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Pääkirjoitus

Helmeri-toimintaa vuosien saatossa

O

lemme tänä kesänä saaneet nauttia
runsain mitoin aurinkoenergiasta ja
tarpeellisesta D-vitamiinista. Nyt
jaksamme uusin innoin kohti pimenevää syksyä ja uusia tehtäviä. Itse nautin
lomasta pari viikkoa lähinaapurimaissa
matkustellen ja toiset pari viikkoa maalla leväten. Upeita elämyksiä matkamuistoikseni sain Etelä-Virossa, Latviassa ja
Venäjällä Volgan risteilyllä. Lokakuun pimeillä Helmerit suuntaavat jäsenmatkansa Istanbuliin. Matka on ollut suosittu ja
se täyttyi yllättävän nopeasti. Hyvä niin.
Voimme iloita tänä vuonna Helmerien 55-toiminnan vuodesta. Ilahduin, että 70–80-lukujen vaihteessa yhdistyksen
puheenjohtajana toiminut Eero Hankala
tarttui kynään ja lähetti lehteen poimintoja omalta puheenjohtajakaudeltaan. Miten
mutkikasta merkonomien järjestötoiminta
on silloin ollutkaan. Haasteita ei ole ai-

nakaan puuttunut. Olisi mukava kuulla
muidenkin entisten hallitusten jäsenten
aatoksia menneiltä vuosikymmeniltä.
Historian tieto on uutta ja arvokasta meille, jotka emme olleet silloin vielä toiminnassa mukana.
Eero Hankala kertoo muisteloissaan nyt
50-vuotiaan Helmeri-lehden alkutaipaleesta lehden perustajan Jouko Tonterin
sanoin. On mahtavaa, että yhdistyksellä
on ollut kymmenien vuosien aikana aktiivisia toimijoita, jotka ovat halunneet
puurtaa oman jäsenlehden parissa. Se on
mainio yhdysside jäsenistöön vielä nykyaikanakin – netistä, sähköpostista ja Facebookista huolimatta. Lehti on konkreettinen ja säilyvä. Tiedän, että sitä odotetaan.
Mikä voisi ilahduttaa tekijöitä enempää:
emme tee turhaa työtä.
Helmerit ovat jakaneet tänä keväänä
stipendejä, nyt kolmannen kerran tämän

hallituksen aikana. Vanha perinne on
otettu käyttöön ja sitä haluamme jatkaa.
Uusia, lahjakkaita alamme ammattilaisia
on hienoa kannustaa elämässä eteenpäin.
Tällä kertaa muistimme kolmea Suomen
Liikemiesten kauppaoppilaitoksesta valmistuvaa merkonomia. Onnea heille ja
tervetuloa mukaan Helmeri-toimintaan!
Onnittelemme myös Helmerien pitkäaikaista puheenjohtajaa, kunniapuheenjohtajaa ja perustajajäsentä, ikipirteää
Irja Vuokkoa, joka täytti alkukesällä
pyöreät 90 vuotta. Hän on tehnyt ansiokasta työtä Helsingin Merkonomien alkutaipaleella. ❦
Iloista mieltä syksyn aherrukseen.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin
Merja Äimänen

Ei ole olemassa
muureja
on vain siltoja
Ei ole olemassa
suljettuja ovia.
On vain portteja
Tommy Tabermann
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Anteeksianto ja hyväksyminen kuuluvat terveeseen työyhteisöön. ”Työyhteisössä, jossa anteeksiannon käsite on tuntematon, ihmiset
ahdistuvat jo virheen tekemisen mahdollisuudestakin”, sanoi Antti Kylliäinen Mercuri Sihteerifoorumissa.

Hyvä työyhteisö rakentuu
avoimuudesta, luottamuksesta
ja hyväksynnästä
❦ Teksti Taru Mälkiä
Kuva Tuija Autio

M

istä on hyvä työyhteisö
tehty? Avoimuudesta,
luottamuksesta ja hyväksynnästä. Avoimuus varmistaa, että niin näkyvä kuin
hiljainenkin tieto kulkevat sujuvasti paikasta toiseen. Luottamus puolestaan hitsaa työyhteisön yhteen ja pitää sen
kasassa. Hyväksyminen luo
pohjan oikeanlaiselle avoimuudella ja luottamukselle.
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”Mitä enemmän työyhteisössä on avoimuutta, sitä
enemmän siellä on tilaa rakentaa luottamusta - ja päinvastoin. Kyse on toinen toisiaan
vahvistavista asioista. Hyväksyminen puolestaan sallii meidän olla ihmisiä ihmisten joukossa”, sanoi teologi, kirjailija
ja kouluttaja Antti Kylliäinen
Mercuri Sihteerifoorumissa.

Aloita hyväksymisestä
Mutta miten rakentaa yrityksessä yhteisöllisyyttä, jos

takana on esimerkiksi kahden erilaisen yrityskulttuurin
yhteensulauttaminen? Kylliäisen mukaan epäluulojen
sävyttämässä ilmapiirissä ei
kannata aloittaa avoimuudesta. Liian avoimeksi heittäytyvä voi saada ns. puukolla
selkäänsä, mikä ei ole omiaan
houkuttelemaan muita jatkamaan samoilla linjoilla.
Toisaalta luottamuksen rakentamisestakaan ei voi aloittaa. Luottamus ei synny toivomalla tai edes käskemällä.

Sen sijaan kannattaa aloittaa
hyväksymisestä. ”Se edellyttää vain sitä, että päätämme
hyväksyä ihmiset sellaisina
kuin he ovat, ilman ennakkoehtoja ja vaatimuksia.”
Jos pystymme viljelemään
ja viestimään hyväksymisen
asennetta ympäristöllemme,
alkaa ennen pitkää syntyä
luottamusta, joka puolestaan
vahvistaa avoimuutta. Näin
saadaan hiljalleen aikaan yhteisöllisyyden tunnetta vaikeissakin tilanteissa.

Kylliäinen muistuttaa siitä,
että hyväksyntää voi oppia.
Aito hyväksyminen tapahtuu kahdella tasolla: omissa
asenteissamme ja keskinäisessä vuorovaikutuksessamme. Asenteiden muuttaminen
on vaikeampaa kuin käyttäytymisen muuttaminen, mutta
mahdotonta sekään ei ole.

Avoin vai loukkaava?
Niin paljon kuin avoimuudesta puhutaankin, se voidaan ymmärtää myös väärin.
Omat, suorat mielipiteemme
voivat myrkyttää keskinäiset
välit toiseen ihmiseen niin,
että hän alkaa rakentaa suojamuuria ympärilleen.
- Jos kollegamme kertoo
´avoimesti´ mielipiteensä
vaikkapa kyvyttömyydestämme hoitaa tehtävämme,
kommentit voivat kertaheitolla romuttaa vuosien aikana rakennetun keskinäisen
luottamuksemme, Kylliäinen
kuvailee.
Kanssakäymisemme tulisikin aina kulkea hyväksymisen suodattimen läpi. Kun
mukana on viesti siitä, että
hyväksymme toisen ihmisen
ja hänen kanssaan on hauska
tehdä yhteistyötä, avoimuutemme vahvistaa entisestään
luottamusta. Tällöin voimme
nostaa esiin vaikeitakin asioita pelkäämättä, että vuorovaikutussuhteemme raunioituu.
Hyväksyminen liittyy läheisesti armon käsitteeseen.
”Armo tarkoittaa kahta asiaa,
hyväksymistä ja anteeksiantoa. Se on sitä, että meidät hyväksytään omana itsenämme,
ihmisinä. Ja kun teemme virheitä, meille ei tarvitse niitä
kostaa, vaan ne saadaan anteeksi.”

Vihan purkaminen on taitolaji
Mutta onko sitten aina hyväksyttävä toisen käytös ja nieltävä omat kielteiset tuntemuksensa? Kylliäinen muistuttaa

siitä, että ylipäätään meidän
on vaikeata käsitellä tunteita
työpaikalla. Moni onkin oppinut kätkemään ne visusti
korvien väliin, josta ne purkautuvat ulos muulla tavoin.
- On paljon ihmisiä, jotka
ovat jääneet työuupumuksen
takia sairaseläkkeelle, koska
ovat joutuneet panttaamaan
vihaansa liian pitkäksi aikaa
sisälleen. Vihan tunne ei häviä sillä, että kiellämme sen
olemassaolon.
Viha voi purkaantua muullakin tavoin. Usein esimerkiksi kiusaamisen takana on
pantattu vihan tunne. Vihan
tunne on purettava, mutta miten? Kylliäinen viittaa Aristoteleen oppeihin. Antiikin
filosofin mukaan vihastuminen on hyve, kunhan vihastuu
oikealle henkilölle, oikeaan
aikaan, oikealla tavalla ja oikean pituisen ajan.
Aristoteleen mukaan on
myös vääriä tapoja vihastua:
ei vihastu ollenkaan, vaikka
vihastumiseen olisi aihetta,
tai vihastuu liikaa. Näitä jälkimmäisiä ovat hänen mukaansa äkkipikaiset, sapekkaat, katkerat ja ilkeät ihmiset. ”Väärällä tavalla vihastuvat eivät koskaan lepy; he
joko rankaisevat tai kostavat.
Kun taas se, joka vihastuu
oikein, antaa vihansa kestää
tilanteeseen nähden oikean
ajan ja lopettaa aina vihansa
anteeksiantoon.”
Kylliäinen muistuttaa siitä,
että tavoitteena ei ole purkaa
vihan tunteitamme aina ja
välittömästi. ”Tuskin kukaan
haluaa rakentaa työpaikastaan eläintarhaa. Sirkuslaisten
vanha viisaus sanookin, että
älä koskaan päästä petoa ulos,
jos et tiedä, miten se kesytetään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vihan tunnetta ei
saa päästää ulos ennen kuin
on opetellut anteeksi antamisen jalon taidon.”

