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Pääkirjoitus

Syksy on täynnä uutta intoa

K

esälomat on vietetty, mutta nyt hyödynnetään se energia, jota lomailu on
meille antanut. Syksy onkin täynnä
uuden alkua: opiskelun, liikunnan, kulttuuriharrastusten tai vaikkapa yhdistystoiminnan aloittamista. Monipuolista
tarjontaa riittää; jokainen löytää varmasti
itselleen sopivan harrastuksen.
Kaupallisen koulutuksen saaneiden
jatko-opintomahdollisuudet ovat hyvät.
Jos aika tai into ei riitä pitkäaikaisen
lisäopiskelun aloittamiseen, niin tarjolla on hyviä lyhytkestoisia kursseja.
Kannattaa tutustua esimerkiksi tässä
numerossa esiteltyihin MJK-instituutin
valmennuskursseihin, joista jäsenemme
saavat alennuksen. SMYL-liittomme on
puolestaan neuvotellut meille edullista
verkkokoulutusta kaikille tarpeellisista
tietojenkäsittelykursseista. Niistä saat
tietoa liittomme viimeisimmästä Merko-

nomi News -lehdestä, joka löytyy netistä
osoitteella: www.smyl.fi. Myös Helmerit
järjestää jälleen lyhyitä ja edullisia teemakoulutuksia. Syksyllä ovat vuorossa
uusintana jäseniämme kiinnostavat lain
opilliset tietoiskut.
Lehdessämme on hyviä esimerkkejä
vastavalmistuneista, alastaan innostuneista merkonomeista. Helmeri-stipendit jaettiin jälleen tänä keväänä. Stipendin saajat
oli valittu hallituksen mielestä tärkein kriteerein: kyky yhteistyöhön, kehittämiseen ja kehittymiseen. Ensisijaisena eivät
olleet nyt arvosanat. Stipendiaateillemme
lämpimät onnittelut ja tervetuloa mukaan
yhdistystoimintaan. Saamme tutustua
myös aikuisena opiskelleen ja tänä keväänä merkonomin näyttötutkinnon hienosti suorittaneen Anne Hamporin ajatuksiin opiskelusta ja kaupallisesta koulutuksesta. On ilo lukea hänen myönteisiä

näkemyksiään aikuisopiskelusta. Tällaista
intoa tarvitaan uuden oppimiseen.
Vapaa-ajan harrastuksia emme ole toki
unohtaneet. Helmeri-tapahtumista löytyy
tänäkin syksynä monenlaista tarjontaa:
jokaiselle jotakin -tyyliin. Uudet tapahtumamme löydät lehden loppuosasta ja
ajankohtaiset tiedot niistä saat seuraamalla yhdistyksemme nettisivuja: www.
helmeri.fi. Yllätyn aina Helmerien kotisivuilla käydessäni, miten paljon siellä
on kävijöitä: jopa kesän aikana oli sivuillemme kirjautunut yli 4000 käyntiä. Se on
hieno asia. Olemme todella iloisia, että
yhdistyksemme nettisivut on löydetty. ❦
Innostusta alkavaan syksyyn!

Merja Äimänen

”Kuinka pysyä innostuneena?
Muodosta mielikuva tavoitteesta, jonka
haluat saavuttaa, ja toinen mielikuva
tuosta tavoitteesta jo saavutettuna.
Niin pyrkimyksesi saavat siivet selkään.”
(Vincent Peale)
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Uusia merkonomeja valmistui työma

Kuvassa pitkäaikaiset yhteistyökumppanit: HBC:n Opo Pertti
Kivimäki(oikealla) ja Pekka Siitonen Helmereistä (vasemmalla).

Viimeisen vuoden opiskelijoita valmistui
keväällä taas aika joukko. Työmarkkinoilla on
juuri nyt hankalaa, mutta on hyvä muistaa, että
myrskyn jälkeen tulee aina hyvä ja virkistynyt
tilanne. Nyt se tarkoittaa, että hetken kuluttua
ammattitaitoisen työvoiman kysyntä tullee
olemaan suuri. Suuret ikäluokat ovat vähitellen
poistumassa työmarkkinoilta ja uusien kykyjen
tarve on todella suuri. Riippumatta siitä, mitä
jotkut pessimistit juuri nyt laukovat.

K

ävimme juttelemassa,
Pekka Siitonen ja minä,
viime keväänä muun muassa Helsinki Business Collegen viimeisen vuoden eri
linjojen ja myös ilta-opiskelijoitten kanssa tulevaisuuden
haasteista.
Siitosen Pekka kertoi olevansa liitukauden merkonomi,
eli käyneensä koulunsa silloin
kun vielä liitutaulu oli arvossaan. Pekka lähti työelämään,
kun perheen talous ohjasi
päätöksiä. Samalla hän ryhtyi
kuitenkin jatko-opiskelijaksi,
pääosin MJK:n kursseilla.
Merkittävä apu päätöksissä
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olivat alennukset, joita hän sai
opiskelulleen Helsingin Merkonomien jäsenyyden kautta.
Minä totesin joutuneeni tietotekniikan totaalisen vallankumouksen kouriin vuonna 1969
käytyäni kuitenkin valmistumiseni jälkeen pohtimassa
tulevaisuuttani ja oppimassa
kieltä vuoden verran Saksassa.
Koulittuani itseäni pankissa 25
vuotta totesin, ettei koulutuksestani merkonomiksi ollut ainakaan mitään haittaa. Joskus
se jopa huvitti. Olin 70-luvun
alussa systeeminsuunnittelukurssilla INSKO:ssa ja huomasin osanottajaluettelossa

olevani insinöörien keskellä
”herra”. Ilmeisesti toimistossa ainoa käytössä ollut titteli
oli insinööri - tai sitten herra. Pääsin monien kurssien ja
ylemmän esimieskoulutuksen
jälkeen tehtäviin, jotka todella
kiinnostivat. Iso ja hyvä työnantajani kurssitti melkein kaiken haluamani.
Kävimme HBC:n iltaoppilaitten kanssa läpi joitakin
työnhakuun liittyviä peruskysymyksiä. Melkein kaikki opiskelijat ovat jo työssä,
mutta monilla on samalla
työpaikan haku päällä saadakseen itselleen paremmin
sopivan työn. Työnhaku on
melko paljon energiaa vievä
prosessi. Työnantajat hakevat työntekijöitä, jotka todella
osaavat tai vähintäänkin sitoutuvat oppimaan työnsä. Silloin
paikkaa ei voi hakea heittelemällä hakemuksia vasemmalla
kädellä joka suuntaan. Töihin
ei tulla hakemaan kotoa vaan
työnantajalle on hakijan tehtävä selväksi, että hän haluaa
juuri tämän työn. Lisäksi tulee
perustella, miksi valintani siihen tehtävään on oikea päätös.
Loppu onkin sitten rutiinia.
Helsingin Merkonomit ja
kattojärjestö SMYL-liitto
pyrkivät auttamaan jäseniään

myös työnhaussa tai muutenkin elämänsä suunnittelussa.
Hyvässä verkostossa, josta
löytyy samanhenkisiä jäseniä,
löytyy usein myös hyvä tukiryhmä vaikeuksien selvittelyyn. Aikaisemmin jäseneksi
pääsi vain viimeisen lukukauden opiskelija, mutta nyt opiskelijalla on mahdollista liittyä
aloittaessaan tutkintoon johtavan opiskelun. Jäsenmaksu on
myös edullinen opiskelijalle,
joskin silloin joitakin täysjäsenyyden etuja putoaa pois.
Jos opiskelija kuitenkin on
palkkatyössä jo opiskeluaikanaan, täysjäsenyyden voi valita ja näin saa täydet oikeudet
esim. vastuuvakuutukseen ja
neuvontapalveluun työsuhdeasioissa.
Helmerit pyrkii omalta
osaltaan auttamaan jäseniään
myös itsensä kehittämisessä
sekä työnhaussa että myös
työsuhteitten ongelmien selvittelyssä. Jatko-opiskelun
mahdollisuuksia pohdittaessa
Helmereistä löytyy monesti hyviä vinkkejä. Eikä pidä
unohtaa mahtavia, liittomme
neuvottelemia jäsenetuja alennuksina eikä yhdistyksen monipuolisia jäsentapahtumia.
Sanoisin, että ammattiinsa
juuri valmistuva merkonomi

Stipendin saaja merkonomi Sari Koivuniemi Matti Niemelän onniteltavana!

arkkinoille
saa Helsingin Merkonomeista hyvän tuen itselleen riippumatta siitä, lähteekö hän
yrittäjäksi tai hyvään työsuhteeseen.

Helmeri-stipendit jaettiin
kevätjuhlissa
Loppukeväästä Helmerit halusi muistaa ja tukea muutamia vastavalmistuneita, jotka
olivat suorittaneet kaupallisen
tutkinnon ”hyvillä panoksilla”. Arviot tehtiin yhteistyössä HBC:n opettajien kanssa ja suuressa kevätjuhlassa
29.5.2009 luovutettiin pieni
kannustusstipendi ja samalla
Helmerien täydet jäsenedut
vuodeksi: datanomi Katri
Ikoselle ja merkonomi Alexandr Kanevskille. Tärkeitä
kriteereitä olivat – ei ainoastaan arvosanat - muun muassa
yhteisöllisyys sekä halu kehittää ja kehittyä.
Seuraavalla viikolla iltaopiskelijoitten valmistumisjuhlassa 5.6.2009 stipendin
sai merkonomi Sirpa Koivuniemi, joka täytti kaikki asetut
kriteerit kirkkaasti. Toivotamme onnea kaikille valmistuneille ja erikseen yhdistyksemme stipendin saaneille. ❦

Teksti ja kuvat: Matti Niemelä

Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki Business College tiedottaa:

Uusi ammatillinen oppilaitos aloitti toimintansa

S

uomen Liikemiesten Kauppaopisto ja Helsinki Business College yhdistyivät uudeksi
yksityiseksi toisen asteen ammatilliseksi
oppilaitokseksi 1.8.2009. Lukuvuosi käynnistyy maanantaina 17.8.2009.
Oppilaitosta ylläpitää Helsinki Business College Oy. Sen omistavat tasaosuuksin Suomen
Liikemiesten Kauppaopiston Säätiö sekä Helsingin seudun kauppakamari. Yrityksen toimitusjohtajana ja oppilaitoksen rehtorina toimii
Antti Loukola ja vararehtorina Heli Huotari.
Uuden oppilaitoksen nimi on suomeksi Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja englanniksi
Helsinki Business College. Oppilaitoksen aikuiskoulutuksesta vastaa SLK Instituutti.
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston visiona
on olla Suomen paras ammatillisen osaamisen
kehittäjä, aktiivinen työelämän uudistaja ja arvostettu yhteistyökumppani.

Alansa suurin ammattiosaajien kouluttaja

HBC:n luovuttama mitali stipendimme jakajalle Matti Niemelälle.

