiskelupaikalla. Hallitusohjelman mukaisesti lisäys suunnataan alueellisen 
työvoimatarpeen mukaan ja kasvukeskuksiin.

Smyl-liiton hallituksen edus-
tajat, puheenjohtaja Markku 
Mikkola, jäsenet Heljä Haapa-

la, Sirkka Warvas, Matti Niemelä 
ja Harri Vilkki sekä toiminnanjoh-
taja Anna-Maija Kunnas, kävivät 
eduskunnassa 22.4. tapaamassa 
opetusministeri Sari Sarkomaata. 
Keskustelun aiheena olivat toisen 
asteen koulutuksen kehittäminen ja 
uuden tilintarkastuslain vaikutukset 
tilintarkastuskäytäntöön.

Tapaamisessa Helmereitä edus-
tivat Sirkka Warvas ja Matti Nie-
melä.

Ministeri Sari Sarkomaa (oik.), mi-
nisterin avustaja ja SMYLin puheen-
johtaja Markku Mikkola keskuste-
levat tulevaisuuden koulutuksesta . 
(Kuva: Matti Niemelä).

Liiton edustajat tapaamassa opetusministeriä
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Oman alansa vahvan osaamisen lisäksi yrittäjältä vaaditaan 
liikkeenjohdollista osaamista ja kykyä kehittää yrityksensä 
toimintaa. Nämä ovat yrittäjän ammatti- ja yritysjohtami-

sen erikoisammattitutkintojen lähtökohtia. 
– Tehtävät ja näytöt suunnitellaan niin, että ne ovat osa yrit-

täjän työtä. Koulutus on yrittäjän oman työn tekemistä ja siihen 
liittyvää tukea; oppilaitos tukee yrittäjää yrityksen kehittämis-
työssä, arvioi tuloksia ja antaa palautetta. Yrittäjän tukena on 
myös mentori. Hän on yleensä toinen, kokenut yrittäjä, joka 
toimii keskustelukumppanina ja auttaa yrittäjää soveltamaan 
oppimansa omaan yritykseensä ja omaan työhönsä, kertovat 
koulutustarkastajat Pirjo-Liisa Kangasniemi ja Tarja Peitsaho 
Helsingin oppisopimustoimistosta. 

“Ei yliopistossa opita yrittäjäksi” 

Kauppatieteen tohtoriksi perheyrittäjyydestä väitellyt Taru 
Hautala kokee saaneensa paljon yrittäjän ammattitutkinnosta. 
Yliopisto-opinnot ovat hänen mielestään teoreettisia; ne opet-
tavat ongelmanratkaisua ja analyyttisyyttä, mutta eivät sellaisia 
käytännön taitoja, joita yrittäjältä vaaditaan. 

– Sain rohkeutta ja usko omaan liikeideaan vahvistui. Kou-
lutuksen aikana karsin sellaisia rönsyjä, joita muutkin osaavat 
tehdä ja keskityin vain konsultointiin. 

Hautalan erikoisalaa ovat sukupolvenvaihdokset ja muut 
omistajanvaihdokset. Yksi tärkeä syy lähteä koulutukseen oli 
myös halu verkottua muiden yritysten kanssa. 

– Yrittäjällä pitää olla vertaistukihenkilöitä, jotka ovat sa-
massa elämäntilanteessa. Koulutus edisti myös ristikkäistä lii-
ketoimintaa. 

Omalle yritykselleen Taru Hautala löysi kurssilta tilitoimiston 
ja viestintäalan osaajia, jotka ovat auttaneet esitteiden teossa. 

Myös Hautalan kirjoittaman oppaan “Vetäjä vaihtuu “ taittaja 
löytyi kurssilta. 

Monimuotoista ja vuorovaikutteista 

– Koulutus oli monimuotokoulutusta ja hyvin vuorovaikutteis-
ta. Ryhmätöitä tehtiin paljon. Lähipäiviä oli yhdestä kahteen 
kuukaudessa, minkä lisäksi oli itsenäistä opiskelua omassa yri-
tyksessä, Hautala kertoo. 

Koulutuksesta syntyi paljon materiaalia, jota hän sanoo käyt-
tävänsä ahkerasti. Hautalan kurssilla mentorointi hoidettiin ryh-
missä. 

– Meidät jaettiin noin viiden hengen ryhmiin. Keskustelim-
me omista tavoitteistamme ja ongelmistamme. Myös yrittäjän 
arkipäivään liittyvät asiat, kuten työn ja perheen yhdistäminen, 
puhuttivat paljon, kertoo opiskeluaikana äidiksi tullut Taru Hau-
tala. 

Faktaa: 

Yrittäjän oppisopimusopiskelu tiivistettynä: 
Opiskeluaika on noin 2 vuotta. 
Teoriaopiskelu on maksuton yrittäjälle. 
Oppimateriaalin ja tutkintomaksun (50,50 e) 
yrittäjät maksavat itse. 
Mentoriyrittäjälle oppisopimustoimisto maksaa 
kulukorvausta noin 90 euroa kuukaudessa. 

Tarkempia tietoja oppisopimuksesta: 
www.opityossa.fi 
www.oppisopimus.edu.hel.fi 

Kauppatieteen tohtori Taru 
Hautala suoritti yrittäjän am-
mattitutkinnon ja uudisti kou-
lutuksen aikana yrityksensä 
liikeideaa.  

Oppisopimuksella 
yrittäjätutkintoja
Oppisopimus tarjoaa yrittäjälle joustavan ja edullisen tavan 
kehittää oman yrityksensä toimintaa. Oppiminen tapahtuu 
omassa yrityksessä. Sitä täydentää oppilaitoksen tarjoama 
tietopuolinen koulutus. 
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Oppisopimus on tehokas tapa

 KEHITTÄÄ OMAA
LIIKETOIMINTAA

Oppisopimustoimisto auttaa si-
nua parantamaan ammatillista 
osaamistasi yrittäjänä. Olem-
me puolueeton koulutuksen 
asiantuntija, jonka palvelut 

yrittäjille ovat maksuttomia. 