Anteeksianto poistaa katkeruuden
Kylliäisen mukaan läheisissä
ihmissuhteissa rakkaus motivoi
anteeksiantoon, mutta työpaikalla ei tätä motivaatiota yleensä ole. Siksi anteeksiannolle on
työssä usein korostetun itsekkäät perusteet – ja saa ollakin.
Kyvyttömyys antaa anteeksi luo maaperää katkeruudelle.
Katkeruus kasvaa ajan myötä
ja pahimmillaan myrkyttää koko elämän. Anteeksianto päästää tästä pahasta, siksi meidän
on ennen kaikkea itsemme takia tärkeää oppia antamaan anteeksi. Katkeruuden torjumisen
lisäksi anteeksiannon kulttuurilla on muitakin vaikutuksia:
se mm. vähentää pelon tunnetta.
- Työyhteisössä, jossa anteeksiannon käsite on tuntematon, ihmiset ahdistuvat jo
virheen tekemisen mahdollisuudestakin. Sen sijaan siellä,
missä osataan antaa anteeksi,

virheitäkin uskalletaan tehdä
liikaa ahdistumatta.
Anteeksianto ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että kaikki käy ja
mitä tahansa vääryyksiä saa
tehdä. Anteeksiantavassa kulttuurissa virheistä ei rangaista
eikä niitä kosteta, mutta seurauksensa teoilla toki aina on.
Kylliäisen mukaan seuraus ja
rangaistus on osattava erottaa
toisistaan. Seuraus kumpuaa
suoraan tehdystä teosta. Rangaistus sen sijaan seuraa siitä vihan tunteesta, jonka teko
synnyttää kohteessaan. ”Oletetaanpa, että joku on pettänyt
luottamuksesi. Ensireaktiosi
saattaa olla, että suutuspäissäsi kostat asian vaikkapa vahingoittamalla toisen omaisuutta.
Kun annat anteeksi, rankaisemisen tarpeesi katoaa. Sen sijaan tehdyn teon luonnollinen
seuraus on ja pysyy: pettänyt
osapuoli on menettänyt luottamuksesi.” ❦

Yrittäjä – oppisopimus
on sinua varten!
Kehitä osaamista tarpeesi mukaan täsmäkoulutuksella.
Täsmäkoulutuksen tavoitteena on tarjota jokaiselle yrittäjälle
juuri sitä tietoa ja taitoa, mitä yrittäjä kokee tarvitsevansa,
esim. markkinointi, myynti, viestintä, tuotteistaminen,
hinnoittelu, taloushallinto tai jokin muu yrittäjälle tärkeä aihe.
Yrittäjälle ajankohtaisia koulutuksia:
• Verkostoyrittäjyys – yrittäjän ammattitutkinto,
1,5 v., aloitus 22.9.2010
• Yrittäjän ammattitutkinto
• Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Alueemme yritysten liiketoiminnan kehittäminen on meille tärkeä
asia. Ota yhteyttä, saat asiantuntevaa neuvontaa koulutustarjonnasta.
Yhteyshenkilö: koulutustarkastaja Arja Kuutti,
puh. (09) 310 71961, arja.kuutti@hel.fi

www.oppisopimus.hel.fi www.opityossa.fi
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Haastattelu: Merja Äimänen

Taiteileva Helmeri

Päivi Halosella kesänäyttely Pälkäneellä

Näyttelyn taiteilijat: vasemmalla Päivi Halonen.

A

mos Andersonin taidemuseossa työskentelevä
Helmerien jäsen, Päivi
Halonen, on koulutukseltaan
paitsi ATK-linjan merkonomi
myös eri taidemuotoja opiskellut humanististen tieteiden
kandidaatti. Päivi innostui akvarellimaalauksesta ja piti tänä kesänä ensimmäisen oman
taidenäyttelyn.
- Yliopistossa pääaineenani
oli teatteritiede. Tutkintooni
kuului myös taidehistorian
opiskelua. Suoritin kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1981. Museologian arvosanan suoritin
pari vuotta sitten työn ohessa.
Nyt jatkan taas taidehistorian
opintoja rauhalliseen tahtiin.
Merkonomiksi valmistuin aikuisena Helsingin kauppaoppilaitoksen ATK-linjalta vuonna 1992, kertoo Päivi Halonen
monipuolisista opinnoistaan.

Monipuolisia työtehtäviä
- Työskentelin noin kymmenen vuotta Teatterimuseossa
kokoelmia hoitavana amanuenssina. Sen jälkeen minulla
oli viitisen vuotta oma, kirjanpitoalalla toimiva yritys.
90-luvun alun lama koetteli
asiakkaitani ja teki yksinyrittäjän elämän hankalaksi.
Siirryin taas museohommiin:
Amos Andersonin taidemuse-
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oon vuonna 1996. Työskentelen pääkassana; työtehtäväni
ovat monipuolisia ja mielenkiintoisia asiakaspalvelusta
toimisto- ja kirjanpitotehtäviin. Mielestäni koulutukseni
sopii hyvin työhöni.
Päivi Halonen kertoo harrastavansa opiskelua, koska
se ei enää ole pakollista. Hän
iloitsee, että myös työnantaja
kannustaa ja arvostaa sitä.

Piirtäminen ja maalaaminen
lähellä sydäntä
Päivi innostui akvarellimaalauksesta, kun Amoksessa oli
pohjoismainen akvarellinäyttely vuonna 2001. Hän sanoo
huomanneensa, kuinka monipuolinen ja samalla vaikea laji
se on.
- Olen harrastanut piirtämistä, maalaamista ja muita
kädentaitoja koko ikäni. Oma
maalaamiseni irrottaa minut
täysin muista asioista, sillä se
vaatii keskittymistä, omista
ajatuksista ja tunteista tulevien asioiden havainnointia.
Ne täytyy ikään kuin päästää
ottamaan valta. Silloin kaikki
muu jää hetkeksi taka-alalle,
samoin kuin urheilusuorituksessa.
Päivi Halosen mielestä oma
maalaaminen auttaa tarkkailemaan taidetta, taiteilijoiden
ammattitaitoa ja luovuutta uu-

della tasolla, kun tuntee jonkin
verran eri tekniikoita. ”Taiteesta nauttiminen ei sitä vaadi. Nykytaide voi käyttää perinteisten menetelmien lisäksi
melkein mitä tahansa materiaaleja, vaikka sukkahousuja,
kuten Amokselle tulevassa
islantilaisen taiteilijaryhmän
näyttelyssä TIGHT.”
- Minulla oli tämän vuoden
heinäkuussa ensimmäinen niin
sanottu oikea näyttely työtoverini Kaarina Nykäsen kanssa
Pälkäneen Puutikkalan kylässä. Näyttelytilana oli palokun-

nantalo, jossa vieraili paljon
sekä paikallisia että kesäasukkaita. Jännittävä tilanne, mutta
oli mielenkiintoista kuunnella
ihmisten kommentteja omista
töistä. Minulla oli akvarellien
lisäksi esillä myös muilla vesiliukoisilla tekniikoilla, guassilla ja akryylillä tehtyjä töitä,
kuvailee Päivi Halonen tunnelmiaan kesänäyttelystään. ❦
Tutustu TIGHT-näyttelyyn:
www.amosanderson.fi

Täsmäkoulutusta yrittäjän
erityistarpeisiin
❦ Teksti: Jarmo Mäkeläinen
Kuva: Anne Vatén

T

iesitkö sinä, että myös
yrittäjä voi kehittää omaa
osaamistaan ja omia valmiuksiaan oppisopimuksella?
Kampaamo Tukkatalossa tätä
ainutlaatuista mahdollisuutta
on osattu hyödyntää tehokkaasti jo vuosia.
Yrittäjä tarvitsee oman
osaamisensa päivittämistä.
Oppisopimuskoulutus on siihen mitä mainioin väline.
– Suomi on todennäköisesti maailman ainoa maa, jossa
myös yrittäjä voi olla oppisopimuskoulutuksessa, toteaa
oppisopimusjohtaja Kari Viinisalo Helsingin kaupungin
opetusvirastosta.
Yrittäjät voivat suorittaa
oppisopimuksessa yrittäjän
ammattitutkinnon ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Yrittäjän oppisopimuskoulutus ei ole rajoitettu
vain näihin ammattitutkintoihin; yrittäjä voi suorittaa myös
muita tutkintoja ja hankkia lisävalmiuksia omaan substanssiosaamiseensa.
– Täsmäkoulutuksen ansiosta yrittäjät voivat kehittää
erityisesti omaa liikeideaansa, markkinointiosaamistaan
ja bisnestään. Eräs yrittäjä antoi palautetta osallistuttuaan
yrittäjille kohdennettuun koulutukseen, että kyseisen koulutuksen ansiosta hän välttyi
konkurssilta, Kari Viinisalo
mainitsee.
– Yrittäjien mielestä positiivisinta tässä koulutuksessa on
ollut se, että opiskelu tapahtuu
omassa yrityksessä ja oman
yrityksen toimintaa kehittämällä. Oppilaitoksen lisäksi
yrittäjä saa tuekseen mentorin,

eli toisen, kokeneemman yrittäjän, joka tarjoaa sparrausapua, Kari Viinisalo kertoo.
Helsingin kaupungin oppisopimustoimistolla on nyt erityinen tarjous yrittäjille:
– Olemme varanneet 100
yrittäjälle noin puolen vuoden koulutusmahdollisuuden
oppisopimuksella sellaiseen
tarpeeseen, joka on tärkeää
yrittäjän liiketoiminnan kehittämisen kannalta. Haluamme
tukea yrittäjiä tässä haastavassa taloustilanteessa. Toivomme todella, että paikalliset
yrittäjät ottavat konkreettisen
tarjouksemme vastaan. Kyse
on nimenomaan työssä oppimisesta, oppisopimusjohtaja
painottaa.

Oppisopimuksella käsityön
alkujuurille
Kampaamo Tukkatalon yrittäjän Johanna Ahlbergin elämäntyyliin on jo vuosia kuulunut ekologisuus.
– Sydäntäni lähellä ovat aina olleet luonto ja luonnonmukaisuus, mutta näitä arvoja ei
kovin helposti ole yhdistetty
kampaamoalaan. Nyt on kuitenkin ilmaantunut uusi kuluttajaryhmä nimeltä ”Lohas”.
He tekevät valintojaan ekologiselta ja eettiseltä pohjalta,
Johanna Ahlberg kertoo.
Tämän uuden megatrendin
innoittamana osa Tukkatalon
kampaajista asetti päämääräkseen kouluttautua ekokampaajiksi oppisopimuksella.
– Kyse on todellisesta marginaalikoulutusryhmästä. Tietopuolisen koulutuksen tarjoaa
ruotsinkielinen ammattioppilaitos Prakticum. Opettajamme on äärimmäisen omistautunut tämän alan koulutukseen.
Kokemukset Helsingin oppi-

Kampaaja Tuula Ropponen (oik.) levittää Allil Hynysen hiuksiin
luonnonmukaista väriainetta. Yrittäjä ja oppisopimusopiskelija
Johanna Ahlberg (vas.) arvostaa työssään ekologisuutta.

sopimustoimiston kanssa tehdystä yhteistyöstä ovat myös
olleet erinomaiset. Koulutustarkastajan kanssa on ollut todella helppoa asioida.
Tukkatalon kampaajista
kolme valmistuu tänä keväänä ekokampaajiksi. Heidän lisäkseen yrityksessä on jo yksi,
vuonna 2002 valmistunut ekokampaaja.
– Luonnonmukaisella värjäysaineella Henna on värjätty
ihoa ja hiuksia vuosituhansia,
mutta tämä taito on unohdettu uusien sukupolvien myötä.
Meidän tarkoituksenamme on
nyt palauttaa tämä vanha tietotaito tähän päivään, Johanna
Ahlberg painottaa.
Johanna Ahlberg on aiemmin suorittanut oppisopimuksella yrittäjän ammattitutkinnon.
– Käytännönläheinen oppisopimuskoulutus on kädenojennus yrittäjälle päivittää omaa tietotaitoaan ja osaamistaan.
Munkkivuoren ostoskeskuksessa sijaitseva Kampaamo Tukkatalo on perustettu jo
vuonna 1964.

– Tukkatalo on äitini perustama yritys. Vuonna 2000
teimme sukupolvenvaihdoksen, jonka myötä siirryin yrityksen vetäjäksi. Kampaamokoulusta valmistuin vuonna
1982, josta lähtien olen tehnyt kampaamotöitä perinteisin
menetelmin.
Yrittäjäksi lähteminen ei
ollut Johannalle itsestäänselvyys.
– Olin päässyt näkemään
varsin läheltä, mitä yrittäjän
arki vaatii. Yrittäjyys on ennen
muuta elämäntapa, enkä ollut
lainkaan varma, haluanko tälle vaativalle uralle, Johanna
muistelee.
Nyt, yli kymmenen vuoden
yrittäjänuran jälkeen, Johanna voi sanoa viihtyvänsä työssään.
– Kun olen töissä, en mieti
omia kotiasioitani. Kun olen
kotona, minulla ei ole työasioita. Kaikki on kiinni oikeasta
asenteesta. ❦
Yhteystietomme löytyvät verkkosivuiltamme:
www.tukkatalo.fi
www.oppisopimus.hel.fi
www.opityossa.fi
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it
Helmer
Y le ssä

Ensiksi saimme kuulla oppaamme Jyrki Kuosmasen esitystä Ylen
toiminnasta.