Opiskelijoita uudessa oppilaitoksessa on noin
3100, joista nuorten koulutuksessa on 1600.
Oppilaitos on tällä opiskelijamäärällä alansa
suurin. Henkilöstöä on 170.
Oppilaitos kouluttaa liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ammattiosaajia. Nuorten koulutuksessa voi suorittaa peruskoulu- ja ylioppilas-

pohjalta liiketalouden perustutkinnon, merkonomi (ylioppilaspohjaisena myös englanniksi)
sekä tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomi. Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa
voi suorittaa myös kaksi tutkintoa (merkonomi/
datanomi ja ylioppilas). Kahdessa tutkinnossa
yhteistyöoppilaitoksina ovat Eiran aikuislukio,
Mäkelänrinteen lukio sekä Töölön yhteiskoulun aikuislukio.
Perustutkintojen lisäksi järjestämme päiväkoulutuksena myös maahanmuuttajien liiketalouden ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta.
SLK Instituutti tarjoaa liiketalouden ja tietojenkäsittelyn perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä tutkintoihin tähtäävää valmennusta työssäkäyville aikuisille.
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto toimii
kahdessa koulutusyksikössä: Pasilassa ja Vallilassa. SLK Instituutti toimii pääasiassa Pasilassa. ❦

Tutustu: www.businesscollege.fi
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Helmerit hemmottelussa

Virkistyneet kädet ja jalat hieronnan, hoidon ja lakkauksen jälkeen.

Kauneutta ja hemmottelua!
U

usi kauneusalan koulu
Roihupellossa on toiminut jo viime keväästä.
Koulu tarjoaa mahdollisuuden hemmotteluun edullisesti
oppilastyönä.
Joukko hemmottelusta kiinnostuneita Helmereitä vietti
viihtyisiä hetkiä kauneuden
ja hemmottelun maailmassa.
Hemmotteluiltapäivät järjestettiin kolmena eri käyntinä
8.4., 6.5. ja 28.5.2009.
Iltapäivien aikana meillä oli
ilo saada muun muassa kunnon manikyyri, pedikyyri,
ripsien ja kulmien värjäystä
tai kasvo- ja hiustenhoitoja.
Monet meistä hellivät itseään
iltapäivän aikana useimmilla
hoidoilla.
Käsienhoito oli kaikkein
suosituin ja sitten seuraavaksi
suosituin oli jalkahoito. Käsistä ja jaloista tulikin pehmoiset
ja siloiset. Jaloista tuli jälleen
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jopa sandaalikelpoiset. Nyt pitäisi muistaa hoitaa välillä itsekin, että kädet ja jalat pysyvät hyvinvoipana ja terveinä.
Kunnon käsi- ja jalkahoidot
myös piristävät ja tuovat lisäksi iloisen mielen. Hoidoissa käytettyjä aineita sai myös
ostaa mukaansa kotihoitoja
varten.
Hoitojen jälkeen olimme
rentoutuneita ja iloisia. Innokkaimmat varasivat jo uudet ajat seuraaville käynneille.
Kun haluat raikastaa ulkonäköä ja piristää mieltä, mene ihmeessä virkistäytymään
kauneusalan koululle. Ota
yhteyttä ja varaa aika kouluttaja Ulla Grassilta puh.
050 301 1972
Aikoja on hyvin saatavilla
ja tarjolla on hyvä valikoima
hintatasoltaan edullisia kauneushoitoja. ❦

Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Kauneushoidot piristävät ja
tuovat mukavasti hyvää oloa

Ammattioppia tarjoaa
Vaihtoehtoinen Ammatti- ja oppisopimuskoulu

Useimmat käsityöammatit oppii parhaiten juuri tekemällä.

V

uosittain yli 200 nuorta ja
ammatinvaihtajaa aloittaa
opintonsa monikulttuurisessa koulussamme, jossa jo
yli 17 vuoden ajan on koulutettu auto-, vene- ja puutyöalalle ammattilaisia.
Vaihtoehtoisessa ammattikoulussa opetus on työpainotteista, tekemällä oppimista.
Menetelmä sopii erinomaisesti
maahanmuuttajille, joilla kielitaito on vielä puutteellista ja
ammattisanasto vaatii harjaantumista. Tästä syystä koulu on
tiiviissä yhteistyössä yrityksiin, joista harjoittelupaikat ja
myöhemmin varsinaiset työpaikatkin löytyvät.
Kauneudenhoitajan valmentava rekrytointikoulutus
on uusin Vaihtoehtoisen Ammatti- ja oppisopimuskoulun

Kouluttaja Ulla Grass

ja bm International Oy:n kanssa vuoden 2009 helmikuussa
yhteistyönä käynnistämä koulutus. Koulutus on suunnattu
ensisijaisesti maahanmuuttajataustaisille, mutta joukossa on
muutamia suomalaisia alasta
kiinnostuneita. Sekaryhmä on
osoittautunut olevan eduksi
kielen oppimisen ja integroitumisen kannalta.
Kauneusalan koulutuksen
tavoitteena on työllistää manikyyri-, pedikyyri-, hiustenhoito- ja kosmetologialan työtehtäviin, ammatinharjoittajiksi tai oppisopimukseen.
Koulutuksessa teorian oppiminen on alusta asti tapahtunut tekemisen ohella; opiskelijatoverit ovat olleet ensimmäisinä asiakkaina harjoittelussa.
Muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen ulkopuoliset
asiakkaat ovat saaneet nauttia käsi-, jalka- ja kasvohoidoista. Myös rakennekynnet
ovat olleet suosittuja halpojen opiskelijahintojen vuoksi. Pioneeriryhmän koulutus
loppui juhannuksena, mutta
kauneudenhoitopalvelut koululla jatkuvat edelleen, koska

muutamat kurssilla olleista
ovat jääneet koulun hoitolaan
jatkamaan työtään oppisopimuksella.
Heinäkuussa on Hämeentie 62:ssa avattu uusi kauneuspiste, jossa työskentelee
kaksi ammattitaitoista parturikampaajaa. He tekevät myös

ripsipidennyksiä sekä rakenne- ja geelikynsiä. Kannattaa
pistäytyä.
Hoidoista voi tiedustella
kouluttajalta, Ulla Grassilta,
puh. 050 301 1972 ❦

Teksti: Ulla Grass
Kuvat: Liisa Kotimäki

Vaihtoehtoinen Ammattija oppisopimuskoulu
❦ Jo 20 vuotta toiminut Vaihtoehtoinen Ammatti- ja oppisopimuskoulu kouluttaa työpainotteisilla menetelmillä.
Vuosittain yli 200 nuorta ja aikuista ammatinvaihtajaa
aloittaa opintonsa monikulttuurisessa koulussamme.
Työpainotteinen opetusmenetelmä sopii erinomaisesti
niille, jotka syystä tai toisesta vierastavat teoria- tai luokkahuonekeskeistä opiskelua. Useimmat käsityöammatit
oppii parhaiten juuri tekemällä. Myös työelämä odottaa
tekijöiltään osaamista. Koulu on tiiviissä yhteistyössä alan
yrityksiin; puutyöverstaisiin, autokorjaamoihin sekä vene-, kone- ja kauneudenhoitoalan yrityksiin. ❦

Vaihtoehtoinen ammatti- ja oppisopimuskoulu
Pulttitie 9-11, 00880 Helsinki
Toimisto ja keskus
Puh. (09) 725 072 00
Fax. (09) 725 072 50
www.sovinto.fi
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Työttömyyskassa Nomit sai uuden inn
kassanjohtajana. Kassassa on
osaavaa ja avuliasta henkilökuntaa; he ovat osaltaan auttaneet sopeutumisessa uuteen
tehtävään. Myös työttömyyskassan hallituksen puheenjohtajan apu ja tuki ovat olleet arvokkaita työni alkutaipaleella.
Työskentelit aikaisemmin Kelassa. Kerro tarkemmin, missä toimistossa ja minkälaisissa tehtävissä?

Olen työskennellyt useassa
Kelan toimistossa, muun muassa Helsingissä Malmin toimiston vakuutuspäällikkönä
vuosina 2002 – 2004; vastasin myös koko Helsingin alueen työttömyysetuuksien toimeenpanosta. Viimeiset reilut
neljä vuotta työskentelin Järvenpään toimistossa toimistonjohtajana. Vastuullani oli
toimiston johtamisen lisäksi
sidosryhmäyhteistyötä paikallisten muiden viranomaisten kanssa, lisäksi vastasin koko Keski-Uudenmaan alueen
työttömyysturvaan liittyvistä
asioista.
Minkälaisen pohjan sait Kelasta työttömyyskassan johtajan tehtäviin?

Markus Rantanen Työttömyyskassa Nomitin kassanjohtaja.

M

arkus Rantanen aloitti Työttömyyskassa
Nomitin kassanjohtajana maaliskuun puolessa välissä. Kyselimme hänen mietteitään toukokuun lopulla uudesta, vaativasta tehtävästä. Markus on ilahduttavan innostunut
työstään, jonka hakemista hän
omien sanojensa mukaan ”ei
epäröinyt hetkeäkään”.
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Olet ollut tehtävässäsi vasta
parisen kuukautta. Onko tehtävään ollut helppo päästä sisälle? Millä keinoin se onnistuu?

Tehtävään sisäänpääsy on sujunut melko vaivattomasti.
Toimiala ja työttömyysetuudet olivat jo entuudestaan tuttuja asioita, joten tiesin mitä
oli odottamassa, kun aloitin

Työskentely Kelassa antoi
loistavan pohjan kassanjohtajan tehtäviin: työttömyysetuudet ovat yksi suurimmista
Kelan maksamista etuuksista
ja opin tuntemaan perusteellisesti Suomen työttömyysturvajärjestelmän. Kelan laajan
tehtäväkentän ansiosta sain
kattavan näkemyksen koko
sosiaaliturvajärjestelmästä
ja siitä on valtavasti hyötyä
nykytyössäkin: monet etuudet ovat vahvasti kytköksissä
työttömyysetuuksiin ja vaikuttamassa niiden määrään ja saamisedellytyksiin.

Mikä sai Sinut kiinnostumaan kassanjohtajan – ja ennen kaikkea Työttömyyskassa
Nomitin kassanjohtajan - tehtävästä?

Työttömyysturva-asiat ovat
olleet mielenkiintoni kohteena jo kymmenen vuotta
ja oli luonteva askel siirtyä
työskentelemään kiehtovaan
työttömyyskassamaailmaan.
Nomit on hyvämaineinen ja
valtavasti potentiaalia omaava
kassa. Kun tuli mahdollisuus
kassanjohtajan tehtävään, niin
en epäröinyt hetkeäkään.
Millaisena näet Nomit-kassan
tulevaisuuden? Miten haluaisit kehittää sitä?

Kassalla on suuria haasteita
edessä: muutaman vuoden jatkunut jäsenmäärän hienoinen
lasku on käännettävä nousuun.
Nimen ja sääntöjen muutoksen
myötä meillä on potentiaalisia
jäseniä varsin laajalla alueella
ja meidän tulee ehdottomasti
hyödyntää tämä mahdollisuus.
Kassassa ollaan syksyllä ottamassa käyttöön uutta maksatusjärjestelmää ja se tuo uusia
haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kassan ydintehtävän
hoitamiseen. Kassalla ovat
perusasiat hyvässä kunnossa
ja sillä on loistavat mahdollisuudet kehittyä vahvaksi toimijaksi työttömyysvakuutusalalla.
Entä millaisena näet yhteistyön merkonomiyhteisöjen
kanssa?