Oppisopimus
on tehokas tapa

KEHITTÄÄ
HENKILÖSTÖN

OSAAMISTA

Oppisopimustoimisto auttaa työnantajaa suun-
nittelemaan organisaationsa koulutustarpeita 
ja valitsemaan tarpeisiin parhaiten soveltuvat 
koulutukset.

www.oppisopimus.edu.hel.fi 
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vuoden Tähtituote 
-kilpailussa valiolle useita voittoja
Vuoden Tähtituote 2007 -kilpailussa Valio vei voiton kol-
messa sarjassa viidestä. Juomasarjassa palkittiin Valio HeVi 
Shot hedelmä-vihannesvälipalajuomat, jälkiruokasarjassa 
runsaasti kalsiumia, proteiinia ja kuitua sisältävät rasvatto-
mat Valio ProFeel cottifrutti -välipalat sekä leivänpäälliset-
sarjassa terveellisiä rypsiöljyä sisältävä Valio Oltermanni 
rypsi.

Huhtikuun lopulla teimme yritysvierailuin Valion pääkont-
toriin Pitäjänmäelle. Valio otti meidät lämpimästi vastaan. 
Saimme kuulla mielenkiintoiset esitykset yrityksestä ja sen 

kehittämistä terveysvaikutteisista tuotteista: vatsan hyvinvointia 
edistävästä Gefiluksesta, verenpainetta alentavasta Evoluksesta 
ja painonhallintaa säätelevästä ProFeelistä. Esitys sai varmasti 
jokaisen pohtimaan ruuan vaikutusta omaan terveyteen. Upeaa, 
että Suomessa tehdään noin edistyksellistä työtä terveellisen 
ruuan eteen.

Paitsi hengen ravintoa saimme myös vatsan ravintoa yllin 
kyllin; herkkuja riitti Valion juustopöydässä.

Suuret kiitokset antoisasta illasta.

Merja Äimänen

Helmerit 
valion vieraina

gefilus 
mAX 
– apua 
stressivatsalle
Tämän vuoden alussa 
myyntiin tullut Valio Ge-
filus MAX –tehojuoma 
sisältää neljän probioo-
tin yhdistelmän, jonka on 
kliinisessä tutkimuksessa 
osoitettu vähentävän stres-
sivatsan oireilua kolmella 
neljästä koehenkilöstä. 
Stressivatsan ikävästä oi-
reilusta kärsii arvioiden 
mukaan joka viides länsi-
mainen aikuinen. Lisäksi 
Gefilus MAX vahvistaa 
luonnollista vastustusky-
kyä, kuten muutkin Valion 
Gefilus-tuotteet.

(Lähde: Valio)

Airi Holm (vas.) ja Ulla Vana tutustumassa Gefilus Max –tuot-
teisiin.

Valion värikäs juustopöytä sai 
Helmeri-vierailta paljon ke-
huja.
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KuTsu HeLsingin 
meRKOnOmiT Ry:n 

syysvuOsiKOKOuKseen

Aika:  keskiviikko 19.11.2008  klo 18.00

Paikka:  Helsinki Business College HBC, 
  Hattulantie  2, 00550 Helsinki
  
TYÖJÄRJESTYS

Kokouksen avaus1. 

Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltai-2. 
suuden toteaminen

Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsi-3. 
joiden valinta

Työjärjestyksen hyväksyminen4. 

Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja5. 

Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet6. 

Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 20097. 

Päätetään yhdistyksen yhdistyksen toimihenkilöille 8. 
sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä val-
mistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien korva-
usten perusteista

Vahvistetaan varsinaisten, seniori-  ja opiskelijajäsen-9. 
ten jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun 
suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismää-
rä.

Hyväksytään talousarvio vuodelle 200910. 

Päätetään tilintarkastajien palkkioista11. 

Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökoh-12. 
taiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2009 
tilejä ja hallintoa

Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat13. 

Muut mahdolliset asiat14. 

Ilmoitusasiat15. 

Kokouksen päättäminen16. 

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry

Hallitus
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Taloushallinnon ammattitutkinto

• orientaatiopäivä 26.9.2008
• valmistava koulutus sisältää tutkinnon pakollisen osan   
 Organisaation taloushallintotehtävissä toimiminen ja   
 osaamisalan Kirjanpito ja tilinpäätös
• rahoitus valtionosuusjärjestelmästä,
 opiskelumaksu 390 € (sisältää tutkintomaksun 50,50 €)
• tutkinto järjestetään yhteistyössä Liiketalousopisto   
 Helsinki-Malmin kanssa

Lisätietoja: Jaana Sorsa, p. 0207 511 817

Sihteerin ammattitutkinto

• orientaatiopäivä 17.9.2008
• valmistava koulutus kattaa laajasti sihteerin/assistentin   
 tehtäväkentän 
• tutkinnon osat: Toimintaympäristön hallinta ja Sihteerin   
 työn hallinta
• toteutetaan oppisopimuskoulutuksena
• koulutus on maksutonta, veloituksena ainoastaan   
 tutkintomaksu 50,50 €

Lisätietoja: Susanna Bäckman, p. 0207 511 814

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

• orientaatiopäivä 16.9.2008
• valmistava koulutus valmentaa tutkinnon osiin
 Yrityksen johtaminen ja kehittäminen sekä valinnaisiin   
 osiin Osaamisen johtaminen ja kehittäminen tai
 Talouden johtaminen ja kehittäminen
• toteutetaan oppisopimuskoulutuksena Helsingin oppi-  
 sopimustoimiston, Omnian oppisopimustoimiston ja   
 Keski-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen Keudan kanssa
• koulutus on maksutonta, veloituksena ainoastaan
 tutkintomaksu 50,50 €

Lisätietoja: Susanna Bäckman, p. 0207 511 814

Yrittäjän ammattitutkinto naisyrittäjille

• orientaatiopäivä 18.9.2008
• valmistava koulutus valmentaa täsmentämään liikeideaa,   
 laatimaan liiketoimintasuunnitelman ja toteuttamaan liike-
 toimintasuunnitelmaa
• toteutetaan oppisopimuskoulutuksena Helsingin oppi-
 sopimustoimiston, Omnian oppisopimustoimiston ja
 Keski-Uudenmaan oppisopimuskeskuksen Keudan kanssa
• valmistavan koulutuksen lähipäiviä 12 ja Naisyrittäjyys-  
 keskuksen järjestämä mentorointitapaaminen kerran kuussa
• koulutus on maksutonta, veloituksena ainoastaan
 tutkintomaksu 50,50 €

Lisätietoja: Susanna Bäckman, p. 0207 511 814

www.kauppakamari-instituutti.fi 
etunimi.sukunimi@kauppakamari-instituutti.fi 

Tutkinnot suoritetaan omalla työpaikalla toteutettavien
näyttöjen avulla, ja valmistavan koulutuksen
oppimistehtävät sovelletaan omaan työhön.
Koulutuspaikka Helsinki Business College.