Esittelyn jälkeen Jyrki kierrätti meitä Ylen tiloissa. Valtaisat rekvisiittavarastot!

Vierailu Ylen Pasilan
tv-tuotantoon
❦ Teksti: Liisa Kotimäki
Kuvat: Liisa Kotimäki ja Merja Äimänen

T

eimme vierailun Ylen Pasilan tv-tuotannon tiloihin
13.4.2010. Jyrki Kuosmanen toimi oppaanamme ja
saimme aluksi mukavan tietopaketin siitä, mitä kaikkea
talon sisällä tehdään.
Tämän jälkeen siirryimme
kiertokäynnille, jossa meille esiteltiin tv-tuotantoa lähemmin. Kierroksen aikana
pääsimme tutustumaan tvtuotantotalossa sijaitseviin
kohteisiin. Kävimme tv-studiossa, lavastamossa, rekvi-

Saimme nähdä myös miten
paljon tekniikkaa TV-tuotanto
vaatii. Kuvassa lamppuja studion katossa.

8

siittavarastossa ja valtaisassa
puvustossa.
Oppaamme kertoi Ylen pukuvaraston olevan Suomen
suurin draamapuvusto. Valmisvaatteita on valtava määrä
niin juhlaan kuin arkeenkin.
Puvustosta löytyy muun muassa paljon yksittäisiä vaatekappaleita, laukkuja, kenkiä,
hattuja, koruja. Pukuvarastosta löytyy paljon upeita vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin.
Rekvisiitan tilat ovat todellinen aarteiden varasto. Yle ei
lainaa rekvisiittaa enää muualle kuin omiin tuotantoihinsa.
Pistäydyimme myös studiossa, jossa kuvataan Kotika-

tu-sarjaa. Sen tapahtumat sijoittuvat perheiden elämään.
Katsojia on jopa 700 000. Kotikatu on pitkäaikaisin draamasarja, jota esitetään Ylen
kanavalla ja sarjaa on näytetty
jo 15 vuoden ajan. Istahdimme
hetkeksi Kotikadun sohvalle.
Tilan lavasteet ovat pelkästään
Kotikadun käytössä, eikä niitä
pureta välillä pois. Lavasteet
on tehty tarkasti, jotka pysyvät koko ajan samana. Ne on
sijoitettu niin, että ne ovat joka
suuntaan kuvattavia.
Studiokierros oli avartava
ja muistutus siitä, miten runsaasti erilaista tekniikkaa ja
tarpeistoa tv-tuotanto vaatii.

Studiossa valoja on kaikkialla
ja paljon. Tv-kamera ja kirkkaat valot ovat esiintyjille
armottomia. Ennen lähetystä
maskeeraaja ehostaa tv-esiintyjien kasvot. Myös kaikki
vieraat maskeerataan.
Vierailu Ylellä oli lyhyestä
ajastakin huolimatta avartava
elämys ja erittäin mielenkiintoinen. Pääsimme loistavan
oppaan mukana vauhdikkaalle kierrokselle Ylen tuotannossa ja kuulemaan tuoreimmat kuulumiset suoraan alan
ammattilaiselta. Ehdottomasti
tämä oli tutustumisen arvoinen
kohde! ❦

Kaisa Aalto (vas.) ja Pirjo Hyvärinen ihmettelevät Ylen kyläkauppaa.

Ylen puvustossa on vaatteita
joka tilanteeseen: flamencopuvuista...

herrasmiesten silintereihin.

Uusia merkonomeja juhlittiin
kevään päätteeksi
Kulttuuritalon valmistujaisjuhlassa saivat Helmeri-stipendin
Arzu Sinik (keskellä) ja Kimpembe Mandunga (takana).

Suomalainen työvoima ja
työelämä tulevaisuudessa
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston hallituksen jäsen,
HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Levänen puhui
vasta valmistuneille merkonomeille ja datanomeille Kulttuuritalolla 28.5.2010.
Puheessa hän käsitteli muun muassa tärkeää aihetta
”Miltä suomalainen työvoima ja työelämä näyttävät tulevina vuosina?”

❦ Teksti: Matti Niemelä
Kuva: Katja Kuusenmäki

P

erinteiseen tapaan HBC
tai nykyään oikeammin
Suomen Liikemiesten
Kauppaopisto – Helsinki Business College juhli valmistuvia opiskelijoitaan touko-kesäkuun vaihteessa. Tällä kertaa
valmistuvia oli niin paljon,
että juhlat vietettiin Kulttuuritalolla.
Helsingin Merkonomit jakoivat yhteistyössä oppilaitoksen opettajien kanssa valituille merkonomeille kolme
stipendiä. Lakitusjuhlassa
stipendit saivat Arzu Sinik
ja Kimpembe Mandunga.
Kolmas stipendi jaettiin vähän
myöhemmin iltaopiskelijoista
valmistuneelle.
Helsingin Merkonomit pyrkii auttamaan jäseniään työnhaussa ja muutenkin elämänsä suunnittelussa. Hyvässä
verkostossa, josta löytyy samanhenkisiä jäseniä, on usein

myös hyvä tukiryhmä vaikeuksien selvittelyyn. Nykyään
opiskelijan on mahdollista
liittyä Helmereihin jo aloittaessaan tutkintoon johtavan
opiskelun. Jäsenmaksu on
edullinen opiskelijalle, joskin silloin joitakin täysjäsenyyden etuja putoaa pois. Jos
opiskelija kuitenkin on palkkatyössä jo opiskeluaikanaan
opiskelun ohessa, voi valita
täysjäsenyyden ja näin saa
täydet edut, esimerkiksi vastuuvakuutuksen ja neuvontapalvelun työsuhdeasioissa.
Eikä pidä unohtaa mahtavia
jäsenetujamme alennuksina,
monenmoisina tapahtumina ja
matkoina. Ammattiinsa juuri
valmistuva merkonomi saa
Helsingin Merkonomeista ja
sitä kautta SMYL-liitosta hyvän tuen itselleen riippumatta
siitä, lähteekö hän yrittäjäksi
tai palkkatyösuhteeseen.
Toivotamme onnea kaikille
valmistuneille ja vielä erikseen stipendin saaneille. ❦

Tärkeimpinä kohtina ns. megatrendeinä hän luetteli puheessaan:
• Väestö ikääntyy ja keskittyy eteläiseen Suomeen ja
suurimpiin maakuntakeskuksiin
• Osaamisen ja teknologian painoarvo yhteiskunnassa
lisääntyy
• Kilpailun vapautuminen jatkuu ja kansainvälisiä toimijoita on kaikilla toimialoilla
• Lähestytään aina avointa yhteiskuntaa (24/7/365), mikä
merkitsee myös aina auki olevia työpaikkoja
• Työntekijät haluavat tulla kohdelluiksi yksilöinä ja
määritellä itse millaista työtä, kuinka paljon ja milloin
he sitä tekevät
• Perinteiset urapolut ja esimiestyö eivät välttämättä enää
houkuttele työntekijöitä
• Kilpailu työvoimasta lisääntyy, haasteeksi nousee etenkin osaavan ja monitaitoisen työvoiman saatavuus
• Työssä viihtymisen ja työhyvinvoinnin merkitys korostuu
• Yrityksen menestysedellytyksinä korostuvat vastuullisuus, avoimuus ja rehellisyys
• Ympäristöä, energiaa ja ilmastoa koskevat muutokset ja
haasteet vaikuttavat kaikkialla yhteiskunnassa
Muina vahvistuvina trendeinä Levänen mainitsi:
• Ulkomaisen työvoiman pääsy Suomeen helpottuu ja
sitä myös tulee maahan
• Monimuotoisuus ja -kulttuurisuus lisääntyvät yhteiskunnassa ja siten myös työelämässä
• Osaavat työntekijät kilpailuttavat työnantajia
• Etenkin nuorempien työntekijöiden arvoissa perheen ja
vapaa-ajan merkitys korostuu työtä enemmän
• Työpaikoilla paikallinen sopiminen yleistyy ja työntekijöitä sitoutetaan palkan lisäksi muillakin keinoilla
• Yrityksen rooli hyvinvointiyhteiskunnan ja työntekijän
tukijana kasvaa
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Vastavalmistuneitten juhlaa
Unelmien yllä työhaalarit

❦ Teksti ja puhe:
Sirkka Warvas NTM, perheyrittäjä
Kuvat: Innofocus

A

ikuisen opiskelutaival
on todella vaativa ja eri
tavoin voimia kysyvää
ponnistelua päämäärän saavuttamiseksi. Aina joku osa-alue
joutuu epäilemättä kärsimään.
Mutta nyt on kiitospuheen
vuoro toukokuisessa Lohjan
Innofocuksessa.

On ansaitun juhlan aika
Aikuisopiskelijoina olette
varmasti ponnistelleet ajoittain jaksamisenne äärirajoilla
tasapainoillessanne perheen,
vapaa-ajan ja työn välillä. Voisi jopa sanoa, että olette vetäneet unelmienne ylle vuosien
työhaalarit.
Haalareita on tarvittu etenkin silloin, kun on tuntunut,
ettei tästä tule yhtään mitään.
(ainakin itselläni on siitä kokemus). Mutta työnne saa nyt
palkinnon – näette päämääränne toteutuneena.

Työelämä arvostaa teitä
aikuisopiskelijat!
Sillä nyt saavutettu tutkinto
kertoo sitkeydestänne ja määrätietoisuudestanne saavuttaa
asettamanne tavoite. Samoin
työelämäkin tarvitsee työhönsä sitoutuneita ja luotettavia
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työntekijöitä. Ehkä haluatte lujittaa pysyvää työsuhdettanne, edetä työssänne tai
hakeutua uusille urille – jopa
ammatin vaihtoon. Aina saavuttamallanne tutkinnolla on
suuri merkitys.
Koulutuksen lähentämisestä
työelämän kysyntää ja tarvetta
vastaavaksi on puhuttu paljon
ja työtä tehdään edelleenkin.
Ne kulkevat käsi kädessä kehitystä ja kansainvälisyyttä
seuraten.
Perustutkintojen moduloinnilla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa lyhyessä ajassa
työelämän tarvitsema tutkinto. Syksyllä käyttöön otetut
merkonomitutkinnon uusitut
perusteet ovat hyvä esimerkki tästä lähentymisestä. Uusi
painopiste on osasuorituksissa, jolloin opiskelija voi valita
- kaikille pakollisen osuuden
jälkeen - haluamansa tai työn
tarvitseman osa-alueen.

Eurooppa on avoin, mutta ei pidä
unohtaa kotimaata
Yhteiskuntamme on suuren
haasteen edessä ikärakenteen
merkittävästi muuttuessa lähimmän kymmenen vuoden
kuluessa. Ammatillisen koulutuksen vetovoimaa tullaan
edelleen lisäämään ja oppisopimuskoulutukseen panostetaan yhä enemmän.