Kassahan on merkonomijärjestöjen perustama ja valtaosa jäsenistä on edelleenkin
merkonomeja, joten yhteistyö
merkonomiyhteisöjen kanssa
on tärkeää ja sitä tulee kehittää
molempia osapuolia tukevalla
tavalla.

nostuneen johtajan
Kerro vielä perheestäsi ja harrastuksistasi

Perheeseen kuuluvat 3- ja
5-vuotiaat pojat, vaimo sekä
10-vuotias labradorinnoutaja.
Kotoisin olen Pohjois-Pohjanmaalta Raahesta, mutta
nykyään asumme Järvenpäässä. Pelasin jääkiekkoa
parisenkymmentä vuotta eri
joukkueissa ja seuraan edelleenkin aktiivisesti eri urheilulajeja. Talvella kannustan

Oulun Kärppiä kaukalossa ja
kesällä Pattijoen urheilijoita
pesiskentillä. Kesällä vietän
aikaani mieluusti Keski-Suomessa kesämökillä kalastellen
ja talvella minut saattaa tavata
moottorikelkkareiteillä jossain
päin Suomea…
Kiitos, Markus, ja paljon
onnea haastavassa työssäsi. ❦

Haastattelu Merja Äimänen

Kutsu Helsingin
Merkonomit ry:n
Syysvuosikokoukseen

Aika: keskiviikko 25.11.2009 klo 18.00
Paikka: Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, HBC;
Hattulantie 2, 00550 Helsinki
TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten
toimitsijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Hallituksen puheenjohtaja Sinikka Heiskanen (vas.) ja kassan jäsenassistentti Annukka Såltin edustajiston kokouksessa.

Työttömyyskassa Nomit
kokoontui Helsingissä
❦ Työttömyyskassa Nomitin edustajiston kokous pidettiin
sunnuntaina 17.5.2009 Sokos Hotel Presidentissä Helsingissä.
Kokouksessa valittiin työttömyyskassan hallitukseen
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi puheenjohtajana toiminut Sinikka Heiskanen, joka oli erovuorossa. Sinikka
valittiin jatkamaan myös kassan hallituksen puheenjohtajana. Hän on Helmerien jäsen. Nomitin hallituksessa
jatkavat varsinaisina jäseninä Helmerit Anni Purontaa ja
Heikki Immonen sekä varajäseninä Merja Äimänen ja
uudelleen valittu Irmeli Satka.
Edustajiston kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuoden
tilinpäätös ja vuoden 2009 talousarvio. Kuluvan vuoden
jäsenmaksuksi vahvistettiin 78,00 euroa. ❦

Tutustu työttömyyskassaan: www.tknomit.fi

7. Päätetään yhdistyksen yhdistyksen toimihenkilöille
sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä
valmistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien
korvausten perusteista
8. Vahvistetaan varsinaisten ja opiskelijajäsenten
jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun
suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun
vähimmäismäärä.
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2010
10. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille
henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan
kalenterivuoden 2010 tilejä ja hallintoa
12. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
13. Muut mahdolliset asiat
14. Ilmoitusasiat
15. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus
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Uutisia
Koonnut: Liisa Kotimäki

Helsingin kaupunki mukana
Yrittäjäpäivillä
❦ Valtakunnalliset Yrittäjäpäivät järjestetään 16.–18.10.2009
Helsingin Messukeskuksessa. Päivillä käsitellään monipuolisesti yrittäjyyden merkitystä vaikeassa taloustilanteessa. Teema
Yrittäjyys kantaa Suomea. Ennakkomarkkinointi osoittaa, että
yrittäjäpäivät kiinnostavat. Järjestäjät arvioivat, että kiinnostusta
lisää se, että moni yrittäjä yhdistää yrittäjäpäiviin ja käyntiin
pääkaupungissa tapaamisia yhteistyökumppaneidensa kanssa.
Yrittäjäpäiville tavoitellaan jopa 3 000:ta suomalaista yrittäjää,
joista puolet tulee Uudenmaan ulkopuolelta. Helsingin Yrittäjiin
kuuluu 5 500 yritystä, koko Uudellamaalla Suomen Yrittäjillä
on 8 000 jäsenyritystä. Kaikkiaan keskusjärjestö edustaa yli
106 000:ta yritystä.
Helsingin kaupunki on päivien järjestelyissä mukana sekä
isäntäkaupunkina että yhtenä yhteistyökumppanina. Muita yhteistyökumppaneita ovat Fennia-ryhmä, Finnvera Oyj, Fonecta
Oy, Kauppalehti Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj , Elisa Oyj sekä
MTV. Valtakunnallisten Yrittäjäpäivien ohjelma on kokonaisuudessaan tapahtuman nettisivuilla www.yrittajapaivat.fi ❦

Marimekko tähtää yhdeksi
maailman kiehtovimmaksi
designbrändiksi

❦ Vuonna 1951 perustetulle Marimekolle vuosi 2008 merkitsi isoja muutoksia. Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila arvostaa
Marimekon perinteitä ja historiaa, mutta visioi Marimekosta
aidosti kansainvälistä yritystä. Identiteetiltään Marimekko on
vahvasti suomalainen ja helsinkiläinen yritys, jonka tuotannosta
merkittävä osa syntyy pääkonttorin yhteydessä Herttoniemessä.
www.marimekko.fi ❦

Helsinki Pohjoismaiden
ykkönen Kiinan
matkailumarkkinoilla

❦ Helsinki on kiinalaisten ykkösmatkakohde Pohjoismaissa ja
ohittaa yöpymisissä muun muassa Tukholman, Kööpenhaminan
ja Oslon. Vuonna 2008 kiinalaiset viipyivät Helsingin majoitusliikkeissä noin 40 000 yötä. Matkailijat viipyvät Helsingissä
keskimäärin kaksi yötä, mutta kiinalaiset asiantuntijavierailuohjelmien matkailijat viipyvät usein 3–4 yötä.
Lisätietoja: www.china-outbound.com > Press
Tutustu myös Matkailu- ja kongressitoimiston sivuihin:
www.visithelsinki.fi ja www.meethelsinki.fi ❦
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Creative Economy and
Beyond -kongressi
Helsingissä
❦ Luovuuden ajatellaan joskus kuuluvan vain luoville aloille
ja yrityksille. Miten luovien alojen osaamista voidaan hyödyntää myös muilla aloilla? Miten luova talous vaikuttaa muuhun
talouteen? Creative Economy and Beyond -kongressi pohtii
Helsingissä 9.–10.9.2009 luovan talouden roolia ja tulevaisuutta. CEB-kongressi haastaa keskustelemaan siitä, mitä luovat
alat ovat ja miten luovuutta ja innovaatiota voidaan kehittää.
Kongressin yleisöä ovat tutkijat, päättäjät, oppilaitosten johto,
luovien ja muiden alojen kehittäjät sekä luovuudesta kiinnostuneiden yritysten johto. Helsingin kaupunki tukee kongressia
ja luovien alojen kehityshankkeita.
Lisätietoa kongressista ja ilmoittautuminen: www.ceb.fi ❦

Kiina palkitsi Helsingin
matkailutuotteet parhaana
❦ Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto on saanut Pekingissä huhtikuussa COTTM -matkamessutapahtumassa luovutetun CTW Chinese Tourists Welcoming Award 2009
-palkinnon. Helsinki sai ensimmäisen palkinnon tuoteinnovaatiokategoriassa erityisesti Special Interest -asiantuntijavierailuohjelmien järjestelyistä. Matkailu- ja kongressitoimisto hoitaa järjestelyitä tiiviissä yhteistyössä Suomen suurlähetystön,
rajavartiolaitoksen ja Travel Experiencen kanssa. Yhteistyön
tavoitteena on luoda kiinalaisia kiinnostavia matkaohjelmia ja
sujuvoittaa Helsinkiin matkustavien kiinalaisten saapumista.
Palkinnon myönsi COTRI China Outbound Tourism Research
Institute, joka nostaa palkinnolla esiin erityisesti kiinalaisille
matkailijoille sopivia matkakohteita ja palveluntarjoajia. ❦

Helsinki on yritysvaltainen
kaupunki
❦ YTV julkaisi toukokuussa raportin, joka kuvaa perusteellisesti yritystoimintaa pääkaupunkiseudulla ja sen kaupungeissa.
Pääkaupunkiseutu on Suomen suurin yritystoiminnan keskus,
jolla on merkittävä rooli koko maan kansantaloudessa ja työllisyydessä. Alueella asuu viidennes maamme väestöstä. Silti lähes
40 prosenttia maamme yritysten liikevaihdosta syntyy pääkaupunkiseudulla ja alueella työskentelee 28 prosenttia henkilöstöstä. 75 prosenttia työpaikoista on yrityksissä. Pääkaupunkiseudun
yritystoiminta on koko maahan verrattuna hyvin erikoistunutta
ja eroaa rakenteeltaan selvästi maan muista kaupunkialueista.
Helsinki on yritysvaltainen kaupunki: toimipaikkojen määrä
suhteutettuna asukaslukuun oli selvästi suurempi kuin muissa
kaupungeissa. Helsinki sijoittui ensimmäiseksi tarkasteltaessa
myös yritysten henkilöstön määrää suhteutettuna asukaslukuun.
Lisätietoja: YTV:n verkkosivuilta ❦

Helsinki aloittavien yrittäjien
suosikkikaupunki Euroopassa
❦ Helsinki sijoittui kärkeen European Cities Entreprenaurship
Ranking (ECER) -vertailussa. Maaliskuun lopussa Brysselissä
julkistettu kysely selvitti vuosina 2004–2005 yrityksen perustaneiden mielipiteitä muun muassa kotikaupunkinsa elinkeinopolitiikasta, neuvonta- ja tukipalveluista, rahoituksen saatavuudesta sekä yleisestä yrittämisen ilmapiiristä. Tutkimukseen
vastasi yhteensä 2 400 yrittäjää 37 eurooppalaisesta kaupungista. Helsinkiläiset yrittäjät olivat erityisen tyytyväisiä yritysten
tukipalveluihin ja taloudellisiin tukiin. Helsingin jälkeen tyytyväisimpiä olivat Tukholman, Münchenin, Malmön ja Hampurin
yrittäjät. Tutkimuksen tekijän, Lyonissa toimivan yhdistyksen
taustalla ovat muun muassa EU:n komissio, Eurocities, Euronews ja Banque Populaire. Palkinto luovutettiin Helsingin
kaupungille Lyonissa kesäkuussa.
Lähde: www.hel.fi/elinkeinopalvelu ❦