Hakemukset 1.9.2008 mennessä.

SYVENNÄ AMMATILLISTA OSAAMISTASI
JA SUORITA NÄYTTÖTUTKINTO!



Koonnut: Merja Äimänenuutisia
Anni Purontaa kassan 
hallitukseen
❦ Työttömyyskassa Nomit piti sääntömääräisen edustajiston 
kokouksen 25.5.2008 Helsingissä Postitalossa.

Kassan hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi valittiin 
varajäsenenä aikaisemmin ollut Helmerien puheenjohtaja Anni 
Purontaa.

Kassan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sinikka Heiskanen 
ja hallituksen jäsenenä Heikki Immonen Helmereistä.

Kiinan matkan muisteluilta
❦ Parisenkymmentä Helmerien Shanghain pääsiäismatkalla 
mukana ollutta matkalaista kokoontui Helsinkiin ravintola Pe-
kingiin perjantai-iltana 9. toukokuuta muistelemaan onnistunut-
ta matkaa ja katsomaan toistensa matkakuvia.

Tunnelma oli lämmin; matkakavereita oli ilo taas tavata. 
Kiinan matkasta puhuttiin innostuneesti, mikä todistaa matkan 
olleen kaikin puolin onnistunut. Kaikki olivat halukkaita läh-
temään jo uudelle pitkälle matkalle. New York tuntui olevan 
monen toivelistalla.

Oikein maistuvaa tämä kiina-
lainen ruoka – täällä, toteavat 
iloisentyytyväiset matkalaiset.
Ja puikot tuttuun tapaan käy-
tössä. Luostarista hankitun 
yrttiteenkin kuulimme tuotta-
neen jo luvattua tulosta.

Helmerit maria!-ohjelmassa
❦ Syksyllä aloittava, vauhdikas Maria! –talk show kutsui Hel-
mereitä mukaan yleisöksi 13.8. ohjelman nauhoitukseen sekä 
27.8. suoraan lähetykseen.

Nauhoituksessa oli mukana parikymmentä Helmeriä ja haus-
kaa tuntui olevan kaikilla. Yleisö eli mukana riemukkaassa 
show´ssa.

Maria!-ohjelman nauhoituk-
sessa vieraana oli mm. Miss 
Suomi (keskellä).

syysliittokokous Porissa

smyL-liiton sääntömääräinen liittokokous 
pidetään Porissa lauantaina 22.11.2008. 

samana päivänä on Porin seudun 
merkonomien 50-vuotisjuhla.
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www.cmsclub.fi 

Liikuntailtapäivät järjestetään perjantaina 24.10.2008
kello 15.30 kaikilla viidellä klubilla samanaikaisesti.
 
Liikuntapäivän ohjelma:
15.30 Ilmoittautuminen klubilla
15.30–16.15 Luento: Liikunnan merkitys henkilökohtaiseen hyvinvointiin
16.15–16.30 Siirtyminen liikuntatiloihin
16.30–17.00  Jumppa evergreen-musiikin tahtiin
 M&M Kuntotalossa 30 min basic spinning
17.00–17.30 Stretching ja rentoutus
 
Ilmoittautuminen: info@smyl.fi 
Ilmoita nimi ja paikkakunta + klubi, mihin haluat osallistua.
Päivän hinta on 10 euroa/hlö, joka veloitetaan laskulla SMYL:n toimesta.
Tule mukaan liikkumaan mukavassa seurassa. Liikuntapäivän ohjelma sopii 
kaikille. Ota mukaan sisäliikuntavaatteet ja -kengät.

 

Kaikkien liikuntapäiville osallistuneiden kesken
arvotaan liikuntalahjakortteja klubeille!

Syksyn liikuttavin kutsu

www.cmsclub.fi 

in

Tervetuloa liikkumaan SMYL:n liikunnalliseen iltapäivään.

Liikuntapäivät järjestetään seuraavilla klubeilla.
Espoo, CMS Forever,  Matinkartanontie 1, 02230 Espoo
Helsinki, CMS Forever , Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki
Tampere, CMS Syke, Erkkilänkatu 11 A, 33100 Tampere
Turku, CMS M&M, Kalevantie 15, 20520 Turku
Vantaa, CMS Forever, Tennistie 3, 01370 Vantaa
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Liiton kevätkokouksen 
yhteydessä juhlittiin
❦ SMYL-liiton sääntömääräinen kevätkokouksessa pidettiin 
17. toukokuuta Kotkan Seurahuoneella. Kokouksessa julkis-
tettiin myös vuoden 2008 kunniamerkonomi: taiteilija Kimmo 
Pälikkö. Pälikkö on monipuolisesti lahjakas merkonomi, joka 
on tullut kuuluisaksi Helsinki-aiheisista tauluistaan. Kimmo 
Pälikkö on ollut yhteistyössä Helmereiden kanssa ja suunnitellut 
mm. Helmeri-logon.

Onnea kunniamerkonomi 2008, Kimmo Pälikkö!

Kymenlaakson Liiketalous 
50-vuotias
❦ Liittokokouksen jälkeen juhlittiin arvokkaasti ensin Seura-
huoneella sekä sen jälkeen iloisesti risteilyllä Kristina Brahe 
-laivalla Kymenlaakson Liiketalous ry:n viittäkymmentä aktii-
visen toiminnan vuotta.

Onnea Kymenlaakson Liiketalous!

Laivan komentosilta kiehtoi juhlijoita.

Helmerit onnittelemassa Ky-
menlaakson Liiketalouden hal-
lituksen puheenjohtaja Heljä 
Haapalaa Kristina Brahella.