Kymmenet tuhannet pienyritykset etsivät jatkajaa ja sukupolven vaihdokset ovat tätä
päivää. Töitä siis riittää myös
yrittäjyyttä tavoitteenaan pitävälle. Tiedän teillä olevan jo
nyt sisäinen yrittäjyys luontaista ja monilla teistä olisi jo
valmiudet lähteä vaikka heti
yrittäjäksi. Teistä itsestänne
riippuu, mitä tulevaisuudeltanne haluatte.
Tämän päivän hektisessä
työelämässä on tärkeää pitää myös itsestänne huolta ja
omasta jaksamisestanne. Ole
itsellesi armollinen äläkä vaadi itseltäsi liikoja muista: paras on hyvän pahin vihollinen
palkitse itsesi onnistumisistasi
Suomalaisille kaiketikin on
ominaista, että usein olemme
liian vaatimattomia nostamaan
esiin omia vahvoja puoliamme. Turha vaatimattomuus
voikin peittää niitä mahdollisuuksia, joita meillä saataisi
eri alueilla olla. Tai sitten emme vain niitä tiedosta.
Nyt on aika antaa uusi suunta tiedostamisellenne!

ARVOISAT MERKONOMIT
Markkinointinäyttöjenne vastaanottajana minun on ihan
pakko sanoa erikseen teille:
Olette mahtava joukko,
työssänne luovia, vastuuntuntoisia ja mikä parasta
– halukkaita oppimaan uusia
asioita.

Muutamien näyttötuntien
aikana kävimme läpi koko
markkinointikokonaisuuden,
oppimanne uudet asiat sovellettuna käytännön työhönne.
Vanhojen tutkinnonperusteiden mukainen näyttötutkinto
on laajuudessaan erittäin vaativa. Tekin sen olette saaneet
kokea, ettekä ole päässeet mitenkään helpolla. Siksi voitte
olla perustellusti ylpeitä saavutuksestanne ja testatusti tietoisia omasta osaamisestanne.
Olen erittäin iloinen, että
jokaisella teillä on juuri omat
vahvuutenne, joilla voitte loistaa ja ne tulee nostaa valoon,
ei jättää vakan alle. Mielestäni
opitun tiedon ja kokemuksen
kautta omaksutun taidon yhteensovittaminen on vahva paketti, jota kannatti tavoitella.
Evästyksenä sanoisin teille jokaiselle:
Yksikään lintu ei lennä liian
korkealle, kunhan se lentää
omilla siivillään
Sinulle, eri aloilta valmistuneelle, toivotan elämääsi onnea ja menestystä!
PS. Kolmosen uutisankkuri Urpo Martikainen valittiin
viikko sitten Suomen Merkonomiyhdistysten liiton Kunniamerkonomiksi. ❦

Uutisia
Helmerit ja SMYL mukana
S&A-päivillä (osasto 5h27)
16.–17.9.2010 Helsingin Messukeskuksessa
Sihteereille, assistenteille ja muille toimistoalan ammattilaisille suunnattu tapahtuma. Sihteeri ja Assistentti -päiviltä löydät
hyödyllistä tietoa helpottamaan työtäsi. Rekisteröidy ennakkoon
www.finnexpo.fi sivuilla olevan linkin kautta!
Tervetuloa vierailemaan osastollamme 5h27.
Helsingin Sydänpiiri suorittaa osastollamme erilaisia mittauksia
messujen aikana. Esimerkiksi kolesterolin mittaus 10 euroa.
Tule mittauttamaan tärkeät arvosi!
Samanaikaisesti Messukeskuksessa
CORE CONGRESS & EVENTS
GIMME LIIKELAHJAT

Aikuiskoulutustuki kasvoi
❦ Aikuiskoulutustuki kasvoi elokuun alusta alkaen vajaan kolmanneksen. Nyt se vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää.
Verollista tukea voidaan myöntää työstään opintovapaan ajaksi tai koulutuksen perusteella palkattomalle vapaalle jäävälle.
Sitä voi saada palkansaaja tai yrittäjä, joka on ollut työelämässä
vähintään kahdeksan vuotta.
Tukea maksetaan enintään 18 kuukauden ajan. Sitä voi hakea myös sähköisesti osoitteessa www.koulutusrahasto.fi. ❦
STT 2.8.2010

MjK:n lyhytkoulutukset ja valmennusohjelmat 2010 syksy
Nimi

Kohderyhmä

Toteutusaika

esimiestyön perusteet (2 pv)
- Edisty Esimiehenä 1
Jukka Kataja
850€ + alv - 20 %:n alennus

esimiehet, jotka kaipaavat päivitystä johtamistaitoihin sekä
henkilöille, jotka siirtyvät tai aloittavat esimiestehtävissä

ti-ke 7.-8.9.2010

esimiestyön menetelmiä (1 pv)
- Edisty Esimiehenä 2
Jukka Kataja
500€ + alv – 20 %:n alennus

esimiehet, jotka haluavat kehittää ja selkeyttää yksikkönsä
toiminnan ja johtamisen suunnittelua ja toteuttamista

to 23.9.2010

johda tiimi tavoitteisiin (2 pv)
- Edisty Esimiehenä 3
Jukka Kataja
850€ + alv – 20 %:n alennus

esimiehet ja tiiminvetäjät, jotka haluavat työvälineitä
tuloksellisen yhteistyön luomiseen ja ylläpitämiseen

12.-13.10.2010

Vaativat esimiestilanteet (2 pv)
- Edisty Esimiehenä 4
Jari Oinonen
850€ + alv - 20 %:n alennus

esimiehille, jotka haluavat kehittää omia vuorovaikutustaitoja
haasteellisissa tilanteissa

17. - 18.11.2010

Kättelystä clousaukseen
Myynnin tehovalmennus i
Jari Oinonen (2 pv):
810€ + alv - 20 %:n alennus

henkilöille, jotka haluavat tehostaa osaamistasi
myyntiprosessin eri vaiheissa, tehdä kauppaa tuloksekkaasti
sekä perehtyä asiakkuuksien johtamiseen ja kehittämiseen
Erinomainen sparrauspäivä asiantuntijamyyjille!

23.-24.9.2010

Vakuuttava vuorovaikutus
Myynnin tehovalmennus ii
Esa Parikka (2 pv)
810€ + alv – 20 %:n alennus

henkilöille, jotka hallitsevat myyntiprosessin, mutta haluavat
syventää itsetuntemustaan ja saada lisää vakuuttavuutta
ja syvällisyyttä erilaisiin myynti- ja asiakaspalvelutyön
vuorovaikutustilanteisiin.

21.-22.9.2010

taloushallinnon valmennukset

edisty taloushallinnon osaajana -valmennukset

sisäinen laskenta päätöksen teon tukena (4 pv)
1. Myyntikateajattelun perusteet ja
hyödyntäminen sekä hinnoittelu(1 pv)
2. Vaihtoehtolaskenta ja investoinnit (1 pv)
3. Toiminnan suunnittelu ja seuranta (2 pv)
Matti Vilkkumaa
KP 141
1200 € + alv - 20 %:n alennus

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

edisty esimiehenä -valmennus

edisty B to B myyjänä -valmennus

1200 € + alv
7.10.2010
8.10.2010
18.-19.11.2010

450+alv%
450+alv%
810+alv%

Kohdehaku: tulosyksiköiden vetäjät, muut
tulosvastuuhenkilöt sekä asiantuntijatehtävissä olevat

Helmerien/sMYL-liiton jäsenet saavat MjK:n lyhytkoulutuksista 20 prosentin alennuksen listahinnoista.
MjK-instituutti, MjK-koulutus Oy, www.mjk.fi
Käyntiosoite: Iso Roobertinkatu 20-22 A, 4. krs, 00120 Helsinki
Toimistomme on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.
Postiosoite: PL 143, 00121 Helsinki
puh. 09 4762 5200, faksi 09 4762 5222
Sähköposti: MJK-instituutin yleinen sähköpostiosoite on info[at]mjk.fi, henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@mjk.fi
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Helmerien tiedotus- ja
yhteistoiminta 30 vuotta sitten
Poimintoja vuosilta 1977 – 1980
Vuosi 1977
Helsingin Merkonomien tiedotustoiminnassa puuhasivat
uudet ja nuoret voimat. Vanhempien mielestä ehkä joskus
liiankin innokkaasti. Eräs näkyvä muutos oli yhdistyksen
jäsenjulkaisun Helmeri-nimen
muuttaminen Helmeriuutisiksi. Samalla siirryttiin offsetpainotekniikkaan ja lehden koko suureni perinteisestä A5:stä
A4:ksi. Uusi painotekniikka
mahdollisti myös lisääntyvän
kuvien käytön. Nämä olivatkin suurimmat muutokset, joita noin 16-vuotiaalle lehdelle
oli sen ilmestymisen aikana
tehty.
Helmeri-lehden ”isä”, Jouko Tonteri, kertoi, miten
lehti aikanaan sai alkunsa:
”Olin silloin sihteerinä kesken toimikauden. Yhdistyksessä oli jäseniä vajaat 500.
Jäsentiedotukset hoidettiin
yksinomaan kiertokirjeillä,
joita silloin lähetettiin kymmenkunta vuodessa. Kirjeet
tehtiin pienellä varoitusajalla
ja niissä riitti puuhaa – niin
tekemisessä kuin postituksessakin. Luonteeltani pitkäjännitteisenä ehdotin oman
lehden julkaisemista. Kierona
ajatuksenani oli saada toiminta suunnitelluksi pidemmälle
aikavälille ja vähentää jatkuvien kiertokirjeiden sihteerille
aiheuttamaa työpainetta. Johtokunta hyväksyi ehdotukseni
ja suunnitelmani toteutui. Kun
lehden nimeksi ei tullut muita
ehdotuksia, meni ehdottamani
Helmeri-nimi läpi.”
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Syksyllä järjestettiin uutuutena laivaseminaari Tukholmaan. Seminaarissa käsiteltiin
työyhteisöjen ihmissuhteita.
Paluumatkalla vietettiin pikkujoulua ja humpattiin syysmyrskyn keinutellessa laivaa.
Yhdistyksen virallista pikkujoulua vietettiin maalaismaisemissa Tuusulan Krapihovissa.
Illan varsinaiseksi menestykseksi muodostui improvisoitu yhteisesitys ”laulunäytelmästä” Kylähäät, joka jouduttiin yleisön eli esittäjien
pyynnöstä uusimaan lukuisia
kertoja. Oli löytynyt ratkaisu yleiseen naishelmereiden
kokemaan tanssikavaljeerien
puutteeseen. Näin kaikki pääsivät mukaan tanssin ja leikin
pyörteisiin.

Vuosi 1978
Helmerit ottivat aktiivisesti osaa asioiden käsittelyyn
Merkonomiliiton vuosikokouksessa Joensuussa. Helmerit
esittivät Merkonomiliitolle
toiminnanjohtajan toimen perustamista, mikä toteutettiinkin samana vuonna. Muutoinkin Helmerit olivat aktiivisesti
mukana edistämässä yhdistysten välistä yhteistoimintaa.
Olivathan Helmerit olleet jo
vuosikymmeniä eräänlaisessa muun Suomen boikotissa.
Helsinkiläiset koettiin jostain
syystä ylpeinä ja vieraina.
Puheenjohtajana aloitin aktiivisen lobbaustyön ja kiersin ympäri Suomea tavaten
yhdistysten puheenjohtajia ja
vakuuttelin, että helsinkiläiset
merkonomit ovat mukavia ja

valtaosa itse asiassa muualta
tulleita. Yhteistyö pääkaupunkiseudun merkonomiyhdistysten kanssa saatiin ensin
alkuun.
Merkonomien arvostus puhutti kovin lehdistöä myöden.
Puhuttiin ”merkonomisysteemeistä” ja soitettiin ”merkonomimusaa”. Lehdet kertoivat
jopa, mitä Merkonomiliiton
puheenjohtaja syö ja harrastaa.
Merkonomi-titteliä sovitettiin
kilvan lähes jokaiseen mahdolliseen ja mahdottomaankin yhteyteen. Jopa Suomen
ensimmäistä lentokonekaapparia yritettiin tituleerata merkonomiksi – ilman vastinetta.