Kaupan liitto tiedottaa:
Kauppa.fi on ikkuna kaupan
maailmaan
❦ Kaupan liitto on uudistanut verkkopalvelunsa Kauppa.fi:n.
Uudet sivut otettiin käyttöön toukokuun lopussa. Verkkosivut
löytyvät osoitteesta www.kauppa.fi.
Uudistunut Kauppa.fi tarjoaa tietoa ja uutisia kaupasta suurelle yleisölle, liiton jäsenille sekä jäsenliitoille. Sen tavoitteena
on olla ajankohtainen ja nopeasti päivittyvä ikkuna koko kaupan maailmaan. Kauppa.fi:n aihepiireihin kuuluvat päivittäistavarakauppa, tekninen kauppa, erikois- ja käyttötavarakauppa,
tukkukauppa, autokauppa ja apteekit.
Sivuston uutistuotantoa on vahvistettu uudistuksessa. Palvelusta voi tilata myös ilmaisen viikoittaisen kaupan uutiskirjeen.
Palveluun on tuotu avoin keskustelu- ja kommentointimahdollisuus, joka ei edellytä kirjautumista. Liitto haluaa tarjota paikan avoimelle keskustelulle ja hakeutua myös itse aktiivisesti
vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa.
Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa.
Kauppa työllistää noin 300 000 henkilöä Suomessa. Kaupan
liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä ja se edustaa sekä
vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. www.kauppa.fi ❦

Kouvolan Seudun
Merkonomit juhlivat
Orilammella
❦ Kouvolan Seudun Merkonomit viettivät 50-vuotisjuhlaansa
Repoveden kansallispuistossa sijaitsevalla Orilammen majalla
alkukesän heleimpään aikaan, lauantaina 6. kesäkuuta. Iltapäivällä juhlistettiin merkkipäivää ensin arvokkaasti, mutta sen
jälkeen rennommin vesibussiristeilyllä luonnonkauniin Repoveden Kultareitillä.
Helmerien hallitus oli runsaslukuisesti onnittelemassa Kouvolan merkonomiyhdistystä, jonka puheenjohtajana on SMYLliittomme puheenjohtaja Markku Mikkola.
Kiitos mukavasta juhlapäivästä ja lämpimät onnittelut 50-vuotiaalle Kouvolan yhdistykselle, joka on toiminut ansiokkaasti
merkonomityön hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. ❦

Merja Äimänen

Anna-Maija Kunnas (vas.) luovuttamassa SMYL:n lahjaa Kouvolan Seudun Merkonomien Markku Mikkolalle (oik.) ja Arto Tikalle.
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Merkonomitutkinto ovena
Suvivirsi, vastavalmistuneet aikuismerkonomit ja omat nimikkolakkimme – on jälleen juhlan
aika. Takana vaativat, mutta runsaasti itseluottamusta antaneet opintovuodet. Edessä monet
mahdollisuudet työuralla etenemiseen, paperilla varmuus omasta osaamisesta, jopa potkuna
oman yrityksen perustamiseen.

A

nne Hampori, onnea hienosti suoritetusta merkonomi tutkinnosta.

Mutta mikä sai sinut lähtemään opiskelemaan aikuisena ja minkälaisen tavoitteen
asetit itsellesi?

- Lukion jälkeen menin suoraan työelämään ja pian sen
jälkeen perustin perheen. Silloin päätin, että ehdin opiskelemaan sitten, kun omat
lapset ovat koulussa. Aloittaessani itse työn ohella merkonomiopinnot nuorempi lapseni
meni jo toiselle luokalle.
Lukioajasta oli kulunut jo
vuosia, joten koulumainen
opiskelumuoto oli vielä muistissa. Alkutavoite oli ainoastaan suorittaa tutkinto, joka
vastaa lähinnä työnkuvaani ja
käytännön osaamistani. Siksi
valitsin merkonomintutkinnon. Yllätyinkin aikuisopiskelun monipuolisuudesta. Nyt
saatoin soveltaa välittömästi
oppimaani omaan työhön: ”ai
niin, tätähän se tarkoittikin…”
Innofocuksen opinnot työn
ohella olivat joustavia ja sopivat hyvin muuhun aikatauluuni. Lähipäivät sain mukavasti yhdistettyä työhöni.
Pääasiallinen tavoitteeni oli
saada oma hiljainen tieto ”paperille”, jotta tulevaisuudessa
uralla eteenpäin pyrkiessäni
on konkreettisesti näyttää oma
osaamiseni. Opintosisältö ja
kahden vuoden opiskelu sopivat minulle mainiosti. Perheellisenä on otettava myös muut
perheenjäsenet ja heidän toiveensa huomioon.
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Minkä koit haasteellisimpina
opiskelussasi?

- Haasteellisimpia seikkoja
oli ajan käyttö ja jako tasapuolisesti työn, perheen, har-

rastusten ja opintojen kesken.
Lisäksi jatkuva aikatauluttaminen on pidemmän päälle
melko stressaavaa. Varsinkin
näyttökansioiden teon aikaan

perhe usein jäi toiselle sijalle.
Onneksi lapsetkin ovat tarpeeksi vanhoja ymmärtämään,
ettei tämä ikuisuuksia kestä ja
heidän vuoronsa tulee myös.

Alarivillä äärimmäisenä vasemmalla haastateltava Anne Hampori ja oikealla (vihreäpukuinen) kouluttaja Suvi E

uusiin mahdollisuuksiin

Eriksson.

Vuorotyötä tekevänä pystyin
tekemään koulutehtäviä päiväsaikaan, kun mies oli töissä
ja lapset koulussa.
Omia harrastuksia myös
osittain karsin, lukeminen
vaihtui koulukirjoihin ja käsitöitä tein vain tietokoneella.
Työnantaja oli erittäin joustava ja sain kaikki koulupäivät
vapaiksi. Työvuorot soviteltiin

myös niin, ettei kouluviikoista
tullut liian rankkoja. Sain niille viikoille ylimääräisen vapaan ja tein sitten joka toinen
viikko pidempiä päiviä.
Mitkä olivat suurimpia ilonaiheita opiskelussasi?

- Suurimmat ilonaiheet ja onnistumiset opinnoissa tulivat
samoista asioista kuin suu-

rimmat murheet ja stressi.
Kun asian lopulta ymmärsi,
oli todellinen ”voittajafiilis”.
Tietokoneen A-ajokortti oli
etukäteen suurin pelon aiheeni. Mutta se on helpottanut
suunnattomasti elämää, kun
oppi eri ohjelmien käytön.
Taloushallinto tuntui myös
vaikealta aluksi ja lopulta minusta tuntui, että asia todella
aukesi vasta näytössä.
Mitä kuuluu tulevaisuuden
suunnitelmiisi?

Tulevaisuus tuo toivottavasti
tullessaan uusia opintoja ja
niiden myötä mahdollisuuden
edetä uralla. Ilman tutkintoa
minulla ei olisi mahdollisuuksia tai uskallusta lähteä haluamiini koulutuksiin. Lisäksi
opinnot saattaisivat tuntua ylivoimaisen vaikealta ilman nyt
saamaani onnistumisen kokemusta ja hyvää koulupohjaa.

Näytöt ammattitaidon osoituksena
Näyttötutkinto sopii hyvin
kaltaiselleni, jolla on osaamista, mutta ei näyttöä siitä.
Näyttöön voi osallistua vaikka ei kaikkia asioita kävisi
koulunpenkillä opiskelemassa. Oma kokemukseni näytöistä oli erittäin miellyttävä

ja opettava tilanne. Ennen
kokematon tilanne kuitenkin
tuntui aluksi vieraalta, jatkossa näyttöihin osaisi varmasti
suhtautua luontevammin. Saamani kannustavan palautteen
koin tärkeänä. Itse voi olla
ehkä epätietoinenkin kaikesta tutkinnon edellyttämästä
osaamisestaan. Nyt tiedän
tunnustetun ammattitaitoni ja
voin rohkeasti suunnata vaativimpiin tehtäviin, vaikkapa
yrittäjänä.

Terveisesi uusille
aikuisopiskelijoille
Opiskelun aloittaville toivotan voimia, vaikka tuntuukin
välillä ylivoimaisen rankalta valoa on aina tunnelin päässä.
Kun vaikeat tilanteet pystyy
ylittämään, sen jälkeen tuntuu siltä kuin pystyisi mihin
tahansa! ❦

Teksti: Sirkka Warvas,
Kuvat: Innofocus ja Hampori
Tutustu: www.innofocus.fi

Anne Hampori, Matti Pihlajamaa vs. koulutusalajohtaja sekä Suvi Eriksson
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Helmerin ruokanurkkaus

Syksyn terveyspommi:
punajuuri
ensin juuren ja kannan ja sitten liu´uttamalla. Punajuurilajikkeiden lehtiä voi käyttää pinaatin tapaan.
Punajuurta saa nykyään myös valko-punaraitaisena, valkeana ja kullankeltaisena, mutta niitten mausta minulla ei ole
kokemusta. Väittävät joitain makeammiksi kuin normaalia
tummanpunaista. Uudet, pienet, kesän ensimmäiset punajuuret kannattaa nauttia kuten uudet perunat, voinokareen kera.
Olen viime vuosina osallistunut useamman kerran Karjalohjalla sijaitsevan Heponiemen hiljaisuuden keskuksen
retriitteihin. Heponiemessä on mainiot puitteet kyseiselle
toiminnalle. Omalta osaltaan kiireetön ateria yhdessä, hiljaisen musiikin ympäröimänä, luo tunnelmaa. Heponiemen
ruoka on suurelta osin lähi- ja kasvisruokaa. Toki kanaa,
kalaa ja muutakin löytyy pöydästä. Pääsääntöisesti kaikki
ruoka tehdään siellä - jopa leivät.
Tässä joitain Heponiemen reseptejä:

Punajuurikiusaus

P

unajuuri on meille tunnettu juures jouluisesta rosollista,
borsh-keitosta, Lindströmin pihveistä, omena-punajuurisalaatista ja lisäkkeenä tarjottavista etikkapunajuurista. Käytön soisi olevan laajempaakin. Juures kasvaa hyvin
Suomessa, joten kotimaista ruuan raaka-ainetta on riittävästi.
Voimakkaan värin aiheuttavat bioaktiiviset aineet, jotka
toimivat elimistön suoja-aineina. Juureksesta löytyy A-, E- ja
C- vitamiineja sekä folaattia. Folaattia saamme tavallisesta
ruoasta vähänlaisesti. Punajuuressa on myös kivennäisaineita, esimerkiksi kalsiumia, kaliumia, magnesiumia, sinkkiä ja rautaa. Varsinainen terveyspommi! Sitä on aikoinaan
suositeltu syövän ehkäisyyn, maksavaivoihin, ummetukseen,
finneihin, kuukautisvaivoihin ja anemiaan. Tunnettu terveystuoteketju mainostaa punajuurimehuaan antioksidanttina ja
verta vahvistavana. Juures saattaa kerätä maaperästä (riippuu
kasvupaikasta) nitraattia, joten sitä ei suositella pikkulasten
ruoaksi.
Juurekset kannattaa keittää kokonaisina eli kanta ja juuren
pää sekä kuori tallella, jolloin väri ei liukene keitinveteen.
Jäähtyneistä juureksista saa kuoren helposti pois leikkaamalla
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raakoja punajuuria
purjoa
ananasmurskaa
sinihomejuustoa
yrttisuolaa
timjamia
hyla-kermaa
vettä
Suikaloi raa´at punajuuret tulitikun muotoiseksi, suikaloi
purjo. Hauduta juurekset pienessä öljymäärässä. Lisää ana
nasmurska ja sinihomejuustomurenet. Mausta timjamilla ja
yrttisuolalla. Kaada massa vuokaan ja kaada päälle vedellä
ohennettua hyla-kermaa. Paista n. tunti 170 asteessa. Nauti
vihreän salaatin ja keitettyjen perunoitten kera.