Toiminnanjohtaja Anna-Maija Kunnas ja Helmeri-
en hallituksen II varapuheenjohtaja Matti Niemelä 
ojensivat Kunniamerkonomi-diplomin ja liiton stan-
daarin Kimmo Pälikölle Helsingissä Art-Helsingin 
holvistossa. Kuvassa Anna-Maija ja Kimmo.
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Liikuntailtapäivät järjestetään perjantaina 24.10.2008
kello 15.30 kaikilla viidellä klubilla samanaikaisesti.
 
Liikuntapäivän ohjelma:
15.30 Ilmoittautuminen klubilla
15.30–16.15 Luento: Liikunnan merkitys henkilökohtaiseen hyvinvointiin
16.15–16.30 Siirtyminen liikuntatiloihin
16.30–17.00  Jumppa evergreen-musiikin tahtiin
 M&M Kuntotalossa 30 min basic spinning
17.00–17.30 Stretching ja rentoutus
 
Ilmoittautuminen: info@smyl.fi 
Ilmoita nimi ja paikkakunta + klubi, mihin haluat osallistua.
Päivän hinta on 10 euroa/hlö, joka veloitetaan laskulla SMYL:n toimesta.
Tule mukaan liikkumaan mukavassa seurassa. Liikuntapäivän ohjelma sopii 
kaikille. Ota mukaan sisäliikuntavaatteet ja -kengät.

 

Kaikkien liikuntapäiville osallistuneiden kesken
arvotaan liikuntalahjakortteja klubeille!

Syksyn liikuttavin kutsu
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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 2.10. klo 19.00
aurinko ja minä 
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 2

John Murrellin näytelmä
Belle-Ile-en-Mer, saari Bretagnen rannikolla, ja saaren 
pohjoiskärjessä Sarah Bernhardtin rönsyilevän laaja maatila Les 
Poulains. Eletään kesän 1922 erästä myöhäistä iltapäivää Sarahin 
herätessä hänen uskollinen sihteerinsä Pitou rientää paikalle. Hän 
on ollut Sarahin palveluksessa pitkän aikaa ja kohtelee tätä joskus 
kuin olisi ollut tämän kanssa naimisissa. Sihteerin tehtävä ei 
sinänsä ole Pitoulle helppo, sillä hän joutuu heittäytymään milloin 
Sarahin nalkuttavaksi äidiksi, milloin hurmaavaksi herttua de 
Mornyn rakastajattareksi.
Suomennos: Joel Elstelä
Ohjaus: Milko Lehto
Lavastus ja puvut: Elina Kolehmainen
Valosuunnittelu: Juhani Leppänen
Äänisuunnittelu: Antero Mansikka 
Rooleissa: Kyllikki Forssell ja Santeri Kinnunen
 
Liput 22,00 euroa (norm. 24,00 e), viite 1070.
Lippuja on vielä jäljellä loppuunmyytyyn näytökseen. Varaa 
nopeasti ja maksa heti.
Tutustu: www.hkt.fi 

Ti 14.10. kello 19.00
rebecca-musikaali
Helsingin kaupungin teatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5
Vuoden musikaali 2007! 
Wieniläisen Raimund Theaterin Rebecca palkittiin voittajana 
kaikissa kategorioissa.

Rebeccassa palavat tunteet ja lavasteet. Kurt Nuotion ohjaamana 
musikaali on täynnä intohimoa ja väkevää musiikkia. Tarina on tuttu 
Alfred Hitchcockin Oscar-palkitusta elokuvasta. 
Rebeccan tarinan loi aikoinaan kirjailija Daphne du Maurier. Alfred 
Hitchcock teki siitä elokuvan vuonna 1940. Päärooleja näyttelivät 
Joan Fontaine ja Laurence Olivier, ja fi lmi palkittiin parhaan 
elokuvan Oscarilla. Musiikin monilahjakkuudeksi luonnehdittu 
säveltäjä Sylvester Levay (tuttu musikaaleista Elisabeth ja Mozart!) 
tarttui aiheeseen vasta muutama vuosi sitten. Työparina hänellä on 
edellisistä musikaaleistaan hyväksi koettu yhteistyökumppani, 
käsikirjoittaja Michael Kunze.  
Rooleissa: Kari Arffman, Anne Carlsson, Helena Haaranen, Riitta 
Havukainen, Markku Huhtamo, Petri Johansson, Juha Jokela, Emmi 
Kangas, Kirsi Karlenius, Mika Keitel, Tuukka Leppänen, Petja Lähde, 
Sanna Majuri, Sari Ann Moilanen, Eeva Mukkula, Teemu Mustonen, 
Unto Nuora, Emilia Nyman, Lasse Pajunen, Tiina Peltonen, Matti 
Olavi Ranin, Matti Rasila, Gary Revel, Maria Saivosalmi, Katja Sirkiä, 
Maija Sydänmaanlakka, Antti Timonen, Marjut Toivanen, Leenamari 
Unho, Sami Uotila, Mikko Vihma, Kirsti Väänänen, Toni Wahlström.
Liput: 47,00 euroa (norm. 49 e), viite 1562. 
Lippuja vielä jäljellä. 
ilmoittautumiset ja maksu viimeistään 8.9. 
Helmerivetäjä Seija Kuusinen
Tutustu musikaaliin: www.hkt.fi 

To 16.10.2008 klo 17.00
Yritysvierailu: Lagerblad Foods Oy 
”Stadin ainoa elintarviketehdas”
osoite: Hermannin Rantatie 20, 00580 Helsinki (Tukkutori)

TERVETULOA MAKUJEN MAAILMAAN!
Helmerit on kutsuttu vieraaksi mielenkiintoiseen ruokataloon: 
Lagerblad Foods´iin. Isäntänämme on toinen perustajista, 
keittiömestari Timo Luotonen. 
Lagerblad Foods Oy on 1998 perustettu, pienestä gourmet-
palvelukeittiöstä kasvanut, elintarvikeyritys Helsingin Tukkutorilla. 
Tänään 1500 neliön tuotantotiloissa valmistetaan tuotteita, joita 
voit nauttia maalla, merellä ja ilmassa. Tuotteita voi ostaa 
vähittäiskaupasta kotiin, nauttia lounaspaikoissa tai korkean luokan 
ruokaravintoloissa. Raaka-aineet, reseptiikka ja ulkonäkö ennakoivat 
mahtavaa makunautintoa.
ilmoittaudu nopeasti -  vain muutama paikka jäljellä.
Helmerivetäjä Pekka Siitonen
Tutustu yritykseen: www.lagerbladfoods.fi 