Vuosi 1979
Merkonomiliitto kokoontui
vuosikokoukseensa Tampereelle varsin kiihkeissä tunnelmissa. Kokousta puhuttivat liiton liiketoimet, erityisesti sen omistukseen hankittu
Merkopaino Oy. Ajan hengen
mukaisesti epäiltiin rötösherrojen olevan tässäkin asialla.
Helmerit olivat aktiivisesti
mukana etsimässä ratkaisua
tilanteeseen.
Helmeri-yhteyksiä muihin merkonomiyhdistyksiin
vahvistettiin kaikilla tahoilla.
Osallistuttiin aktiivisesti eri
yhdistysten järjestämään vapaa-ajan toimintaan: risteiltiin Saimaalla Lappeenrannan,
Kymen ja Kouvolan merkonomien kanssa, juhlittiin Tallinnassa hämeenlinnalaisten
seurassa, käytiin teatteriretkellä Tampereella ja vietettiin

teatteri-iltaa vierainamme turkulaiset ja hyvinkääläiset.
Merkonomiliiton taloudellinen tilanne kärjistyi loppuvuodesta jo sellaiseksi, että
Helmerit vaativat joulukuussa
koolle ylimääräistä liittokokousta pohtimaan Merkonomiliiton ja omistamien yhtiöiden
uhanalaista tilaa. Liiton johto
puolestaan moitti yliherkkänä
yhdistystämme muun muassa
Helmeriuutisissa mainituista
vihjauksista liiton epäonnisiin
yritystoimiin.
Merkonomivitsit olivat
saavuttamassa jo lähes saturaatiopisteensä. Teekkarien vappulehti Äpy totesikin
merkonomien lukumäärästä,
että ”merkonomivitsejäkään ei
enää viitsi kertoa, sillä puolet
kuulijoista suuttuu…”

Vuosi 1980
Vuoden tärkeimmät tapahtumat olivat oman yhdistyksen
25-vuotisjuhlat ja Helmerien
järjestettäväksi – ensi kertaa
vuosikymmeniin – annettu
Merkonomiliiton liittokokous. Lobbaustyö kantoi hedelmää. Yhdistyksen vuosijuhlan
alkajaisiksi suoritettiin Helsin-

Jouko Tonteri, Helmeri-lehden perustaja, täytti 50 vuotta
vuonna 1980.

Kuvassa yhdistyksemme entinen puheenjohtaja Eero Hankala
(vas.) luovuttamassa matrikkelia Merkonomiliiton puheenjohtaja
Kauko Paanaselle. 27.9.1980.

gin Merkonomien lipun naulaus Kalastajatorpalla. Lipun
naulaajaksi oli pyydetty työtai merkonomimaailmassa
ansioituneita merkonomeja.
Merkonomiliiton tunnelmaltaan sähköinen vuosikokous
junailtiin Helmerien isännyydessä rutiinimaisella ammattitaidolla kaikkia tyydyttävään
lopputulokseen.
Helmerien 1964 ideoima
merkonomien lentopalloturnaus Merkonomiliiton vuosikokouksen yhteydessä oli alkuperäissäännöistä poiketen
muuttunut vuosien mittaan
lähes ammattimaiseksi SM-otteluksi. Helsingin kokouksessa oli ikään kuin palattu lähtöpisteeseen: paikalla oli vain
Helsingin joukkue. Mestaruus
tuli Helmereille kumartamalla.
Merkonomiliiton liikeyrityksen Merkonomimainoksen toiminta oli ajautunut jo
lähelle suoritustilaa eivätkä
Helmerit halunneet voimattomina seurata tilannetta vierestä. Niinpä pelastusoperaatioon
osallistui Helmerien vahva
”palokuntalaishenkinen” ryhmä.
Juhlavuoden kunniaksi Helmerit julkaisivat Merkonomiliiton 30-vuotismatrikkelin,
ensimmäinen ja ainoa matrikkeli liiton historiassa. Liiton
epäonnistuneet liiketoimet

olivat pitkään puhuttaneet
valtakunnallista merkonomikenttää ja näin suhtautuminen
kaikenlaiseen yritteliäisyyteen
oli kovin yliherkkää. Merkonomimatrikkelikin sai ansioistaan huolimatta osakseen
erittäin kovaa ja kademielistä
kritiikkiä.
Merkonomien kasvava määrä puhutti edelleen lehdistöä.
Mainosuutiset-lehti kirjoitti:
”Taskulaskinmies laski yhtenä päivänä, miten paljon tässä
maassa on merkonomeja. Ja
havainnollisti: jos Suomeen
perustettaisiin kioskeja 50
metrin välein linjalle Helsinki
– Utsjoki, niin joka kioskille
riittäisi merkonomeja hoitajiksi. Ja vielä kaksi riittäisi kunkin kioskin tarkastajiksi.” ❦
Eero Hankala
Helmerien puheenjohtaja
1970–80-lukujen vaihteessa

Helsingin Merkonomit
ovat toimineet tänä vuonna 55 vuotta ja Helmerilehti puolestaan on jo
50-vuotias. Pyöreät vuodet saivat entisen puheenjohtajan, Eero Hankalan,
muistelemaan yhdistyksen
ja liiton vaiherikkaita kehityksen vuosia 70-luvun
lopulta 80-luvun alkuun.

Kutsu Helsingin
Merkonomit ry:n
Syysvuosikokoukseen
Aika: keskiviikko 24.11.2010 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 yhdistyksen puheenjohtaja
6. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2011
8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista
9. Vahvistetaan varsinaisten ja opiskelijajäsenten jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun suuruus ja
tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismäärä.
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2011
11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2011
tilejä ja hallintoa
13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
14. Muut mahdolliset asiat
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus
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Helmerin ruokanurkkaus

Teksti: Anni Purontaa

Sienet ovat olleet harvassa tänä kesänä Etelä-Suomessa.
Jos tarkkaan katsoo, niin pieniä löytöjä voi metsäkävelyllä tehdä.

O

len juuriltani kannaksen karjalainen.
Jouduimme Pirkanmaalle sotien jälkeen. Siellä olen syntynyt ja kasvanut ja sittemmin pääkaupunkiseudulle
valunut. Aviomieheni on syntyperäinen
stadilainen.
Julkisuudessa kerrotaan että karjalaiset osasivat sienien käytön ja opastivat
sodan jälkeen kantaväestöä. Minulla on
kuitenkin vähän erilainen mielikuva.
Meillä kerättiin keväisin vain mörskyjä
eli korvasieniä. Isä kantoi niitä paljon ja
oli mukavaa, kun löysin itsekin jonkun.
Jos tiedettiin, missä oli tehty metsätöitä,
sinne mentiin ja murroksesta yleensä löytyi paljon sieniä. Olimme 90-luvulla kesäretkellä ystävättärien kanssa kesäkuun
puolivälissä koillismaalla. Taivalkoskella
huomasimme, että uutta ojaa oli kaivettu tien viereen Kalle Päätalon kotimökin
tienoilla. Ja korvasieniä oli tien varressa
metsän puolella pilvin pimein. Jätimme
sienet paikoilleen, mutta jälkeenpäin laskeskelimme, että niillä olisimme voineet
maksaa seuraavan yön majoituksen Kajaanissa. Päätalon tekstien mukaan siellä
ei ole ymmärretty sienistä mitään. Suomen sienistä muuten kerätään vain noin
2-4 prosenttia käyttöön. Paljon hyvää ravitsevaa ruokaa menee hukkaan.
Pitää kuitenkin muistaa, että korvasieni
on käsittelemättömänä tappavan myrkyllinen. Sienet on keitettävä kahteen kertaan, vähintään viisi minuuttia väljässä
vedessä ja huuhdottava keittokertojen välissä ja lopuksi kylmällä vedellä.

Juhlan alkukeitto
litran verran tuoreita korvasieniä
2 rkl voita
2-3 rkl vehnäjauhoja
8 dl lihalientä
2 dl kermaa
suolaa, valkopippuria
Hienonna keitetyt ja huuhdellut sienet.
Sulata voi kattilassa. Lisää sienet ja se-
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Kuva: Merja Äimänen

Sieninautintoja
koita hetki. Ripota vehnäjauhot joukkoon.
Lisää lihaliemi vähitellen samalla sekoittaen. Keitä miedolla lämmöllä vähintään
15 minuuttia. Mausta ja lisää kerma.
Kesän jatkuessa tulevat keltavahverot
eli kantarellit. Jostain syystä niitäkään ei
meillä kerätty. Vasta 90-luvulla pikkusisareni löysi lapsuuden mailtamme hyvän
kantarellipaikan. Kantarellejahan, tosin
ei suomalaisia, on ollut jo pitkään torimyynnissä tänäkin kesänä.

keittämisen aikana. Kuitenkin se on ihan
normaalia ja suuren yleisön mielestä haaparousku on paras suolasieni. Ilmeisesti
kukaan ei minulle kertonut, ettei kyse ole
pilaantumisesta.
Rouskuja pitää keittää pari minuuttia ja
huuhdella ennen ruoaksi valmistamista.
Kannaksella kerättiin mörskyjen ohessa
vain sieniä, joista tuli maitoa. Vain ne kelpuutettiin ravinnoksi. Sääntö on hyvä ja
varma nytkin, mutta siirtää monet hyvät
ruokasienet sivulle. Toisaalta hyvä, että
tajutaan, mikä on varmasti turvallista.

Kantarellimuhennos

Suolasienet

litra tuoreita kantarelleja
1-2 sipulia
3-4 rkl korppujauhoja
1-2 rkl voita
2 dl kermaa tai kermamaitoa
suolaa, valkopippuria
Hienonna kantarellit ja sipulit. Keitä sieniä paistinpannulla, kunnes kaikki
neste on hävinnyt. Lisää voi ja sipulisilppu. Kääntele seosta, kunnes sipuli on läpikuultavaa. Lisää korppujauhot ja puolet
kermasta ja anna hautua ”kokoon”. Lisää
sitten loppukerma ja mausta. Yksinkertainen juttu, mutta mainio ruoka uusien
perunoiden kanssa.

Pane peratut sienet kattilaan kylmään
veteen (4-5 litraa sienikiloa kohti). Kuumenna kiehuvaksi ja kuori vaahto pois
pinnalta. Keitä joitain minuutteja, karvalaukkuja ja kangasrouskuja 4-5 minuuttia,
huuhtele sienet runsaalla kylmällä vedellä. Valuta ja jäähdytä.
Pane sienet tiiviisti kerroksittain suolan
kanssa puhtaaseen lasi- tai muoviastiaan.
Suolakerros tulee päällimmäiseksi. Karkeata suolaa kuluu 100–150 grammaa sienikiloa kohti. Jotkut maustavat sienetkin
valkosipulinkynsillä, tillin kukinnoilla ja
mustaherukan lehdillä, kuten suolakurkut.
Peitä astia muovikelmulla tai voipaperilla ja sopivankokoisella lautasella. Laita
paino päälle.
Säilytä kylmässä ja tarkista, että sienet
ovat kokonaan suolaveden peitossa. Lisää tarvittaessa suolavettä (100 g suolaa,
litra vettä).
Toinen versio, jossa sienien päälle kaadetaan kuuma suolavesi ja niiden annetaan olla vuorokausi lämpimässä ennen
kylmään siirtämistä.