Punajuuri-perunasosekeitto
Raakoja perunanlohkoja
raakaa punajuuriraastetta
sipulia
kasvislientä
timjamia
Kasvikset keitetään ylikypsiksi, soseutetaan ja lisätään
nestettä. Maustetaan yrttisuolalla ja kasvisliemijauheella.

Anni Purontaa

Tarkistetaan maku timjamilla. Tarjoillaan smetanan tai Aurajuuston kera.

Tofu-punajuuripihvit
2 sipulia
2 keitettyä punajuurta
3 keitettyä perunaa
2 dl kaurahiutaleita
200 gr tofua
3 valkosipulinkynttä
yrttisuolaa
Hauduta hienonnetut sipulit tilkassa öljyä pehmeiksi.
Raasta perunat ja punajuuret. Sekoita aineet keskenään ja
tarkista maku. Paista pihvit molemmilta puolin. Halutessasi
voit ennen paistamista painella pihvit seesamin siemenissä.
Majoneesikastike maistuu tarjottaessa.

Kaali-kookospata
1 kg kaalia
3 sipulia
4 porkkanaa
1 palsternakka
3 dl kookoshiutaleita
kasvislientä
meiramia
hunajaa
Suikaloi kaali, viipaloi porkkanat ja palsternakka. Hakkaa
sipuli pieniksi lohkoiksi. Hauduta vihannekset ensin pienessä öljymäärässä, lisää sitten kookoshiutaleet ja kasvisliemi.
Hauduta kannen alla ”kova kypsäksi”. Mausta meiramilla ja
hunajalla. Tarjoile perunasoseen ja puolukkahillon kanssa.

Katselin äsken uteliaisuuttani nettisivuilta punajuurireseptejä ja valikoimaa oli runsaasti; esimerkiksi vuohenjuuston
ja fetan kanssa. Oli piirakkaa, pataa ja salaattia. Surffailkaa
ja löytäkää mieleisenne. Punajuuresta saa halpaa ja hyvää
ruokaa. Siitä tehdään jopa chipsejä.
Venäläiset lienevät keksineet borsh-keiton. Ohessa kopioimani venäläinen

punajuurisalaatti (6 hengelle)
500 g punajuuria pestään, kuivataan ja pannaan uunipellille.
Haudutetaan 175 asteeseen kuumennetussa uunissa n 1-1,5
tuntia, kunnes ovat kypsiä. Annetaan kypsien juuresten jäähtyä hetki. Kuoritaan ja viipaloidaan. Sitten tarjoiluvadille ja
päälle kaadetaan öljykastike
0,5 dl oliiviöljyä
1 rkl väkevää sinappia
mustapippuria (myllystä)
suolaa
tuoretta persiljaa
Kun salaatti on jäähtynyt, laitetaan se jääkaappiin vetäytymään.
Pirkanmaalla lapsuuteni viettäneeni muistan, kuinka valkohäntäpeurojen eli Laukon peurojen herkkua olivat punajuuren
naatit. Siinä sai todella varjella kasvimaataan. ❦
Nautitaan ruoasta.

Syksyiseen kotimaiseen ruokavalioon sopii

Omenapaistos
3 dl puolukoita
1 l omenakuutioita
1 dl sokeria
1 rkl sitruunamehua
1 dl fariinisokeria
3 dl kauraryynejä
0,5 dl vehnäjauhoja
100 g voisulaa
Puolukat, omenakuutiot ja sokeri sekoitetaan keskenään ja
laitetaan uunivuokaan. Muut aineet sekoitetaan keskenään
ja kaadetaan omenakuutioitten päälle. Sulatettu voi kaadetaan viimeiseksi. Paistetaan 170 asteessa noin puoli tuntia.
Tarjotaan jäätelön tai vaniljakastikkeen kera.

Vuoden vihannes 2008 - punajuuri
❦ Kotimaiset Kasvikset ry ja Puutarhaliitto ry valitsevat joka vuosi vuoden vihanneksen. Valinnalla halutaan edistää kyseisen kasviksen käyttöä ja viljelyä.
Vuoden 2008 vihannekseksi valittiin punajuuri. ❦

Lähde ja kuvat: Kotimaiset Kasvikset ry
Kasvikset.fi-sivusto
http://www.kasvikset.fi/
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Kaupungintalo avautui
kulttuurille ja kaupunkilaisille

H

elsingin kaupungintalo
rakennettiin alun perin
Helsingin hienoimmaksi ja ylellisimmäksi hotelliksi
vuonna 1833. Nyt rakennus
otetaan lähes sadan vuoden
hiljaiselon jälkeen osittain takaisin kaupunkilaisten yhteiseen kulttuurikäyttöön.

Kaupungintalo herää henkiin
Helsingin kaupungintalo toimi aikaisemmin Hotelli Seurahuoneena, joka oli aikansa
kulttuurielämän keskus. Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitseva juhlasali oli konserttikäytössä Seurahuonevuosinaan 1833–1913. Juhlasalilla
on tärkeä paikka suomalaisen
musiikin historiassa.
Nykyisin juhlasalissa on
kuultu vain muutamia konsertteja ja yleensä ne ovat
olleet pääasiassa yksityistilaisuuksia. Juhlasali ei ole lähes sataan vuoteen toiminut
yleisenä konserttipaikkana.
Kaupungintalon juhlasali saa
nyt uutta käyttöä, kun se tänä
vuonna toimii ensi kertaa Helsingin juhlaviikkojen konserttipaikkana.
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Helsingin kaupungintalossa Virka
Info ja Virka Galleria
Jugendsalissa toiminut Helsinki-tiedotus on muuttanut
kaupungintaloon. Kaupunkilaisia ja matkailijoita palvelee
nyt uusi neuvonta- ja näyttelytila ala-aulassa Virka Info
ja näyttelyihin voi tutustua
Virka Galleriassa. Tämä kaupunkilaisten kohtaamispaikka
tulee muutamia poikkeuksia
lukuun ottamatta olemaan
avoinna viikon jokaisena päivänä. Neuvonta ja näyttelytila
ovat avoinna ma-pe 9-19, lasu 11–17, osoitteessa: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi
11–13, Helsinki.
Helsinki-tietouden ja näyttelyjen lisäksi kaupunkilaiset
voivat nauttia monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Alaaulassa ja juhlasalissa tullaan
järjestämään konsertteja, elokuva-esityksiä ja muita ilmaistapahtumia.
Virka Infosta saa tietoa ja
esitteitä Helsingin kaupungista ja sen palveluista. Virka Infossa on lisäksi kuusi kaupunginkirjaston Asko-yleisöpäätettä ja langaton Wlan-yhteys.

Oleskelutilassa voi lueskella
kaupunginosa- ja kulttuurilehtiä sekä muita julkaisuja.
Virka Galleria tarjoaa näyttelyitä, esitelmiä, elokuvia ja
konsertteja. Näyttelyt esittelevät Helsinkiä eri näkökulmista
kuten historiaa, arkkitehtuuria
ja helsinkiläisiä. Helsinkiin
liittyvät ja tärkeimmät kansalliset juhlavuodet huomioidaan
näyttelysuunnitelmissa.

Kaupungintalo osa laajempaa
torikorttelihanketta
Kaupungintalo on osa Leijonakorttelia, joka kuuluu Senaatintorin ja Kauppatorin
välissä sijaitsevaan Torikortteleihin. Kaupungin tavoitteena on saada korttelit takaisin
osaksi kaupunkilaisten juhlaa
ja arkea. Kortteleiden elävöittämissuunnitelman tavoitteena onkin avata historiallisia
rakennuksia ja niiden sisäpihoja yleisölle ja palauttaa korttelit vetovoimaiseksi ajanviettokohteeksi. Juuri siihen tarkoitukseen, mihin ne on alun
perin rakennettu.
Torikorttelit olivat nimensä
mukaisesti alun perin kauppiaskortteleita. Alue on 1700-lu-

vulta lähtien ollut vilkkaan
kaupunki ja huvielämän keskus. Viime vuosikymmenet
kortteleiden talot ovat palvelleet Helsingin kaupungin eri
virastoja, eivätkä ole olleet samalla tavalla kaupunkilaisten
käytössä.
Vilkkaalla jalankulkualueella on useita pieniä liikkeitä
ja tarjontaa tullaan lisäämään.
Mm. rakennusten historian eri
vaiheissa peitettyjä ja suljettuja julkisivujen sisäänkäyntejä ja ikkunoita otetaan esiin
ja avataan uudelleen kaupunkilaisille vuosien 2010–2013
aikana.
Helsingin Leijona Oy vuokraa kortteleiden kaupungin
käytöstä vapautuvia tiloja ja
vastaa kortteleiden kehittämisestä.
Kaupungintalo on kaikkien
helsinkiläisten – sekä myös
matkailijoiden – oma talo!

Lisätietoja:
www.hel.fi
www.virka.fi
www.helsinginleijona.fi

Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki

MJK-INSTITUUTTI/MJK-KOULUTUS OY
Edisty taloushallinnon osaajana -valmennukset
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet
Juuso Manner
normaalihinta 900 € (+ 22 % alv) – 20 %:n
jäsenalennus

vasta-alkajat tai kirjanpidon avustavissa
tehtävissä toimineet henkilöt

Viikonloppukoulutus:
I jakso 24.–25.10.2009 ja
II jakso 21. – 22.11.2009
huhtikuu 2010 *

Ulkoisen laskennan erityiskysymykset (5 pv)
Tilinpäätös ja tilintarkastus (2 pv)
Tilinpäätöksen analysointi (1 pv)
Yritysverotus ja verosuunnittelu (1 pv)
IFRS-perusteet (1 pv)
Matti Vilkkumaa
normaalihinta 1200 € (+22 % alv) – 20 %:n
jäsenalennus

taloushallinnon tehtävissä toimivat
asiantuntijat

syksy 09 pvm auki
syksy 09 pvm auki
1.9.2009
1.10.2009

KLT-valmennus
Eri kouluttajia
normaalihinta 1200 €(+ 22 % alv) – 20 %:n
jäsenalennus