Tapahtumien 

yhteenveto 

sivulla 26.
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Tapahtumakalenteri
Ke 22.10. klo 17.00
Lumoava posliini - Venäläistä posliinia suomen 
kansallismuseon kokoelmista 
Suomen kansallismuseo
Mannerheimintie 34, Helsinki

Suomen kansallismuseossa on avattu 12.6.2008 yleisölle näyttely 
Lumoava posliini. Näyttelyn ovat tuottaneet Vera Saarelan säätiö ja 
Kansallismuseo. Esillä on noin 200 valikoitua esinettä 
Kansallismuseon laajasta venäläisen posliinin kokoelmasta 
1700-luvulta 1900-luvun neuvostoaikaan asti.  Näyttelyyn kuuluu 
myös valokuvataiteilija Anne Hämäläisen valokuvasarja, tunnelmia 
Tsarskoje Selon ja Pavlovskin palatseista. Näyttely on avoinna 
vuoden loppuun.
Helmereille on varattu opastettu kierros Lumoava posliini 
–näyttelyyn keskiviikkona 22.10.
Hinta: 8,00 euroa, maksuviite 1517.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Tutustu kansallismuseoon:
http://www.nba.fi /fi /skm

Koulutusta
suositut lakikoulutukset jatkuvat.

Ti 28.10. kello 17.00 – n. 19.30
HeLMerien LaKiKOULUtUsta:
Yhdistysoikeus
Paikka: HBC - ilmoitetaan tarkemmin myöhemmin
Luennoitsija: varatuomari Hannu äimänen
Illan aikana käsitellään aiheita:
- Yhdistyksen perustaminen
- Yhdistyksen ja hallituksen toimivalta ja vastuut
- Yhdistyskokous
- valmistelu
- kokousmenettely
-Yhdistyksen veronäkökohdat
Aikaa varataan myös osallistujien kysymyksille.
Hinta: 56 euroa, 
viite 13123
Ilmoittautumiset 13.10. 
ja maksu 23.10. 
mennessä.
Helmerivetäjä Anni 
Purontaa

31.10. – 3.11.2008 (PE-MA) 
isLanti, reykjavik
- HeLMeriMatKa satUjen saareLLe 
Muutama paikka jäljellä!

Matka Islantiin on matka 
luontoon, matka 
vastakohtaisuuksien maahan. 
Ihmeellinen, mustanpuhuva 
laavamaisema, karu luonto, 
kuumat lähteet, Sininen laguuni 
ja meren herkut … Satujen saari 
on tulen ja jään maa ja 
elämysten saari! 
islannin matka on ollut 
suosittu. alkuun varaamamme 
paikat menivät netissä 
loppuun, mutta saimme 8 
lisäpaikkaa. Pidä kiirettä ja 
varaa matkasi.
 Varaa myös Kultainen kierros! 
Kokopäiväretkellä nähdään Islannin maaseutua, valtavat 
kasvihuoneet, maan uumenista korkeuksiin kuumaa vettä syökseviä 
geysirejä, mahtavat Kultakosken putoukset, Thingvellirin 
kansallispuisto, jossa kulkee Euraasian ja Amerikan mannerlaattojen 
raja; retkellä kevyt lounas. Retken hinta on 155 euroa/matkustaja ja 
toteutuminen edellyttää 10 osanottajaa. 
Matkan hinta 835 euroa, maksuviite 13314.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 75 euroa. 
Lisämaksu Kultaisesta kierroksesta 155 euroa.
Hinta sisältää: Icelandairin suorat reittilennot Helsinki-Reykjavik-
Helsinki veroineen * lentokenttäkuljetukset Reykjavikissa * 
majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa *  tervetuloillallinen * 
aamiaiset * kaupunkikiertoajelu * retki Blue Lagoonin kylpylään . 
Maksa ennakkomaksu 150 euroa/matkustaja viikon kuluessa 
ilmoittautumisesta, loppumaksu ja retken hinta 17. 9. mennessä. 
Helmerivetäjä Anni Purontaa
Hotellin tiedot
GUESTHOUSE BORGARTUNN **+
Sijaitsee Reykjavikin keskusta-alueella, ydinkeskustaan hyvät 
bussiyhteydet ja noin 25 - 30 min. kävelymatka. Kaupungin suurin 
uimala kuumine altaineen ja höyrykylpyineen on n. 10 minuutin 
kävelymatkan päässä. Lähistöllä on ravintoloita ja baareja. 
Borgartunnissa on aamiaishuone, jossa tarjoillaan buffetaamiainen, 
sekä oleskeluhuone, jossa tv ja internet-yhteydet. Huoneita on 22, 
ja niissä on suihku ja wc, väri-tv. Kaikki huoneet ovat savuttomia. 
Osoite: Borgartur 34, 105 Reykjavik 
alustava lentoaikataulu (Icelandair):
Helsinki-Reykjavik  FI343  klo 14.10 – 15.45 
Reykjavik-Helsinki  FI342  klo 07.45 – 13.10 
Vastuullinen matkanjärjestäjä: MATKA-AGENTIT OY 
Tutustu Islantiin suomeksi:
http://www.visiticeland.com/upload/fi les/Finnska__2007_LR.pdf
Hotelllin tiedot löytyvät täältä:
www.gjtravel.is
Tarkemmat matkatiedot päivitetään Helmerien nettisivuille.

Ke 12.11. kello 19.00
tuulta päin
Suomen Kansallisteatteri, Läntinen Teatterikuja 1
Pieni näyttämö (Kaisaniemen puiston puolelta sisään)
 
Gérald Sibleyras´n näytelmä ”Le Vent des peupliers”, suomennos 
Arto af Hällström

Teeastiasto posliinia. Gardnerin posliinitehdas, Verbilkin kylä, Moskovan kuvernementti 1820–1830-
luku. Collection Vera Saarela. Kuva: Museovirasto/Rauno Träskelin.
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iLMOittaUtUMiset HeLMeri-taPaHtUMiin
Kotisivuilla: www.helmeri.fi  • sähköpostilla: helmeri@helmeri.fi 

Puhelimella: (09) 773 1405 • Faksilla: SMYL:n faksinumeroon (09) 827 4841
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.