Rouskuja kerättiin perheessämme paljon ja ne olivat halutuimpia sieniä. Osa
syötiin heti muhennoksena, osa suolattiin. Vieläkin himoitsen suolasieniä. Pieni
mustarousku oli hyvä suolasieni, mutta
jossain vaiheessa se julistettiin epäterveelliseksi ja käyttökieltoonkin. Hengissäpä minä olen edelleen! Nyt mustarousku on taas vapautettu ruokasieneksi,
mutta varauksella. Minusta se on hyvä ja maukas ainakin suolattuna. Kauniskin sieni. Mitään parempaa en tiedä
kuin suolasienistä tehty hake sipulin ja
hapankerman kera. Hassua, että lapsena
vierastin haaparouskua, koska se vihertyi

Sienikiusaus
kilo perunoita
150 g savukylkeä
2 sipulia
3 dl liotettuja suolasieniä

2 dl maitoa
200 g sulatejuustoa
valkopippuria
Suikaloi savukylki ja silppua sipulit.
Hauduta sipulit pehmeiksi lihan kanssa.
Lisää hienonnetut sienet. Kuori ja viipaloi
perunat. Laita voideltuun vuokaan kerroksittain perunaviipaleita ja sieniseosta.
Kiehauta maito. Lisää juusto ja sekoita,
kunnes juusto sulaa. Kaada vuokaan.
Paista puoli tuntia 200 asteessa ja noin
tunti 150 asteessa.

Luostarin seljanka
3 dl esikäsiteltyjä rouskuja
2 porkkanaa
pala juuriselleriä ja palsternakkaa
sipuli
2-3 rkl rasvaa
4-5 perunaa
1,5 litraa kasvislientä
2-3 valkosipulinkynttä
pikku purkki tomaattipyreetä
maustekurkku
persiljaa, timjamia, kirveliä
mustapippuria
Suikaloi juurekset ja sipuli, kiehauta
rasvassa. Lisää kasvisliemi ja suikaloidut
perunat. Keitä 20–30 minuuttia. Lisää pilkotut sienet. Mausta maun mukaan. Lopuksi lisää suikaloitu maustekurkku ja
persiljaa.
Tatteja meillä ei kerätty eikä syöty. Jostain kirjoista olen lukenut että kyseisellä
luovutetulla Karjalan alueella kerättiin
ennen rajan sulkeutumista tatteja myyntiin Pietariin. Ne pujotettiin ”rihmaan”
ts. lankaan ja kuivattiin. Ehkä tattiruoka
samaistettiin liiaksi venäläisyyteen? Tuttavan tuttava alkoi aikoinaan ostaa tatteja
Suomesta Italian herkkupöytiin syötäväksi. Sattui kuolemantapaus ja suomalainen
leski myi bisneksen toiselle italialaiselle.
En ole seurannut, miten kauppa on nyt
käynyt. Italiassa tatit ovat luksusta ja italialaiset ovat todella kateellisia meidän
jokamiehen oikeuksista poimia moista
herkkua.

Grillitatit
nuoria, kiinteitä herkkutatteja
leikataan paksuiksi viipaleiksi ja marinoidaan pari tuntia:
2 osaa öljyä
1 osa sitruunamehua

hienoksi silputti sipuli
hienonnettua persiljaa
Grillataan marinoidut tatit ritilän päällä.

Tatti-kasviskeitto
vajaa dl rikottuja ohrasuurimoita
0,75 l hienonnettuja tatteja
sipuli
selleriä, palsternakkaa ja pari porkkanaa
2 kasvis- tai lihaliemikuutiota
0,5 l maitoa (tai vettä)
mustapippuria, suolaa
Liota suurimoita muutama tunti vedessä tai vaikkapa yön yli. Keitä suurimot
pehmeiksi liemikuutioliemessä (n 1,5 l
vettä). Lisää hienonnetut tatit ja sipuli ja
karkeaksi raastetut juurekset.
Keitä noin neljännestunti. Lisää maito
ja mausteet. Kuumenna kiehuvaksi.
Suppilovahvero ja mustatorvisieni kuuluvat viime vuosikymmenien tuttavuuksiini. Ne ovat sikäli kiitollisia sieniä, että
maistuvat niin tuoreina, kuivattuina kuin
pakastettuinakin. Lisäksi ne antavat satoa
lähes lumentuloon saakka. Saksalainen
tuttava otti mielellään kuivatut sienet kotituliaisiksi taas kerran, kevättalvella Suomessa käydessään. Edellisestä sienierästä
kuulemma tehtiin hyvää keittoa.

Kartanon vahverokeitto
litra suppilovahveroita
2 rkl voita
3-4 rkl vehnäjauhoja
litra kanalientä
4 dl kermaa
0,5 tl mustapippuria
2 rkl sherryä
Pilkottuja vahveroita kuumennetaan
kattilassa, kunnes neste on haihtunut. Sekaan lisätään voi ja jauhot. Sitten kuuma
kanaliemi, koko ajan sekoittaen. Keitetään 10 minuuttia. Lisätään kerma. Maustetaan mustapippurilla ja sherryllä.
Olen muistellut lapsuuden leikkitoverini Virpin kanssa myös yhteisiä ruokajuttuja. Sama karjalainen tausta, mutta
heillä keitettiin tattejakin. Tosin niistä ei
pidetty. Valmistustapa oli ilmeisesti väärä,
mutta kun Virpin perheessä oli kymmenen lasta, niin ruoka kuin ruoka kaiketi
kelpasi. Nykyään Virpi kerää vain korvasieniä, kantarelleja, suppilovahveroita

ja mustia torvisieniä. Ihmetyttää, miksi
rouskut ovat nyt pannassa.
Muistakaa, että sieniinkin voi epäedullisilla kasvupaikoilla kerääntyä myrkyllisiä raskasmetalleja. Siksi kannattaa välttää poimimista vilkasliikenteisten teiden
varsilta ja teollisuuslaitosten lähettyviltä.
Terve harkinta käyttöön.
Sienien kerääminen ja myyminen yksityishenkilölle on verotonta toimintaa.
Mikäli niitä käsitellään, esimerkiksi pilkotaan tai suolataan, muuttuu myyminen
verolliseksi.
Hellekesän jäljiltä ennustetaan kuivuuden takia huonoa sienivuotta. Jotain
varmaan löytyy, ainakin yhdellä kerralla laitettavaksi. Siis sieniä keräämään ja
nauttimaan mars, mars. Pikku saaliista
voi tehdä vaikkapa:

Sieniperunat kahdelle
1-2 tattia
4-5 keitettyä perunaa
voita, suolaa. mustapippuria
ruohosipulia
Puhdista ja viipaloi tatit. Kuori ja kuutioi perunat. Kuumenna sieniä paistinpannussa, kunnes neste on haihtunut. Lisää
voi ja anna ruskistua hetki. Lisää perunakuutiot ja ruskista niitäkin. Lisää lopuksi
hivenen mustapippuria ja suolaa, pinnalle
ruohosipulisilppua.
tai

Eestiläinen seenesalat
1,5 dl ryöpättyjä sieniä
3-4 keitettyä perunaa
sipuli
tomaatti
Paloittele sienet ja tomaatti, hienonna
sipuli. Kuutioi perunat. Sekoita. Tee kastike (kerma)viilistä tai jukurtista ja mausta suolalla ja pippurilla. Sekoita se salaattiin. Lisää päälle halutessasi tomaattia ja
ruohosipulia. ❦
Nauttikaa!
”Kyllä sitä aina ollaan ahmimassa paistettuja leppärouskuja, mutta ei viitsitä kerätä niitä millään, äiti kivahti, kun minä
aamiaisella kiljahdin riemusta nähdessäni paistinpannullisen leppärouskuja runsaan smetanakerroksen alla.” (Aleksandra Kollontai: Hetkiä elämästäni)
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Merja Äimänen

H

elsingistä matkataan itäsuuntaan yleensä maanteitse, josta ei näe Suomenlahden kaunista rannikkoa
ja saaristoa. Sen vuoksi oli virkistävää vaihtelua matkustaa
meritse Helsingistä Kotkaan.
Elokuun puolivälissä Kristina Brahe -laivalla oli mukana

myös Helmeri-ryhmä. Kotkassa tutustuimme komeaan Merikeskus Vellamoon.
Matkan teko vanhan ajan
laivalla on mukavan leppoisaa. Aikaa Helsingistä Kotkaan menee runsaat kuusi
tuntia. Aikaa on nauttia lounaasta, merestä ja mukavasta
seurasta. Matkapäivämme oli
tosin tämän kesän harvoja sa-

depäiviä. Tuulikin tuiversi merellä välillä melko reippaasti,
mutta Kotkaan saapuessamme
taivas oli jo sininen ja aurinko
lämmitti taas mukavasti.
Matkan huipennuksena tutustuimme Kotkan sataman
komeaan, aallon muotoiseen
Merikeskus Vellamoon. Helmeritkin ihastuivat rakennukseen ja sen näyttelyihin.

Meillä oli aikaa vain tunnin
kierrokseen, mutta Vellamossa olisi mukava oleilla vaikka
koko päivä. ❦
Merikeskus Vellamo
Tornatorintie 99, 48100 Kotka
Puhelin: 040 350 0497
info@merikeskusvellamo.fi
Avoinna: ti, to–su klo 11.00 – 18.00,
ke klo 11.00 – 20.00, ma suljettu

Marja Alppi (vas.) ja Liisa Kotimäki nauttivat
kannella tuulen tuiverruksesta.
Helmeri-ryhmä kokoontui 18.8. Kauppatorin rantaan.

Saavumme jännittävän näköiseen
Merikeskus Vellamoon.
Nyt näkyy Kotkan satama!
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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 9.9.2010 klo 17.00 - 18.30
tutustumiskäynti Fysiikan laitokselle

Hinta: 26,00 e, maksuviite 4996
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Kokoontuminen Physicum-rakennuksen aulassa (Fysiikan laitos).

Esityksen kesto avoin. Esityksessä on väliaika.
Ensi-ilta 14.9.2010
www.avoimetovet.fi

Helsingin yliopiston Fysiikan laitos,
Gustaf Hällströmin katu 2a, 00560 Helsinki

Fysiikan laitos tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden tutustua
toimintaansa. Laitoksen esittelyssä tutustutaan fyysikon työhön ja
laitoksella tehtävään kansainvälisesti korkeatasoiseen
tutkimukseen. Kurkistus fysiikan laboratorioihin kertoo millaisissa
tiloissa nykypäivän tiedettä tehdään ja saatetaanpa vierailun aikana
nähdä fysiikan opiskelijoitakin työnsä parissa ahertamassa.