KLT- tutkintoon valmistautuvat, ja soveltuu
myös muille laskentatoimen ja kirjanpidon
parissa työskenteleville ammattitaidon
kehittämiseksi ja tietojen
ajantasaistamiseksi

viikonloppuisin, alkaa toukokuu
2010 *

Hyödynnä talouden apuvälineitä - sisäinen
laskenta päätöksen teon tukena (4 pv)
Myyntikateajattelun perusteet ja hyödyntäminen
sekä hinnoittelu(1 pv)
Vaihtoehtolaskenta ja investoinnit (1 pv)
Toiminnan suunnittelu ja seuranta (2 pv)
Matti Vilkkumaa
normaalihinta 1200 € (+22 % alv) – 20 %:n
jäsenalennus

henkilöille, jotka haluavat kehittää
valmiuksiaan controllereina, yritysjohdon
konsultteina tai talouspäällikköinä (mm.
tilitoimistojen kirjanpitäjät)
Osa soveltuu myös esimiehille ja osa
myyntihenkilöille

16.9.2009
17.9.2009
14.–15.10.2009

Hallitse taloushallinnon englanti! (2 pv)
Anna Salonen
normaalihinta 810,00 € (+ 22 % alv) – 20 %:n
jäsenalennus

henkilöille, jotka tarvitsevat
taloushallinnon alan sanastoa omassa
työssään

12.–13.10.2009
vkonloppu 13.–14.3.2010

Talouslukutaitoa käytännössä (1 pv)
Juuso Manner
normaalihinta 450,00 € (+ 22 % alv) – 20 %:n
jäsenalennus

kaikille, jotka tarvitsevat työssään
talouden tunnuslukujen ymmärtämistä ja
haluavat kehittää taloushallinnon
osaamistaan; osallistuminen ei edellytä
aikaisempaa taloushallinnon osaamista

1.10.2009
12.1.2010
25.5.2010

Budjetointititaidot kuntoon (1 pv)
Juuso Manner
normaalihinta 450,00 € + (22 % alv) – 20 %:n
jäsenalennus

Kaikille budjetoinnista kiinnostuneille,
jotka tarvitsevat työssään
budjetointitaitoja, seurantavälineitä ja
budjetin analysointia; ei edellytä
aikaisempaa taloushallinnon osaamista.

15.9.2009

toukokuu 2010 *

syyskuu 2010 *

Yhdistyksen/liiton jäsenenä saat MJK-koulutus Oy:n kaikista lyhytkoulutuksista 20 %:n alennuksen normaalihinnoista.
Esimerkkikoulutuksena ovat taloushallinnon valmennusohjelmat. MJK:n tarjonnasta löydät paljon mielenkiintoisia lyhytkoulutuksia, kuten
johtamiseen ja myyntiin liittyvät valmennukset.
Tutustu tarkemmin MJK:n koulutustarjontaan:
www.mjk.fi

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

Ke 2.9. klo 19.00

La 12.9. klo 11.00

VALTAKUNNAN HÄIRIKKÖ
”Kyllä kansa tietää”

LAUANTAIN LOUNASRETKI SUOMENLINNAAN

Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5

Opastettu retki Suomenlinnan harvinaisempiin nähtävyyksiin, joiden
ohi usein kuljetaan turistivirran viemänä muihin kohteisiin…

Syksyn poliittinen uutuuskomedia

Ohjelma
Klo 11.00 Lähtö Helsingin kauppatorilta Suomenlinnan lautalla
(HKL-, YTV-lippu)
Klo 11.30 Tutustuminen monia vaiheita kokeneeseen Suomenlinnan
kirkkoon ja kryptaan. Oppaana suntio Jouko Terävä. Musiikkia.
Klo 12.30 Opastettu tutustuminen kauppabulevardin
menneisyyteen
Klo 13.15 Ryhmälounas perinteisellä yläkerholla. Vaihtoehdoista
valittavana: lohta, karjalanpaistia tai vihannesgratiinia juomineen.
Klo 14.15 Kierros kummankin Pirunkirkon ja Kruunulinnan kautta
Info-pisteeseen, jossa vapaamuotoista ohjelmaa.

Hinta: 25,00 euroa (norm. 27,00 e), maksuviite 4679.
TÄYNNÄ – kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Lisätietoa: www.hkt.fi

Ti 8.9. klo 19.00

Halukkaat voivat jatkaa tutustumismatkaa 1740-luvulla
käynnistettyihin kohteisiin ja niiden vaiheisiin omaan tahtiin.
Ilmoittautumiset, maksut ja
lounasvaihtoehtovaraukset
viimeistään perjantaina 3.9.
Retken hinta aterioineen ja
opastuksineen 26, 00 euroa
henkilöltä. Maksuviite: 4789.

Marja Salo. Kuva © Tuomo Manninen

VIIDAKKOKIRJA

Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö (Rautatientorin puolelta sisään)

Reittimme on erittäin sopiva myös
seniorijäsenillemme.
Tervetuloa kaikki retkelle mukaan!
Helmerivetäjä Pekka Siitonen

Ennakkonäytös 8.9.: Rudyard Kiplingin Viidakkokirja

Ti 22.9. klo 17.00 – 19.00

”Viidakkokirja perustuu Kiplingin samannimiseen suosittuun
romaaniin, jonka Aleksander Mørk-Eidemin sovitus tuo nykyaikaan
vauhdikkaasti ja hauskasti.”

Tutustuminen Helsingin kaupungin
pelastuslaitoksen museoon ja palotorniin

Rooleissa: Katariina Kaitue, Jani Karvinen, Ville Keskilä, Jouko
Keskinen, Juhani Laitala, Pete Lattu, Petri Liski, Juha Mäkelä, Harri
Nousiainen, Anna Paavilainen, Ilja Peltonen, Marja Salo, Emilia
SinisaloTanssijat: Ida Huhtala, Sonya Lindfors, Eeva Rantala, Elina
Räisänen, Kirsi Tikka, Samuli Riik, Sulevi Sihvola ja Seppo
Välinen Ohjaus: Jukka Rantanen
Viidakkokirjan Suomen kantaesitys on Suurella näyttämöllä
9.9.2009.
Ikäsuositus yli 10 vuotta.
Hinta 26,00 euroa (norm. hinta
28,00), (lasten liput 15,00 euroa), maksuviite 4721.
Ilmoittaumiset ja maksut 28.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
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Erottajan pelastusasema, Korkeavuorenkatu 26, 00130 Helsinki
Tutustumme oppaan johdolla aluksi vuonna 1891 rakennettuun
Palotorniin, johon on jyrkät portaat. Siirrymme palomuseoon, jossa
mm. vanhin esine on 1700-luvulta. Näemme myös videon
pelastustoiminnasta. Museon
kaupasta voi ostaa: kirjoja, kortteja,
t-paitoja, lippiksiä, paloaiheisia
pienoismalleja.
Sitovat ilmoittautumiset
16.9.2009 mennessä. Tilaisuus on
maksuton.
Tutustu: www.hel.fi/pel
Tervetuloa mukaan!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Tapahtumakalenteri
Ke 23.9. klo 19.00

To 15.10. klo 19.00

Maria Kilpi:
HARMIN PAIKKA

Suosikkisarja 2 –konsertti
Helsingin kaupunginorkesteri
Finlandia-talo

Suomen Kansallisteatteri
Omapohja
Itäinen teatterikuja
(Kansallisteatterin viereinen
talo)

Pietari Inkinen, orkesterin johtaja
Vadim Repin, solisti, viulu

Emilia Sinisalo ja Anja Pohjola. Kuva © Vertti Teräsvuori

Kansallisteatterin
suosikkinäytelmä Omapohjan näyttämöllä – kevätkausi oli
loppuunmyyty.
Harmin paikka on näytelmä juurettomuudesta ja vaikenemisesta. Se
kertoo kahden, eri sukupolvia edustavan naisen kohtaamisesta ja
kohtaamisen mahdottomuudesta. Näytelmän minimalistisessa ja
hienovireisessä maailmassa surumielisyys ja elämänmakuinen
huumori käyvät harvasanaista keskusteluaan joulukuisen hämärän
laskeutuessa. ”
Rooleissa: Anja Pohjola ja Emilia Sinisalo
Ohjaus Minna Nurmelin
Kesto: 1 tunti 5 minuuttia, ei väliaikaa.
Hinta: 22,00 e (norm. 24,00 e), maksuviite 4682.
Numeroimattomat paikat.
Maksut ja ilmoittautumiset 27.8. mennessä.

Tapahtumien
yhteenveto
siv ulla 22.

Ohjelmisto:
Modest Musorgski; ork./orch. Leopold Stokowski: Yö autiolla
vuorella, orkesterifantasia
Johannes Brahms: Viulukonsertto
Modest Musorgski; ork./orch. Leopold Stokowski: Näyttelykuvia,
orkesterisarja
HKO:n konsertissa soi kaksi mestariteosta, painajaismainen ”Yö
autiolla vuorella” ja värikäs ”Näyttelykuvia”-sarja, joiden
soitinnuksesta vastaa Leopold Stokowski.”
Hinta 17,00 e (norm. 20,00 e), maksuviite 4747
Maksut ja ilmoittautumiset 15.9. mennessä.
Helmerivetäjä Anni Purontaa

La 24.10. klo 15.00

Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

Ke 14.10. klo 17.00 – 19.30
Vierailu Fazerilaan Vantaalle
Fazer Makeiset Oy
Fazerintie 6, Vantaa

Tapaaminen osoitteessa Fazerintie 6, tehtaan pääportilla klo 16.45,
tulethan ajoissa. Kerro portilla, että olet tulossa Helsingin
merkonomien tilaisuuteen.
Tervetuloa tutustumaan ja herkuttelemaan Fazerille! Hanki samalla
edullisesti makeisia ja keksejä.
Kuulemme kaakaon ja Fazerin historiasta nykypäivään luentosali
Pastillissa. Teemme kierroksen suklaapolulla ja näemme tehtaassa,
kuinka makeiset ja konvehtiherkut liikkuvat liukuhihnoilta
pakkauksiin. Maistiaisia. Osallistujille jaettavan lahjakassin lisäksi
on mahdollisuus tehdä ostoksia tehtaanmyymälässä. Ostokset
tehdään vierailun alussa. Kahvilassa juomme kahvit suolaisen kera
ennen luentosaliin siirtymistä.
Hinta: 4,00 euroa, sisältäen kahvin/teen ja
pasteijan. Maksuviite: 4750.
Ilmoittaudu mukaan ja maksa kahvimaksusi 2.10.2009 mennessä.
Tutustu: www.fazermakeiset.fi
Näin löydät perille:
www.fazermakeiset.fi/fi/Kontakt/Vantaa/Nain-loydat-perille.aspx
Katso Eniron puhelinluettelon kartta s. 67, ruutu DT-84 .
Herkuttelemisiin!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Honkanen, Ruuskanen ja Kling. Kuva © Leena Klemelä