Helmerit mukana s&A-
päivillä 4. - 5.9.2008
Helmerit ovat  S&A-päivillä Helsingin Messukeskuksessa 4. - 
5.9. samalla osastolla (6E29) SMYL-liiton ja Työttömyyskassa 
Nomitin kanssa.

Messuille on maksuton sisäänpääsy, mutta se edellyttää 
ennakkorekisteröitymisen nettisivuilla: www.bbm.fi  

Jos tarvitset kutsukortin messutapahtumaan, ota yhteyttä 
SMYL-liiton toimistoon, puh. (09) 8275542, 050-4634667 tai 
sähköpostitse: info@smyl.fi .

Messukeskuksessa ovat samanaikaisesti S&A-päivät, Liikelahjat- 
ja Firma-auto-messut.

Tervetuloa käymään osastollamme!

s & a -päivät 4.-5.9.2008 
Helsingin Messukeskuksessa
S & A -päivät on perinteikäs näyttely- ja koulutustapahtuma, 
joka kokoaa vuosittain kasvavan joukon toimistoalan 
ammattilaisia Helsingin Messukeskukseen. Näyttelyssä 
esittäytyvät toimistojen työympäristössä tarpeellisten 
tuotteiden tarjoajat. Messuilla tutustuu esimerkiksi hotelli- ja 
kokouspalveluihin, juhla- ja cateringpalveluihin, 
toimistotarvikkeisiin ja -kalusteisiin, puhelin- ja atk-laitteisiin 
ja palveluihin, ammattikirjallisuuteen ja koulutustarjontaan. 

Molempiin tapahtumapäiviin kuuluu olennaisesti laadukas 
seminaaritarjonta. Monipuolisesta ohjelmasta löytyy monta 
mielenkiintoista aihetta ja esiintyjää. 

Ihastuttava uutuusnäytelmä syksyn ohjelmistossa - ensi-ilta 27.8.!
 Tuulta päin kertoo Marcelista, Gustavesta ja Fernandista, jotka 
veteraanien hoitokodin terassilla muistelevat mennyttä ja 
haaveilevat pakenemisesta joko Indokiinaan, poppelikukkulalle tai 
edes piknikille.  

Tuulta päin on lämpimän hilpeä kertomus ystävyksistä, jotka 
katselevat sironilkkaisia tyttöjä, tuijottavat kivisen koirapatsaan 
kanssa poppeleita ja pelkäävät nunnien salaliittoa. Se kertoo 
kauniisti myös ihmisen oikeudesta olla loppuun saakka sellainen 
kuin on.

Rooleissa Pekka Autiovuori, Olli Ikonen ja Juha Muje

Ohjaus ja suomennos Arto af Hällström
Lavastus Kati Lukka
Puvut Auli Turtiainen
Hinta 25,00 euroa, maksuviite 1339.
ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 8.10.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu näytelmään:
www.kansallisteatteri.fi 

La - pe 14. – 20.2.2009
Helmeri-matka new Yorkiin 

New Yorkin matka on ollut Helmereiden toivelistalla jo jonkin aikaa. 
Matka toteutetaan ensi vuoden alussa: helmikuussa 14. – 20. 
välisenä aikana; lauantaista perjantaihin.
Matkan hinta on 1385 euroa/henkilö (esitehinta 1445 e), mikä 
edellyttää vähintään 12 matkustajaa. 

Hinta sisältää Lufthansan reittivuorot Münchenin kautta veroineen, 
lentokenttäkuljetukset New Yorkissa suomenkielisen oppaan 
johdolla, majoituksen kahden hengen huoneessa, mannermaisen 
aamiaisen ja kaupunkikiertoajelun.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 530 euroa. 
ilmoittautumiset 15.11. mennessä.
Maksa ennakkomaksu 250 euroa viikon sisällä varauksesta. 
Loppumaksu 1135 euroa 2.1.2009 mennessä. Maksuviite: 1478.
Hotellimme HELMSLEY MIDDLETOWNE HOTEL *** (os. 148 East 48th 
Street) sijaitsee keskeisellä paikalla Manhattanilla, mm Broadwayn 
teatterialueen lähellä. Ja siellähän pyörivät mm kaikki mahdolliset 
tunnetut musikaalit!  
Tutustu hotelliin: http://www.helmsleymiddletowne.com/
LENTOAIKATAULU 
Helsinki - Frankfurt LH 3109 klo 07.15 - 08.45
Frankfurt - New York LH 400 klo 10.25 -13.15
New York - München LH 411 klo 17.45 - 07.55 (+1)
München - Helsinki LH 3110 klo 08.55 - 12.25
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi .

Pekka Autiovuori, Olli Ikonen ja Juha Muje
Kuva Leena Klemelä

24
SINUN LIITTOSI

MATTI MEIKÄLÄINEN



25
SINUN LIITTOSI

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO ry
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki, (09) 827 5542, www.smyl.fi

JÄSENKORTTI
VAKUUTUSKORVAKUUTUSKORV TTI

Jäsennumero Yhdistys                   Voimassa/V                  Voimassa/V                  V alid thruoimassa/Valid thruoimassa/V
 0018100     04 Helsingin Merkonomit ry      04 Helsingin Merkonomit ry      04 Helsingin Merkonomit ry      1/09

MATTI MEIKÄLÄINEN

Tällä jäsenkortilla saat kaikki Suomen Merkonomiyhdistysten
liitto - SMYL ry:n jäsenedut. Katso www.smyl.fi.

Leisure time Traveller’e time Traveller’e time T s Insurance (201-3232737) is 
included for the member and his/her accompanying 
children under 20 years of age.
The policy is valid for 45 days from the beginning of 
the journey.
If P & C Insurance Company Ltd, FIN-00025 IF, Finland. If P & C Insurance Company Ltd, FIN-00025 IF, Finland. If P & C Insurance Company Ltd, FIN-00025 IF
Tel. (24h) +358 800 1 3800, Fax +358 10 514 4137,Tel. (24h) +358 800 1 3800, Fax +358 10 514 4137,T
E-mail: travel@if.fi.
HUOM! Vakuutus voimassa enintään 45 vrk:n vapaa-HUOM! Vakuutus voimassa enintään 45 vrk:n vapaa-HUOM! V
ajan matkoilla.

Hyödynnä jäsenetusi!
Olet saanut uuden SMYL-jäsen/vakuutuskortin.  Liiton tarjoamat hyvät jäsen-
edut kannattaa hyödyntää!  Jäsenyytesi ja oikeutesi mittaviin etuihin todistat 
jäsenkortillasi – olethan maksanut vuoden 2008 jäsenmaksusi!  Jäsenmaksu 
on verotuksessa vähennyskelpoinen.

SMYL-jäsenyyteen kuuluvat:

Neuvontapalvelu työsuhdeasioissaNeuvontapalvelu työsuhdeasioissa
Jäsenet voivat käyttää työsuhdejuristin neuvontapalvelua 
työsuhteisiin liittyvissä asioissa; kustannuksista vastaa liitto. 
Ota ensin yhteyttä SMYL:n toimistoon joko puhelimitse 
tai sähköpostilla.

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutusAmmatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun työssään  korvataan vakuutetun työssään Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun työssään Vastuuvakuutuksesta
ulkopuoliselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta ulkopuoliselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta 
vakuutettu on korvausvastuussa. vakuutettu on korvausvastuussa. vakuutettu on korvausvastuussa. 
OikeusturvavakuutuksestaOikeusturvavakuutuksestaOikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun  korvataan vakuutetun Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun OikeusturvavakuutuksestaOikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun Oikeusturvavakuutuksesta
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäynti-välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäynti-välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäynti-
kustannukset jäsenen työsuhteeseen liittyvissä riita- jakustannukset jäsenen työsuhteeseen liittyvissä riita- jakustannukset jäsenen työsuhteeseen liittyvissä riita- ja
rikosasioissa. rikosasioissa. rikosasioissa. 

Vapaa-ajan matkustajavakuutus Vapaa-ajan matkustajavakuutus Vapaa-ajan matkustajavakuutus Vapaa-ajan matkustajavakuutus 
Vakuutus on voimassa yksittäisillä enintään 45 vrk kestävillä Vakuutus on voimassa yksittäisillä enintään 45 vrk kestävillä Vakuutus on voimassa yksittäisillä enintään 45 vrk kestävillä Vakuutus on voimassa yksittäisillä enintään 45 vrk kestävillä 
vapaa-ajan matkoilla, myös kotimaassa. Vakuutettuina ovat vapaa-ajan matkoilla, myös kotimaassa. Vakuutettuina ovat vapaa-ajan matkoilla, myös kotimaassa. Vakuutettuina ovat vapaa-ajan matkoilla, myös kotimaassa. Vakuutettuina ovat 
kaikki liiton alle 70-vuotiaat jäsenet (vakuutusturva päättyy kaikki liiton alle 70-vuotiaat jäsenet (vakuutusturva päättyy kaikki liiton alle 70-vuotiaat jäsenet (vakuutusturva päättyy kaikki liiton alle 70-vuotiaat jäsenet (vakuutusturva päättyy 
sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 
70 vuotta). Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyy70 vuotta). Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyy70 vuotta). Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyy70 vuotta). Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyy-
teesi. 
Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman 
hoidon näyttämällä yhdistettyä jäsen- ja vakuutuskorttia.hoidon näyttämällä yhdistettyä jäsen- ja vakuutuskorttia.hoidon näyttämällä yhdistettyä jäsen- ja vakuutuskorttia.hoidon näyttämällä yhdistettyä jäsen- ja vakuutuskorttia.

Jäsenenä saat lisäksi hyviä alennuksia:Jäsenenä saat lisäksi hyviä alennuksia:

Omat vakuutukset
Keskitä perheesi vakuutukset Järjestön If Sopimukseen,Keskitä perheesi vakuutukset Järjestön If Sopimukseen,
jolla saat normaalia suuremmat alennukset vakuutusmakjolla saat normaalia suuremmat alennukset vakuutusmak-
suista.
Koulutusedut
Datafrank ja  MJK
Pankki- ja luotonhallintapalvelutPankki- ja luotonhallintapalvelut
Nordean alennukset joustoluoton avausmaksusta ja Nordean alennukset joustoluoton avausmaksusta ja 
normaaleista velkakirjalainoista.
Juristin palvelutJuristin palvelut
Lainopilliset palvelut alennuksella Laki- ja Koulutuspalvelu Lainopilliset palvelut alennuksella Laki- ja Koulutuspalvelu Lainopilliset palvelut alennuksella Laki- ja Koulutuspalvelu 
Hannu ÄimänenHannu Äimänen
Polttoaine-edutPolttoaine-edut
oy Esso ab ja oy Shell ab - bensiini- ja dieselalennuksetoy Esso ab ja oy Shell ab - bensiini- ja dieselalennuksetoy Esso ab ja oy Shell ab - bensiini- ja dieselalennuksetoy Esso ab ja oy Shell ab - bensiini- ja dieselalennuksetoy Esso ab ja oy Shell ab - bensiini- ja dieselalennukset
AutonvuokrausAutonvuokraus
Hertz Autovuokraamo autovuokraus sopimushinnoinHertz Autovuokraamo autovuokraus sopimushinnoinHertz Autovuokraamo autovuokraus sopimushinnoinHertz Autovuokraamo autovuokraus sopimushinnoin
Matkaedut
Sopimushinnat laivamatkoista eri laivayhtiöissä:Sopimushinnat laivamatkoista eri laivayhtiöissä:Sopimushinnat laivamatkoista eri laivayhtiöissä:Sopimushinnat laivamatkoista eri laivayhtiöissä:
Eckerö Line,  Viking Line, TallinkSiljaEckerö Line,  Viking Line, TallinkSiljaEckerö Line,  Viking Line, TallinkSiljaEckerö Line,  Viking Line, TallinkSilja
Vaihtuvia matkatarjouksia: Matka-AgentitVaihtuvia matkatarjouksia: Matka-AgentitVaihtuvia matkatarjouksia: Matka-AgentitVaihtuvia matkatarjouksia: Matka-Agentit
MajoitustarjouksiaMajoitustarjouksiaMajoitustarjouksiaMajoitustarjouksia
Lomakylä Rustholli, Tampere, Scandic Hotellit,Lomakylä Rustholli, Tampere, Scandic Hotellit,Lomakylä Rustholli, Tampere, Scandic Hotellit,
Viru Hotelli, TallinnaViru Hotelli, Tallinna
Kampaamo- ja kauneushoitoaKampaamo- ja kauneushoitoa alennushintaan
Viru Ilukeskus, Tallinna
Kehystyspalvelua edullisesti 
Rolest-kehystämö Tallinnassa
Mustekasettien täyttöpalvelu alennushintaanMustekasettien täyttöpalvelu alennushintaan
Print & Refill, Hakaniemi, Helsinki
Hammashoidot etuhintaan
Hammassalonki, Helsinki
Suolahuonehoidot sopimushinnoin
Hyvänolonklinikka Raila Kero, Tukkutori, Helsinki
Kuntosali
Upea liikuntaetu CMS-kuntosaleilla
Edut tarkemmin nettisivuillamme www.smyl.fi



Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!
www.helmeri.fi • helmeri@helmeri.fi

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 

Syksy 2008
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 2.10. 19.00 Aurinko ja minä, Kaupunginteatteri 22,00 e, viite 1070
Ti 14.10. 19.00 Rebecca, Kaupunginteatteri 47,00 e, viite 1562
To 16.10. 17.00 Yritysvierailu: Lagerblad Foods Oy maksuton
Pe 24.10. 15.30 Liikuntailtapäivä CMS-klubeilla 10,00 e, SMYL
Ke 22.10. 17.00 Lumoava posliini, Kansallismuseo 8,00 e, viite 1517
Ti 28.10. 17.00 Lakikoulutus: Yhdistysoikeus 56,00 e, viite 13123
Pe-ma 31.10.-3.11. Islannin matka, Reykjavik 835,00 e, viite 13314
Ke 12.11. 19.00 Tuulta päin, Kansallisteatteri 25,00 e, viite 1339
Ke 19.11. 18.00 Helmerien vuosikokous, HBC

2009
La-pe 14. – 20.2. New Yorkin matka 1385,00 e, viite 1478

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: 
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2008

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2008
– lehti

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

Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

Ot
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!
Ota yhteyttä Helmereihin:

www.helmeri.fi, helmeri@helmeri.fi
Puhelin (09) 773 1405 (päivystys kello 9.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 
anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855
anni.purontaa(at)helmeri.fi
Merja äimänen, i varapuheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412 
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Matti niemelä, ii varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873367
matti.niemela(at)consunion.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
Pekka siitonen 
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com 
sirkka Warvas 
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Varajäsenet: 
Marja alppi
Puhelin 050-3727422
marja.alppi(at)elisanet.fi
anna-Maija Kunnas 
Puhelin 050-4634667
anna-maija.kunnas@smyl.fi
Kunniapuheenjohtaja: 
irja Vuokko 
Puhelin (09) 554 657

Postiosoite: Pl 52, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 00520 Helsinki, Vallila.
avoinna maanantai-perjantai kello 9.00 – 15.00.

Palvelupuhelin: (09) 8689 400
Puhelinpalvelu tiistai – perjantai kello 9.00 – 12.00.

Maanantaina ei ole puhelinpalvelua päivärahojen maksatus-
ajojen vuoksi.
Faksi: (09) 8689 4040

Uusi sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi
Uusi Internet-osoite: www.tknomit.fi

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 78 euroa vuonna 2008

- liity kassaan erikseen.

Merkonomien Työttömyyskassa on nyt Työttömyyskassa Nomit.

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: (09) 827 5542, faksi: (09) 827 4841
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi

MJK-instituutti
Käyntiosoite: 
Iso Roobertinkatu 20–22 A, 4. krs, 00120 Helsinki 
Postiosoite: PL 143, 00121 HELSINKI
(Toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.)
puh. (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi
Sähköposti: yleinen sähköpostiosoite on info@mjk.fi

Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi/fi
Uusimaa, puhelin (09) 774 711
sähköposti: helsinki.tsp@tsp.stm.fi

Työvoimatoimiston työttömyysturvaneuvonta 
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi

Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen, puh. 050-5410285



Helmerien yhteystiedot
Helmerien netti- ja sähköpostiosoitteet ovat vaihtuneet vuoden 
alusta. Uusi Internet-osoite on www.helmeri.fi ja yleinen säh-
köpostiosoite: helmeri@helmeri.fi.

smyLlin yhteystiedot
Myös SMYL-liitolla on uudet netti- ja sähköpostisoitteet. Lii-
ton Internet-osoite on www.smyl.fi. Sähköpostiosoitteet ovat 
myös smyl.fi-loppuiset. Jäsenasioissa voit käyttää osoitetta: 
jasenrekisteri@smyl.fi.

Olethan muistanut maksaa 
tämän vuoden jäsenmaksun?
Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet ovat saaneet vuoden 2008 
jäsenkortin. Kortti on samalla jäsenetuvakuutuksesi vakuu-
tuskortti. Vakuutuksemme on vuoden 2008 alusta siirtynyt va-
kuutusyhtiö Ifiin. Tarkempaa tietoa saat SMYL-liitosta, www.
smyl.fi.

Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut vuoden 2008 
jäsenmaksun. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoi-
nen.

Merkonomien työttömyyskassa on nyt 
nimeltään
Työttömyyskassa nomit
- tulevaisuuden turvaamista jo 40 vuotta
Jäseneksi voivat liittyä:
Palkansaajat, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tai ylemmän 
tutkinnon seuraavilla koulutusaloilla:
• yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto 
• luonnontieteet 
• kulttuuri 
• matkailu, ravitsemus ja talous 
Lisäksi kassaan voivat liittyä edellä mainittuihin tutkintoihin 
opiskelevat ansiotyössä olevat henkilöt

Ajantasaiset jäsenedut netissä
Ajantasaiset jäsenedut ja uudet matkatarjoukset löydät SMYL-
liittomme nettisivuilta: www.smyl.fi .
Nettisivuilta löytyy äkkilähtöjä niin matkoille kuin Datafrankin 
ATK-koulutuksiinkin.
 
Tutustu hyviin etuihisi.

Tutustu 
if-jäsenetuvakuutukseesi 
linkistä: www.if.fi/smyl

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt 
Internetin kautta.

Se on helppoa.

Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme 
osoitteessa:

www.helmeri.fi