Ke 29.9. kello 19.00
Heidi Herala ja Ilmari Saarelainen
Kuva © Matti Matikainen

Lisäksi jos mieltäsi askarruttaa jokin luonnonilmiö tai tekniikan
ihme, niin vierailun aikana voit kysyä fyysikolta ratkaisua
ongelmaasi!
Illan isäntinä toimivat Fysiikan laitokselta Ilkka Hendolin & kumpp.
Perille pääset ainakin busseilla: 55, 73, 75, 77, 730, 731 Kumpulan
kampus -pysäkki Kustaa Vaasan tiellä. Myös raitiovaunuilla 6 ja 8
pääsee lähelle.
tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset 5.9.2010 mennessä.
Tulethan ajoissa paikalle.
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
Fysiikan laitoksen www-sivut:
http://physics.helsinki.fi/

To 16.9. klo 19.00
Canthia

Minna Canthin novelleja näyttämöllä
Teatteri Avoimet Ovet
Museokatu 18, Helsinki
Syksyn uutuusnäytelmä
Lain mukaan
Maria elää sopusointuista perhe-elämää. Työttömyyden kohdatessa
on perheelle ansaittava rahaa keinolla millä hyvänsä.
Ompelija
Marthan saapuessa ompelemaan kihlajaisleninkiä Römerin perheen
tyttärelle paljastuu, että sulhanen on Marthalle tuttu.
Kodista pois
Fannyn on vaikea hyväksyä vanhempiensa maailmankuvaa, jossa
naisen itsenäiselle ajattelulle ja ratkaisuille ei anneta arvoa.

eila, rampe ja palvattu onni
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki

Syksyn uutuuskomedia Arena-näyttämöllä
”Huumori ei synny päättämällä, että nyt ollaan hauskoja. Kun
kirjoitin näytelmää Eila, Rampe ja palvattu onni, suhtauduin
näytelmän henkilöihin mahdollisimman vakavasti: asetin Eilan,
Rampen, heidän tyttärensä Likan ja tämän poikaystävän Pirkan
”perimmäisten kysymysten äärelle”. Syntyi road-näytelmä, jossa
Eila, tahattoman teräväkielinen talousihminen ja hänen miehensä
Rampe, tahattoman hyväntahtoinen luovija, joutuvat Pirkan
sosiologisen onnellisuustutkimuksen materiaaliksi. Pariskunta tekee
kesämatkan halki Suomen. Rampen unelma olisi viettää kesäinen
päivä hyvässä rautakaupassa, Eilalle taas tärkein kohde on
ihmeparantajan vastaanotto, sillä Rampen jalka niksuu.” (Sinikka
Nopola)
Ensi-ilta 9.9.2010
Rooleissa: Heidi Herala, Ilmari Saarelainen, Leena Rapola ja
poikaystävä
Ohjaus: Heidi Räsänen, säveltäjä: Maija Kaunismaa
Hinta: 31,00 euroa (norm. 34,00), maksuviite 5021.
Ilmoittautumiset ja maksu 30.8. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

teksti Minna Canth – Heini Tola

17

Tapahtumakalenteri
To 30.9.2010 klo 17.00 – 19.30

tutustuminen Vuosaaren satamaan ja
Merimieskirkkoon
Gate House, Komentosilta 1, 00980 Helsinki

Helmerit järjestävät tutustumiskäynnin Vuosaaren satamaan.
Kokoonnumme Gate Housen,
keltaisen 13 kerroksisen rakennuksen ala-aulaan, jossa meitä ollaan
vastassa. Markkinointipäällikkö Antti Saarinen esittelee
satamakeskusta ja kertoo sen toiminnasta. Kokoustilassa juomme
kahvit.

Kuvassa: Salla Eerola, Andrew Bowman
Kuvaaja: Sakari Viika
Suomen Kansallisbaletti

Kansallisbaletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven kaunis versio
Joutsenlammesta on raikas, mutta samalla perinteitä kunnioittava
baletti. ”En ole koskaan ymmärtänyt, miksi prinssi ihastuu lintuun.
Minun versiossani prinssi kohtaa Odetten kauniin naisen muodossa”,
Greve kertoo.
Klassikkobaletissa soi Tšaikovskin kaunis musiikki, koreografia
pohjautuu Marius Petipan ja Lev Ivanovin versioon vuodelta 1895.
Suositellaan yli 6-vuotiaille.
Liput: 48 euroa (norm. 56 e),
paikat permannon riveillä 10 – 11, maksuviite 5225.
Huom. hinta edellyttää määrättyä ryhmäkokoa.

Jos haluatte kuulla jostakin erillisestä osa-alueesta, niin kertokaa
hyvissä ajoin etukäteen
liisa.kotimaki@helmeri.fi

Ilmoittautumiset 10.9. mennessä, maksut 16.9. mennessä.

Pistäydymme myös tutustumassa Vuosaaren Merimieskirkkoon, joka
aloitti toimintansa samaan aikaan uuden sataman kanssa vuonna
2009. Merimieskirkko sijaitsee suljetun satama alueen ulkopuolella
Gate Housen ja Hansaterminaalin välittömässä läheisyydessä.

Kesto 2 t 35 min, 1 väliaika. Näytännöt: 27.8. – 16.10.

Satamaan pääsee mm. Metrolla ja sieltä edelleen bussilla.
Vuosaaren metroasemalta pääsee satamaan bussilla 90B ja
Itäkeskuksesta bussilla 519A. Omalla autolla tulijoille löytyy
maksullinen parkkitalo.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksusuoritukset 15.9.2010 mennessä.
Hinta: 5,00 euroa, sisältäen tutustumiskäynnin, kahvin/teen ja
pullan. Maksuviite: 5212.
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ma 4.10. kello 19.00
joutsenlampi (baletti)

Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00251 Helsinki
Helmereille on varattu edulliseen hintaan lippuja Oopperan uuteen
ja aina yhtä ihanaan Joutsenlampi-balettiin. Pidä kiirettä ja varaa
paikkasi.
ennen näytöstä tutustumme baletin kiehtovaan maailmaan.
tarkemmat tiedot tutustumiskierroksesta ilmoitamme
myöhemmin.
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Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Koreografia Kenneth Greve (Ivanov-Petipan mukaan)
Musiikki Pjotr Tšaikovski
Musiikinjohto Vello Pähn / Kari Kropsu
Tutustu: www.operafin.fi

To 7.10. kello 19.00
Viimeinen valssi

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie
Suosikkinäytelmään saatu paikkoja parvekkeelta
Rooleissa: Ulla Tapaninen, Leena Uotila, Sara Paavolainen, Riitta
Havukainen, Antti Litja, Seppo Maijala, Tom Wentzel, Jonna
Järnefelt, Merja Larivaara, Petri Johansson, Sami Hokkanen, Anitta
Niemi
Pianisti: Pirjo Bergström, ohjaus: Raila Leppäkoski
Liput: 31,00 euroa, maksuviite: 5034
Ilmoittautumiset ja maksut 1.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu näytelmään: www.hkt.fi

Tapahtumien
yhteenveto
sivulla 22.

Tapahtumakalenteri
Ke 13.10. – su 17.10.2010

Ke 27.10. kello 19.00

Helmeri-matka kulttuuripääkaupunki istanbuliin

KieHtOVa istanBuL
Matka on loppuunmyyty!
Matkaohjelma:
Keskiviikko 13.10.
Lento Helsingistä Istanbuliin klo 13.55 – 17.15. Kuljetus hotelli
Golden Parkiin ja majoittuminen.
torstai 14.10.
Istanbulin nähtävyyksiä, vierailu Chora-museossa, joka on kuuluisa
upeista mosaiikeistaan, vanhassa Hippodromissa, Hagia Sofiassa,
joka on bysanttilaisen rakennustaiteen merkittävimpiä luomuksia ja
Yerebatin vesisäiliöllä, joka on tunnettu elokuvista. Päivän aikana
lounas.
Perjantai 15.10.
Vierailu Topkapin palatsissa, Sinisessä Moskeijassa ja ostoksilla
Suuressa Basaarissa. Päivän aikana lounas Topkapin palatsin
Konyaali-ravintolassa.
Lauantai 16.10.
Mika Waltarin jäljillä, vierailu Pierre Lotin kukkulalla, jossa teetä
Mika Waltarin tapaan, kävelykierros Istiklal-kadulla ja sen
ympäristössä, kahvit Buyk Londra -hotellin kahviossa, jossa Mika
Waltari tapasi istuskella. Illalla Bosporinsalmen risteily.
sunnuntai 17.10.
Kuljetus lentokentälle ja paluulento Helsinkiin klo 09.30 – 12.55.
Matkan hinta: 945 euroa/matkustaja
Hinta sisältää kaiken tämän: * reittilennot Helsinki-IstanbulHelsinki veroineen * lentokenttäkuljetukset * majoitus hotelli
Golden Parkissa (****) kahden hengen huoneessa * hotelliaamiaiset
ja 2 lounasta * ohjelmanmukainen, runsas retkiohjelma ( 2
kokopäiväretkeä, 1 puolipäiväretki) sekä iltaristeily Bosporinsalmella
* suomenkielisen oppaan palvelut.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 175 €.
Hotelli: http://www.hotelgoldenpark.net/
ennakkomaksu 250 euroa/matkustaja viikon sisällä varauksesta,
loppumaksu 9.9. mennessä. Maksuviite: 5018.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Lentoaikataulu:
Helsinki - Istanbul TK 1756 klo 13.55-17.15
Istanbul - Helsinki TK 1755 klo 09.30-12.55
Tutustu Istanbuliin:
www.istanbulcityguide.com
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy.
www.matka-agentit.fi

Helena Vierikko, Jonna Järnefelt ja Sampo Sarkola
Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Vaimoni on toista maata
Lilla Teatern
Yrjönkatu 30, Helsinki

Vauhtia ja väärinkäsityksiä
”Ranskalaisen Gilles Dyrekin käsikirjoittama Vaimoni on toista
maata on nokkela ja uudenaikainen komedia, jossa kotijuhlat
muuttuvat kaaokseksi pienen väärinkäsityksen kasvaessa valtaviin
mittasuhteisiin. Viime syksynä kehuja niittänyt Hemmafestentilannekomedia esitetään nyt suomeksi.
Rakastunut pariskunta valmistautuu iloiseen illanviettoon:
Katkarapusalaatti on valmiina ja Janssonin kiusaus uunissa. Vanha
opiskelukaveri saapuu tuota pikaa uuden tyttöystävänsä kanssa
päivittämään viime vuosien kuulumisia. Edessä on rattoisa ilta
opiskeluaikoja muistellen ja tulevia häitä hehkutellen.
Vieraat saapuvat myöhässä, eikä vanhan opiskelukaverin tyttöystävä
sano sanaakaan. Kenties hän on ulkomaalainen, eikä osaa suomea.
Isännät tekevät kaikkensa ollakseen poliittisesti korrekteja ja
saadakseen vieraansa viihtymään, mutta siitähän se soppa vasta
syntyykin.” Esa Vedenkannas
Rooleissa: Jonna Järnefelt, Sampo Sarkola, Kari-Pekka Toivonen,
Helena Vierikko
Liput: 27,00 (norm. 29,00), maksuviite: 5047
Ilmoittautumiset ja maksut 20.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Ensi-ilta 21.4.2010
www.hkt.fi

Ti 2.11. klo 19.00
Kuin ensimmäistä päivää
Teatteri Avoimet Ovet
Museokatu 18, Helsinki

Railakas tragikomedia hoitokodin arjesta
Suuren suosion saanut esitys, jonka kevätkausi oli loppuunmyyty.
Kuin ensimmäistä päivää -näytelmän päähenkilö on perushoitaja
Ritva, joka uurastaa määräaikaisella työsopimuksella vanhusten
hoitokodissa Lepolassa. Johtoporras on asettanut ankarat
säästötavoitteet ja tilannetta helpottamaan on palkattu
maahanmuuttaja ja pari siviilipalvelumiestä. Hoitokodin vanhin
asukas on 95-vuotias Taimi, joka elämänsä loppusuorallakin jaksaa
uskoa unelmiin.
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Tapahtumakalenteri
Näytelmä on mustaa huumoria täynnä oleva tragikomedia, jossa
ihmistä kuitenkin katsotaan lempeän lämpöisesti. Näytelmä
pureutuu kriittisesti ajankohtaiseen aiheeseen: työntekijän
jaksamiseen ja vanhusten hoitoon.