Kirsi Kunnas:
TIITIÄISEN SATUPUU

-lastennäytelmä
Suomen kansallisteatteri, Willensauna
Itäinen Teatterikuja (käynti Kaisaniemen puiston puolelta)
”Tiitiäisen satupuu -teos ilmestyi vuonna 1956 ja on siitä lähtien
kuulunut lastenkamarien luetuimpiin kirjoihin. Kaikenikäisiä
lukijoita viehättää Kunnaksen taitava herkuttelu suomen kielellä ja
runoihin ja loruihin kätkeytyvät ajatukset. Tunnistamme vuosien
takaa tutut hahmot: Tiitiäisen, Herra Piipoon, Kulkukissan, Peikko
Plätän, Tunteellisen siilin, Jaakko Vaakko Vanhan Vesirotan ja
pienenpienen Haitulan. Kansallisteatterin Willensaunan esityksessä
värikkäät ja lystikkäät hahmot sekä svengaava musiikki saavat
kaikenkokoiset katsojat viihtymään.”
Rooleissa: Päivi Akonpelto, Veikko Honkanen, Petri Liski, Juha
Mäkelä, Katja Salminen, Outi Vuoriranta
Muusikot: Maija Ruuskanen ja Tero Kling
Ohjaus ja sovitus: Jukka Rantanen
Ensi-ilta oli Willensaunassa 8.5.2006.
Esityksen kesto 55 minuuttia (ei väliaikaa).
Hinta: 10 euroa, maksuviite 4695
Ilmoittautumiset ja maksut 25.9. mennessä.
Vain muutama lippu jäljellä!
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tiitiäisen satupuu sopii perheen pienimmille, noin kolmesta
ikävuodesta ylöspäin.
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi
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Tapahtumakalenteri
To 29.10. klo 19.00

Torstai 5.11.
Aamiaisen jälkeen lähtö puolenpäivän kiertoajelulle. Istanbul,
muinainen Konstantinopoli on kiehtova sekoitus historiaa ja
nykyaikaa, länsimaisuutta ja itämaisuutta. Kaupunki lumoaa
matkailijat ainutlaatuisuudellaan. Käymme tutustumassa Siniseen
Moskeijaan, Istanbulin tunnetuimpaan maamerkkiin, jonka kuusi
minareettia vangitsevat katseen. Myös sisätilojen suuruus on
vaikuttava. Nimensä moskeija on saanut sinisistä Iznikin
kaakeleista. Sinisestä Moskeijasta jatkamme Hippodromin - Bysantin
ajan hurjien kilpa-ajojen näyttämön – kautta Hagia Sophiaan. Hagia
Sofia, ”Pyhän viisauden kirkko” on bysanttilaisen rakennustaiteen
merkittävimpiä luomuksia ja kaupungin sielu. Aikoinaan se oli
kristikunnan suurin kirkko, joka on ollut esikuvana useille
bysanttilaiskirkoille ja myös monille moskeijoille. Nykyisin Hagia
Sofia toimii museona. Retken päätteeksi käymme Katetussa
Basaarissa, jota kutsutaan myös Suureksi Basaariksi, jossa on yli
4000 liikettä. Retken aikana on lounas. Loppupäivä vapaata.
Santeri Kinnunen, Heidi Herala ja Asko Sarkola
Kuva © Tapio Vanhatalo

SALAA RAKAS -farssikomedia
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5

”Salaa rakas” on varsinaista ilotulitusta alusta loppuun.
Farssikomedia, jossa kaikki ei tietenkään ole sitä, miltä näyttää,
ainakaan roolihenkilöiden näkökulmasta; vauhtia ja vaarallisia
tilanteita riittää liukuhihnalta, kun tulevat appivanhemmat
muokkaavat onnetonta vävypoikaa kelvolliseksi hurmuriksi.
Rooleissa: Santeri Kinnunen, Heidi Herala, Asko Sarkola, Sanna-June
Hyde, Vuokko Hovatta, Sampo Sarkola, Jyrki Kovaleff, Vappu
Nalbantoglu, Pia Runnakko, Eppu Salminen, Pia Andersson (TeaK)
Ohjaus: Pentti Kotkaniemi

Perjantai 6.11.
Päivällä aikaa Istanbulin omatoimiseen tutustumiseen.
Iltaretkenä turkkilainen ilta
Vauhdikas iltaretki yökerhoon, jossa nähdään ja kuullaan
turkkilaista kansanperinnettä musiikin ja kansantanssin muodossa.
Nautimme ensimmäisen luokan ravintolassa maukkaan illallisen
turkkilaisten alkupalojen (meze) kera. Aterioinnin jälkeen näemme
vatsatanssijoiden mukaansa tempaavan show’n ja
kansantanssiesityksen. Liity itämaisen tunnelman ilmapiiriin, niin
kuin jo aikoinaan Turkin sulttaanitkin tekivät. Kokeile sinäkin
lanteiden liikkuvuutta; upea ilta turkkilaiseen tapaan!

Helmeri-matka Istanbuliin

Lauantai 7.11.
Päivällä omaa aikaa Istanbulissa, esim. ostoksille.
Iltaretkenä risteily Bosporinsalmella
Risteily Bosporinsalmella kuuluu ehdottomasti Istanbuliin tulijan
tutustumiskierrokseen. Pääsemme ihastelemaan tämän 30 kilometriä
pitkän salmen maisemia iltavalaistuksessa. Ohitamme kuuluisan
Dolmabahçe-palatsin, kauniin Ortaköyn moskeijan ja voimme myös
nähdä salmen kapeimmassa kohdassa Rumeli Hisarin, Euroopan
linnoituksen, jonka Muhammed Valloittaja pystytti salmen
kapeimpaan kohtaan neljässä kuukaudessa vuonna 1452
Konstantinopolin piirityksen yhteydessä. Rannoilla veden rajassa
näemme myös lukuisia viehättäviä huviloita, joita korkeat
virkamiehet rakennuttivat Istanbuliin kesäasunnoikseen 1700- ja
1800- luvuilla. Retken hintaan sisältyy lasi punaviiniä, jonka
nautimme kauniita maisemia ihaillessa. Illallinen risteilyn jälkeen.

Jäsenpalautteen vuoksi olemme lisänneet Istanbulin matkaan kaksi
yhteistä iltaohjelmaa illallisineen. Sen vuoksi matkan hintakin on
muuttunut.

Sunnuntai 8.11.
Aamiaisen jälkeen kuljetus lentokentälle, josta Turkish Airlinesin
lento TK 1755 Istanbul-Helsinki klo 10.50–14.20.

ILMOITTAUDU HETI!

Majoitus Hotelli Marble Hotel ***, www.marblehotel.com
Osoite: Siraselviler Cad. No:41, Taksim, 34433 Istanbul Viihtyisä
hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla Istanbulin uudessa
liikekeskuksessa lähellä Taksim-aukiota ja Istiklal-kävelykatua.
Ympäristössä on paljon liikkeitä, ravintoloita ja illanviettopaikkoja.
Rakennettu v. 1994; 11 kerrosta, 4 hissiä ja 89 huonetta.
Huoneet: Siistit huoneet, joissa on ilmastointi/lämmitys, puhelin,
internet-yhteys, minibaari, tallelokero, hiustenkuivaaja, satelliittiTV, parkettilattia ja maksullinen huonepalvelu.
Kylpyhuoneessa on suihku/kylpyamme ja WC. Huonekoko n. 17 m2.
Hotellissa on mm. ravintola, aulabaari, sisäuima-allas, turkkilainen
kylpylä, sauna, hieronta, pesulapalveluita ja kokoustila.

Hinta: 34,00 euroa (norm. 36,00 e), maksuviite 4705
Ilmoittautumiset ja maksut 23.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen.
Tutustu näytelmään: www.hkt.fi

Ke – su 4.-8.11.2009

Ihmeellinen Istanbul
Ainutlaatuisessa Istanbulin kaupungissa voit kokea samalla kertaa
Euroopan, Aasian, idän ja lännen kiehtovan sekoituksen. Nähtävää
ja koettavaa muinaisessa Konstantinopolin kaupungissa on
enemmän kuin runsaasti. Eurooppalaisella puolella kaupunkia
kohoavat mm. Sininen moskeija ja Hagia Sofian kirkko.
Bosporinsalmen toiselta puolelta löytyvät vehreät kukkulat ja hyvin
hoidetut hienostoalueet. Ostoksilla käynti on aivan oma tarinansa
Istanbulissa.
Matkaohjelma:
Keskiviikko 4.11.
Turkish Airlinesin lento TK 1756 Helsinki-Istanbul klo 15.20–
18.40. Kuljetus hotelliin ja majoittuminen.
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Huom ! Passin on oltava voimassa 3 kk matkan jälkeen.
Hinta: kahden hengen huoneessa 860 €/henkilö, yhden hengen
huoneessa 1.010 €/henkilö. Viite: 4640.
Hinta sisältää:

Tapahtumakalenteri
Turkish Airlinesin reittilennon Helsinki-Istanbul-Helsinki
viranomaismaksuineen
* kuljetuksen lentokentältä hotelliin ja takaisin
* majoitus kahden hengen huoneessa (4 yötä) * hotelliaamiaiset ja
ohjelmassa mainitut ateriat
* ohjelmassa mainitut retket ja tutustumiskäynnit suomeksi
opastettuina
* tervetulokoktaili (mehujuoma) tuloiltana hotellilla

La 5.12. klo 19.00

Ilmoittautumiset 30.8.!
Hinta on voimassa vähintään 15 henkilön ryhmälle.
Vastuullinen matkanjärjestäjä:
Suomen Matka-Agentit www.matka-agentit.fi

Ti 24.11. kello 19.00

Mi Grönlund ja Jukka Puotila. Kuva © Tuomo Manninen

Juha Vakkuri:
KUNINKAAN KÄDET

Kuva © Tapio Vanhatalo

MAIJA POPPANEN -musikaali
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Os: Eläintarhantie 5, Helsinki

Suomen Kansallisteatteri
Pieni näyttämö (Kaisankujan puolelta sisään)
Pikkujouluaikaan mielenkiintoinen uutuusnäytelmä: pääosassa
Jukka Puotila

Syksyn toivemusikaali
”Maija Poppasen tarina on lähellä tähtiä, lentäähän hän
sateenvarjollaan luoksemme suoraan taivaasta. Lumoavan musiikin
siivittämä musikaali on täynnä sadun ihmeitä ja taikuutta, joka
tekee siitä kaikenikäisten esityksen.
Maija Poppanen on niitä satuhahmoja, jotka saavat uskomaan
ihmeisiin. Että mahdoton on mahdollista, että unelma muuttuu
todeksi. Maija Poppanen palauttaa aikuiselle lapsen uskon, tuon
uskoista kirkkaimman.”
Rooleissa: Emmi Kangas, Tuukka Leppänen, Eero Saarinen, Tove
Wingren, Jonna Eiskonen, Riitta Havukainen, Hanna Kaila, Kirsi
Karlenius, Risto Kaskilahti, Ilkka Kokkonen, Antti Lang, Margit
Lindeman, Kristian Lindin, Natasha Lommi, Pekka Louhio, Teemu
Mustonen, Sini Mäenpää, Johanna Määttä, Säde Niemi, Unto Nuora,
Emilia Nyman, Tiina Peltonen, Gary Revel, Ursula Salo, Heikki
Sankari, Elina Silander, Anton Söderman, Antti Timonen, Marjut
Toivanen, Kaisa Torkkel, Leenamari Unho, Mikko Vihma, Nelli Matula
/ Katariina Riekkola / Vera Brusi / Dorota Osinska, Johannes
Brotherus / Akseli Ferrand / Henri Schröter / Alvari Stenbäck
Suomennos: Mikko Koivusalo Ohjaus: Hans Berndtsson Koreografia:
Rebecca Evanne Musiikillinen neuvonantaja: Nick Davies
Kapellimestari: Kristian Nyman Lavastus: Katariina Kirjavainen.
Hinta: aikuinen 47,00 euroa (norm. 49,00 e),
lapsi 26,00 euroa, maksuviite: 4718.
Ilmoittautumiset ja maksut 16.10. mennessä..

”Kuninkaan kädet -näytelmä paljastaa moninaisia valta-asetelmia
ja nykyhallitsijoiden omaneduntavoittelua. Kaikki on sallittua,
kunhan ulospäin kaikki näyttää hyvältä. Näytelmä muistuttaa meille
purevasti, kuinka kehitysmaihin kohdistettu riisto ja hyväksikäyttö
ovat nykyisin vähintään yhtä ajankohtaisia aiheita kuin
siirtomaahallinnon aikana. Esitys osoittaa meille sen, että historia
toistaa ikuisesti itseään.
Rooleissa: Mi Grönlund, Antti Holma, Esa-Matti Long, Pirjo Luomaaho, Antti Luusuaniemi, Petri Manninen, Karin Pacius, Jukka
Puotila, Timo Tuominen.
Ohjaus: Petteri Sallinen
Kotimainen kantaesitys Pienellä näyttämöllä 2.9.2009.
Hinta 26,00 euroa (norm. 28,00), maksuviite 4734.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

To 10.12. klo 19.00
Joulukonsertti: Helsingin kaupunginorkesteri
Finlandia-talo

orkesterin johtaja Anna-Maria Hellsing
joulumusiikkia, esim. Pähkinänsärkijästä
Lisätietoja konsertista: www.helmeri.fi

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu musikaaliin: www.hkt.fi

ILMOITTAUTUMISET HELMERI-TAPAHTUMIIN

Kotisivu: www.helmeri.fi • Sähköposti: helmeri@helmeri.fi • Puhelin: (09) 773 1405
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
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§

Helmerien lakikoulutus 13. ja 20.10.2009

J

ärjestämme tänä syksynä
jälleen Helmereiden lakikoulutusta – vastaavan
koulutuksen kuin vuoden
2008 alussa. Koulutustilaisuudet ovat peräkkäisinä tiistaina
lokakuussa: 13.10. ja 20.10.
kello 17.00 – 20.00. Luentoaiheet on koottu meille kaikille tärkeistä lakiasioista. Voit
kysyä Sinua kiinnostavista aiheista paikan päällä tai tehdä
kysymyksiä luennoitsijalle jo
etukäteen. Sinulla on mahdollisuus osallistua molempiin tai
vain toiseen illoista.
Luennoitsija:
varatuomari Hannu Äimänen, Laki- ja koulutuspalvelu.
Voit tehdä etukäteen kysymyksiä luentoaiheista:
hannu.aimanen@kolumbus.fi
Helmerivetäjä:
Pekka Siitonen

Hinta: Molemmat koulutustilaisuudet, yhteensä 70 euroa/
henkilö, maksuviite 4763,
yksi koulutustilaisuus 40 euroa/henkilö, maksuviite 4776.
Ilmoittautumiset 30.9. ja maksu 9.10. mennessä. Kerro ilmoittautuessasi, mihin koulutustilaisuuteen haluat osallistua.

Tiistai 13.10. kello 17.00

Avioliitto-oikeus
• avio-oikeus ja sen merkitys
• avioehtosopimukset
• omaisuuden ositukset/erottelut
• avioerot ja avoerot
• sopimuksen avioeron/avoeron varalta (lasten huolto,
elatus ja tapaamisoikeudet)
Perintöoikeus
• perimysjärjestys
• puolison perintöoikeus
• adoptiolapsen perintöoikeus
• lakiosaoikeus ja lakiosan
vaatiminen

•
•
•
•
•

lahjat ja ennakkoperinnöt
perinnöstä luopuminen
perunkirjoitus
perintöverotus
pesänselvitys ja perinnönjako
• perinnönjaon moite
Testamenttioikeus
• testamentin tekokelpoisuus
• testamentin tekeminen ja
peruuttaminen
• testamenttityypit
• testamentin tiedoksianto
• perinnöttömäksi tekeminen
• testamentin pätemättömyys
ja testamentin moite
Holhousoikeus
• edunvalvonta (vajaavaltaiset, vanhukset, edunvalvonnan tarpeessa olevat)
• edellytykset
• edunvalvojan määrääminen
• oikeustoimien tekeminen
• maistraatin luvat oikeustoimiin edunvalvottavan puolesta
• holhoustilit

Tiistai 20.10. kello 17.00
Oikeustoimet ja valtuutukset
• kelpoisuus
• toimivalta
Asuntokaupat
• asunto-osakkeen kauppa
• kiinteistön kauppa
• määräalan kauppa
• lainhuudatus
• kuolinpesän asunnon myynti
• veroseuraamukset
Panttaukset
• asunto-osakkeen/kiinteistön/määräalan
Asunnon vuokraaminen
Takaukset
Velkajärjestelyt
Oikeudenkäynnit
• oikeusapu
• oikeusturvavakuutus
• riita- ja rikosasiat
• sovittelut
• lähestymiskieltoasiat

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
2009
Päivä
Ke 2.9.
Ti 8.9.
La 12.9.
Ti 22.9.
Ke 23.9.
Ti 13.10.
Ti 20.10.
Ke 14.10.
To 15.10.
La 24.10.
To 29.10.
Ke–su 4. – 8.11.
Ti 24.11.
Ke 25.11.
La 5.12.
To 10.12.

Kello
19.00
19.00
11.00
17.00
19.00
17.00
17.00
17.00
19.00
15.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00

Tapahtuma
Valtakunnan häirikkö, Kaupunginteatteri
Viidakkokirja, Kansallisteatteri
Lounasretki Suomenlinnaan
Pelastuslaitoksen museo ja palotorni
Harmin paikka, Kansallisteatteri
Lakikoulutus 1, HBC
Lakikoulutus 2, HBC
Lakikoulutukset 1 + 2 yht.
Vierailu Fazerilaan
HKO:n konsertti, Finlandia-talo
Tiitiäisen satupuu, Kansallisteatteri
Salaa rakas, Kaupunginteatteri
Istanbulin matka
Maija Poppanen, Kaupunginteatteri
Syysvuosikokous, HBC
Kuninkaan kädet, Kansallisteatteri
HKO:n joulukonsertti, Finlandia-talo

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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Hinta, maksuviite
25,00 e, viite 4679
26,00 e, viite 4721
26,00 e, viite 4789
maksuton
22,00 e, viite 4682
40,00 e, viite 4776
40,00 e, viite 4776
70,00 e, viite 4763
4,00 e, viite 4750
17,00 e, viite 4747
10,00 e, viite 4695
34,00 e, viite 4705
860,00 e, viite 4640
47,00 e, viite 4718
26,00 e, viite 4734

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2009

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

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

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki, Sirkka Warvas
Hallitus
Anni Purontaa
Matti Niemelä
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
24 e/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Aikakauslehtien liitto,
Helsingin kauppakamari

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: (09) 827 5542, faksi: (09) 827 4841
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

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2009
Postiosoite:
Työttömyyskassa Nomit
PL 52
00521 HELSINKI
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 3 krs, Vallila
Kassan toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 15.00.
Olet tervetullut käymään toimistolla tarvitessasi opastusta
etuuksien hakemiseen sekä ansioturvaan liittyvissä asioissa.
Voit jättää kassalle osoitetun postin sisäänkäynnin yhteydessä
olevaan postilaatikkoon (1. krs, ma - pe klo 7.30 - 16.00).
Internet-osoite: www.tknomit.fi
Palvelupuhelin (09) 8689 400 t i - pe klo 9.00 - 12.00
Palvelupuhelimemme palvelee sinua kaikissa jäsenyys- ja
etuusasioissa.
Faksi (09) 8689 4040
sähköposti: jasenasiat@tknomit.fi

Vastaamme sähköpostitse jäsenyyteen liittyviin tiedusteluihin.
Henkilökohtaisiin etuuksiin liittyvissä tiedusteluissa pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.
Vuoden 2009 jäsenmaksu 78 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun ja jäsentiedotteen kassan jäsenille helmikuussa 2009. Työttömyyskassan
jäsenmaksu, 78 euroa, on verovähennyskelpoinen.
Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.
Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.

Ota tämä sivu talteen!

Varsinaiset jÄsenet:
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873 367
matti.niemela(at)realseam.fi
Sirkka Warvas, II varapuheenjohtaja
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirkka.warvas(at)helmeri.fi
Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri
Puhelin koti 045-634 9363
tytti4(at)luukku.com
Marja Alppi, hallituksen sihteeri
Puhelin 050-372 7422
marja.alppi(at)gmail.net
Heikki Immonen
Puhelin työ 020 126 0228, gsm 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi
Liisa Kotimäki
Puhelin 050-5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Irmeli Satka, taloudenhoitaja
Puhelin 040-742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
VarajÄsenet:
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 050-463 4667
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Tuuli Paavola
Puhelin 050-375 9196
tuuli.paavola(at)tallinksilja.com
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

– lehti

Entistä paremmat jäsenedut
Vuonna 2009 jäsenetusi ovat entisestään lisääntyneet.
Uudet jäsenedut löydät SMYL-liittomme nettisivuilta:
www.smyl.fi.
Liiton nettisivuja kannattaa seurata, koska sinne päivitetään
jatkuvasti uusia koulutus- ja matkatarjouksia, niin sanottuja
pikalähtöjä.
Tutustu hyviin etuihisi.

Tutustu
If-jäsenetuvakuutukseesi

Alamme työttömyyskassa on nimeltään

Työttömyyskassa Nomit

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
Jäsenmaksu vuonna 2009 on 78 euroa.
www.tknomit.fi

linkistä: www.if.fi/smyl

Helmerien yhteystiedot
Yhdistyksen Internet-osoite on www.helmeri.fi ja yleinen
sähköpostiosoite: helmeri@helmeri.fi.
Ota yhteyttä!

SMYL-liiton yhteystiedot
Liittomme Internet-osoite on www.smyl.fi.
Yleinen sähköpostiosoite on info@smyl.fi ja jäsenasioissa
jasenrekisteri@smyl.fi. Ilmoita jäsenrekisteriin esimerkiksi
osoitteenmuutokset.

Vain jäsenmaksun
maksamalla saat jäsenedut!
SMYL-liitto lähetti tammikuun puolessa välissä uuden jäsenkortin ja jäsenmaksulomakkeen.
Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksun. Kortti on paitsi etukorttisi samalla vakuutuskorttisi. Liiton ottamasta vakuutuksesta saat tarkempaa tietoa
netistä: www.if.fi/smyl.
Helmerien jäsenenä olet myös liiton jäsen.
Tutustu muihin hyviin jäsenetuihisi liiton nettisivuilla:
www.smyl.fi.
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt
Internetin kautta.
Se on helppoa.
Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme
osoitteessa:
www.helmeri.fi