4. - 6.12. (la-ma)

Käsikirjoitus Anna Krogerus, ohjaus Heini Tola
Rooleissa Eija Ahvo, Perttu Hangaslahti, Wali Hashi, Petriikka
Pohjanheimo, Ella Pyhältö ja Outi Vuoriranta sekä Metropolian
esittävän taiteen koulutusohjelman opiskelijat: Jani Hendriksson,
Arto Lindholm, Sonja Myllymäki, Mirka Mylläri ja Sami Roikola
Hinta: 26,00 euroa, maksuviite 5005
Ilmoittautumiset ja maksut 30.9. mennessä.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Esityksen kesto 2 h 30 min. Esityksessä on väliaika.
www.avoimetovet.fi

Ke 10.11. klo 19.00
Anna-Maija Tuokko ja Maria Ylipää
Kuva © Tapio Vanhatalo

HeLMerien iLOinen PiKKujOuLuristeiLY
PaLatsien Pietariin
– VIISUMIVAPAASTI!

Pietari – vanha, kaunis, ylväs kaupunki, on suurten tunteiden,
kiehtovan, traagisenkin historian ja koskettavien tunnelmien
kaupunki. Nevan rantakaduilla ja uljailla aukioilla elää taas tsaarin
ajan kullanhohtoinen loisto, ja Nevski prospektia reunustavat
kauniit, vanhat palatsit katselevat modernia nykyaikaa.
Risteile nyt mukavasti Helsingistä Pietariin ms Princess Marialla ja
vietä päivä Pietarissa – mukavassa Helmeri-porukassa, iloisessa
pikkujoulutunnelmassa!
LaiVa-aiKatauLu:
Lähtö Helsingistä lauantaina 4.12. klo 19.00
Tulo Pietariin sunnuntaina 5.12. klo 09.30
Lähtö Pietarista sunnuntaina 5.12. klo 19.00
Tulo Helsinkiin maanantaina 6.12. klo 08.30 (Itsenäisyyspäivä)
Pikkujouluristeilyn hinta:
290 euroa/matkustaja, maksuviite: 5199

Wicked, musikaali

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
Wicked 2000-luvun menestynein musikaali
”Musikaalin tarinassa ja musiikissa on valtava imu! Kunnon actionia
lavalla! Samppanjapullon korkki poksahti auki, kun ystävykset Maria
Ylipää ja Anna-Maija Tuokko saivat Wicked-musikaalin keskeiset
roolit.” (HKT)
Rooleissa: Maria Ylipää, Anna-Maija Tuokko, Vuokko Hovatta, Antti
Lang, Ursula Salo, Heikki Sankari, Tuukka Leppänen, Eero Saarinen,
Mikko Vihma, Unto Nuora, Inka Tiitinen, Katja Sirkiä, Saku Mäkelä,
Saara Aalto, Saara Ahola, Markku Haussila, Sofia Hilli, Jukka Juntti,
Emmi Kangas, Kirsi Karlenius, Ilkka Kokkonen, Ahto Koskitalo,
Petrus Kähkönen, Matti Leino, Aksinja Lommi, Hanna Mönkäre, Heidi
Naakka, Sami Paasila, Tiina Peltonen, Antti Timonen, Raili Ruutu,
Maria Saivosalmi, Pinja Schönberg, Elina Silander, Leenamari Unho.
Ohjaus: Hans Berndtsson, koreografia: Rebecca Evanne,
kapellimestari: Kristian Nyman
Liput 49,00 euroa (norm. 51,00 e), maksuviite 5209
Ilmoittautumiset ja maksut 30.9. mennessä.
Helmerivetäjä Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi
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Hinta sisältää:
* risteily jaetussa kahden hengen B2-hytissä * 2 illallista * 2
aamiaista
* Helmerien oma retkiohjelma: Pietarin kaupunkikiertoajelu ja
vierailu Venäläisen Taiteen museossa suomenkielisen oppaan
johdolla
tÄrKeÄÄ:
Risteilyllä tarvitaan passi, jonka on oltava voimassa 6 kk matkan
jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava kaikkien
ilmoitettujen matkustajien nimi, syntymäaika, passin numero,
passin voimassaoloaika ja kansalaisuus.
Varaa heti – paikkoja rajoitetusti!
ilmoittautumiset viimeistään 30.9.
Varausmaksu: 75 euroa/matkustaja viikon sisällä
ilmoittautumisesta, loppumaksu 1.11.
Vastuullinen matkan järjestäjä: Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi

ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: (09) 773 1405.
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman
tilillemme. Lunastamme vain eräpäivään mennessä maksetut
liput.
Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen
näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

Turvaa tulevaisuutesi!
Liity Helsingin Merkonomit ry:n
jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat!*
www.helmeri.fi
Uusi jäsen saa liittymislahjana kahden hengen risteilyn Tallinnaan ja arvokupongin, joka sisältää yhden yön majoituksen kahden hengen huoneessa
missä tahansa Next-hotellissa tai -kartanossa 50 euron hintaan.
Samat lahjat annamme myös suosittelijalle! Muista merkitä suosittelijan
yhteystiedot jäsenhakulomakkeeseen.

Helsingin Merkonomit
ry:n koko vuoden 2010
jäsenmaksu on 75 euroa.
Edullisella jäsenmaksulla
saat paljon rahanarvoisia
etuja.

Jäsenedut:

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki
Puhelin
(09) 827 5542
Faksi
(09) 827 4841
info@smyl.fi
www.smyl.fi

●

Työsuhdejuristin
neuvontapalvelut

●

Oikeusturvavakuutus

●

Matkustajavakuutus

●

Koulutusedut

●

Helsingin Merkonomit ry:n
tarjoamat palvelut ja
tapahtumat

●

Helmeri-lehti ja SMYL-liiton
lehti neljä kertaa vuodessa

●

Oikeudellista neuvontaa
jäsenetuhintaan

●

Ostoedut

●

SMYL-liiton matkat ja
tapahtumat

SINUN LIITTOSI
merkonomi, tradenomi, merkantti,
datanomi, sihteeri, kauppateknikko, restonomi ja muu liiketalouden,
kaupan, hallinnon tai matkailualan
tutkinnon suorittanut sekä niihin
opiskeleva

Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen!
*Etu voimassa vuoden 2010 loppuun.

Huom!
Palkansaaja tai
yrittäjä!
Liity erikseen
valitsemaasi
työttömyyskassaan.
Kassasta saat
työttömyyden
kohdatessa
ansiosidonnaista
päivärahaa.

Makusi mukaan maailmalle!
Unelmalomat-esitteemme
on ilmestynyt, nouda
omasi tai katso matkat
nettisivuiltamme.
Mauritius 7 vrk, ................... alk. 1500 €
Vietnamin yhdistelmä, HanoiHoi An-Nha Trang 14 vrk, alk. 1835 €
Etelä-Amerikan yhdistelmä,
Buenos Aires-Iguassu-Rio de Janeiro

15 vrk, ..................................... alk. 2295 €

Opastetut, ohjelmalliset
elämysmatkat:

Syyrian kiertomatka
24.10.–2.11.2010 (10 pv) ... 2140 €
matkanjohtajana tiedetoimittaja ja
kaivausarkkitehti aaro Söderlund
Kairo ja Niilin risteily
16.–25.11. .........................1790 €
21.–30.12. .........................2190 €
Jouluristeily
Wienistä Nürnbergiin
tunnelmallisella risteilyllä
tonavalla koet erilaisen joulun!
23.–28.12. ..................alk. 1550 €
hinnat sis. lennot, majoituksen kahden hengen
huoneessa/hytissä ja ohjelman mukaiset
kuljetukset, ateriat ja retkiohjelman.

Peking 9 vrk, ........................ alk. 1430 €
Curacao 9 vrk, ....................... alk. 1580 €
Hinnat sis. lennot veroineen ja
majoituksen kahden hengen huoneessa.

www.matka-agentit.fi

Lennot, hoteLLit, autot, opastetut MatKat

• Helsinki (09) 7531385 • Joensuu (013) 748 500 • Loviisa (019) 533 808
• Porvoo (019) 536 0460 • Turku (02) 284 5252

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
syksy 2010
Päivä

Kello

tapahtuma

Hinta, maksuviite

To 9.9.

17.00

Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

maksuton

To 16.9.

19.00

Canthia, Avoimet Ovet

26,00 e, viite 4996

Ke 29.9

19.00

Eila, Rampe…, Arena-näyttämö

31,00 e, viite 5021

To 30.9.

17.00

Vuosaaren satama ja Merimieskirkko

5,00 e, viite 5212

Ma 4.10.

19.00

Joutsenlampi, Kansallisooppera

48,00 e, viite 5225

To 7.10.

19.00

Viimeinen valssi, Kaupunginteatteri

31,00 e, viite 5034

Matka Istanbuliin

945,00 e, viite 5018

Ke 13. – su 17.10.
Ke 27.10.

19.00

Vaimoni on toista maata, Lilla Teatern

27,00 e, viite 5047

Ti 2.11.

19.00

Kuin ensimmäistä päivää, Avoimet Ovet

26,00 e, viite 5005

Ke 10.11.

19.00

Wicked, Kaupunginteatteri

49,00 e, viite 5209

Ke 24.11.

18.00

Helmerien syysvuosikokous

La 4. – ma 6.12.

Pikkujouluristeily Pietariin

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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290,00e, viite 5199

KuVi 813/00 MjMv

Langkawi 13 vrk, .................. alk. 1865 €

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2010

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 NOMIT YHTEYSTIEDOT 2010
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 2010 jäsenmaksu 96 €
Työttömyyskassa postitti jäsenmaksulaskun ja jäsentiedotteen
kassan jäsenille helmi-maaliskuun aikana. Työttömyyskassan
jäsenmaksu, 96 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
Kaisa Aalto
Puhelin 040-7079263
k.aalto@suomi24.fi
Marja Alppi, hallituksen sihteeri
Puhelin 050-372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Heikki Immonen
Puhelin 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi
Liisa Kotimäki, II varapuheenjohtaja
Puhelin koti 050-5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873 367
matti.niemela(at)realseam.fi
Tuuli Paavola
Puhelin 050-375 9196
tuuli.paavola(at)gmail.com
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040-742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net
Sirkka Warvas
Puhelin 0440-519 391
sirkka.warvas(at)helmeri.fi
VarajÄsenet:
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 050-463 4667
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

– lehti

Entistä paremmat jäsenedut
Vuonna 2010 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 2010 on 96 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
Sähköpostiosoitteet:
jasenrekisteri@smyl.fi - ilmoita yhteystietojen
muutokset, maksuasiat ym.
info@smyl.fi - kaikki muut asiat

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

Vain jäsenmaksun
maksamalla saat jäsenedut!

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.
MUISTA HYVÄ JÄSENHANKINTAKAMPANJAMME (S. 21)!

Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi

