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Pääkirjoitus

Suositaan ympäristöystävällisiä
matkustustapoja

Y

mpäri maailmaa ollaan huolestuneita
ilmaston muuttumisesta. Joulukuussa 2008 julkaistaan EU:ssa päätös
ilmasto- ja energiapaketista. Se sisältää
maakohtaiset vähennysprosentit, päästökaupan ja direktiivejä jäsenmaille. Marraskuussa puolestaan valmistuu eduskunnalle esitettäväksi Suomen kansallinen
ilmasto- ja energiastrategia. Ensi vuoden
joulukuussa on YK:n Kioton ilmastosopimuksen 14. osapuolikonferenssi, jossa
tavoitellaan joko kokonaan uutta kansainvälistä sopimusta tai Kioto-sopimuksen
toisen kauden toteuttamista.
Ihmiskunnan päästöt ovat ratkaisevin
tekijä ilmastonmuutoksessa. Lämpenemisen ohella ovat sään ääri-ilmiöt lisääntyneet. Ilmakehään päässyt ylimääräinen
hiilidioksidi pysyy siellä vuosituhansia.
Ilmastonmuutoksella on kerrannaisvaikutuksia, joilla taas on omat odottamattomat
kerrannaisvaikutuksensa.
Ekotehokasta teknologiaa kannattaisi
nyt ottaa nopeasti käyttöön, ja sen kehitykseen kannattaa uhrata voimavaroja.
Tarvitaan tietoista tukea julkishallinnolta, yrityksiltä ja kuluttajilta. Tämän vuoden Suomen valtion kolmanteen lisäbudjettiin hallitus esittää eduskunnalle, että
tuulivoimaan ja muihin uusiutuviin energioihin sekä energian säästöä tukeviin
hankkeisiin varataan 30 miljoonaa euroa
lisää. Toivottavasti eduskunta hyväksyy.
Ympäristöystävällisiä tuotteita tulisi suo-

sia lainsäädännöllisin ja verotuksellisin
keinon. Kulutusta on ohjattava oikeaan
suuntaan.
Uusi teknologia ei yksin riitä ratkaisuksi vaan myös elämäntapojen on muuttuva.
Liikenne on hyvä esimerkki: haittoina
ovat pakokaasupäästöt ja energiankulutus. Jatkuva autoliikenteen kasvu kiihdyttää ilmastonmuutosta.
Odottelin takavuosina työmatkoilla
bussia Kehä ykkösen pysäkillä. Laskin
monena aamuna, kuinka monessa ohimenevässä henkilöautossa oli kuljettajan
lisäksi joku muu matkustaja. Tulos: noin
joka kahdeksannessa tai kymmenennessä.
Tilanne ei ole varmaan siitä parantunut.
Ainakaan Kehä kolmosen aamuruuhkassa
kävelyvauhtia matelevassa bussissa istuessani en ole juuri lisämatkustajia henkilöautoissa havainnut, vaikka tiellä suurimmat ruuhkat aiheuttaakin lisääntynyt
rekkaliikenne. Tavaraliikennettä voisi
hoidella junallakin. Kimppakyyti kunniaan; sovittaisiin vaikka vuoroviikot. Verottajakin voisi mielestäni tulla vastaan.
Työtoverini oli matkoilla USA:n länsirannikolla. Siellä oli käytössä ajokaistoja,
joissa saa ajaa vain jos autossa on vähintään kaksi henkilöä. Jos jäi kiinni yksin
ajamisesta, sakot olivat satoja dollareita.
Säästävä ajotapa on liikenteessä tärkeä.
Se vähentää merkittävästi polttoaineen
kulutusta ja samalla ympäristöpäästöjä.

Kaupunkiajossa auttaa mahdollisimman
tasainen ajotyyli, tilanteiden ennakointi,
ajoreitin suunnittelu ja turhien jarrutusten ja kiihdytysten välttäminen. Lämmin
moottori talvella säästää polttoainetta alkukilometreillä. Jotkut autokoulut järjestävät taloudellisen ajotavan koulutusta.
Osallistuisivatko siihen myös Helmerit?
Hyvä esimerkki huonosta ekologisesta
liikennekäyttäytymisestä on lähiympäristöstä: järjestettiin TYKY-/ympäristöpäivä
maakunnassa. Kuljetuksiin oli tilattu kaksi bussia, jotka kulkivat eri reittä - jokaiselle jotakin. Bussit ajoivat puolityhjinä
työpisteistä toiseen, mutta tapahtumapaikan pysäköintialue oli täynnä yksityisautoja. Pitäisikin sopia työpaikoilla, kenen
autolla mennään yhteisiin kokouksiin ja
tapahtumiin.
Keinoja, joilla nykysukupolvi voi hallita tarpeitaan ja kuitenkin olla vaarantamatta tulevien sukupolven elinoloja, on
olemassa. Otetaan ne vain käyttöön. Yhteisöt, yritykset, poliittiset päättäjät: meidän kaikkien kannattaa kartoittaa kaikki
keinot. Samalla syntyy myös taloudellisia
säästöjä. ❦
Mukavia marraskuun päiviä ja
joulun odotusta

Anni Purontaa

”Ilman uhrauksia yritykset elämänlaadun
kohottamiseksi ovat turhia. Ne vain siirtävät
lopullista tavoitetta kauemmaksi.” (Leo Tolstoi)
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Helmeri eläkelaitoksen hoitajana

Merkonomilla ovat eläkea
Haastattelu: Merja Äimänen

Anna-Maija Juvonen-Cavonius,
koulutukseltaan laskentatoimen yo-merkonomi,
on kansainvälisin yrityksen Suomen Unileverin
oman eläkelaitoksen, Eläkesäätiö Polariksen,
hoitaja. Tässä työssä hän on viihtynyt jo
17 vuotta. Anna-Maija on ollut 1990-luvun
puolivälistä myös Helsingin Merkonomien
jäsen.

-U

nilever Finland Oy palvelukseen tulin kesäkuussa
1990. Ensin työskentelin palkkahallinnossa ja kirjanpidossa ja reilun vuoden kuluttua, syksyllä 1991,
siirryin työskentelemään Unilever Finland Oy:n eläkesäätiössä,
jossa olen siitä alkaen toiminut eläkeasianhoitajana.

Työpäivät ovat aina erilaisia
Vuonna 1957 perustetussa Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelsessä hoidetaan Unilever Finland Oy:n työntekijöiden lakisääteinen eläketurva sekä vapaaehtoinen lisäeläketurva. Eläkesäätiö
on niin sanottu yhden työnantajan eläkesäätiö, jossa ei hoideta
muiden työnantajien eläkevakuutuksia. ”Maksamme eläkkeitä
pyöreästi 900 eläkeläiselle ja toimintapiiriimme kuuluu noin 150
työntekijää, joiden eläketurvaa hoidamme”, kertoo Anna-Maija
mielenkiintoisesta ja vaativasta työstään.
Pienellä eläkelaitoksella on myös pieni henkilöstö: käytännön
asioista vastaa asiamies ja käytännön toimintaa pyörittää eläkesäätiön hoitaja eli Anna-Maija Juvonen-Cavonius. ”Saan olla
mukana lähes kaikessa, mitä eläkesäätiössä tapahtuu ja tehdään.
Eläkeasioiden hoitamisessa on mukana myös eläkepalvelutoimisto, jossa eläkepäätöksemme valmistellaan ja lasketaan. Siellä
hoidetaan myös työsuhderekisterin ylläpito sekä vakuutusmatemaattiset laskelmat.”
- Työpäiväni muodostuvat hyvin erilaisista tehtävistä: eläkeneuvonnasta työntekijöille ja eläkeläisille, kirjanpidosta, sijoitusasioihin liittyvästä pohdinnasta ja seurannasta, vuokra-asioista, yhteydenpidosta viranomaisiin – esimerkiksi verohallintoon
ja Kansaneläkelaitokseen - ja muihin yhteistyötahoihin sekä
tarvittaessa eläkesäätiön sääntömuutosten valmistelusta. Yhtään
täysin samanlaista päivää ei ole.
Anna-Maija Juvonen-Cavonius kertoo, että alkuun hänen toimenkuvaansa kuuluivat vain eläkeasiat, mutta vähitellen myös
eläkesäätiön kirjanpito siirtyi hänen hoitoonsa. Siihen liittyen
myös erilaiset viranomaisille annettavat tilastot työllistävät pitkin vuotta.
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asiat hallussa
- Oli hyvä, että alussa hoidin vain eläkeasioita; näin minulle
jäi aikaa perehtyä tähän laajaan ja monimutkaiseen alaan. Varsinaisen perusopetuksen sain käyttämämme palvelutoimiston
järjestämästä yksilöllisestä eläkeasioiden perehdyttämisohjelmasta. Myös Eläketurvakeskuksen kurssit ovat olleet erinomaisia tilaisuuksia oppia niin perusasioita kuin päivittää eläkealan
laajat muutokset ajan tasalle. Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen
yhdistys, Eläkesäätiöyhdistys, järjestää myös vuosittain hyviä
ajantasakoulutuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä foorumeita tavata alan kollegoja.

Eläkeala muuttuu jatkuvasti – hyvä niin
”Eläkelait ja säännökset ovat työvuosieni aikana – kuten sitä
ennenkin - muuttuneet monesti ja paljon. Muutosten lisäksi on
muistettava vanhat säännökset, jotka koskevat niiden voimassaoloaikana myönnettyjä eläkkeitä. Toisaalta yksikään eläketapaus ei ole identtinen toisen kanssa. Samoin kirjanpidossa ja
sijoitustoimintaan liittyvissä asioissa on tapahtunut jatkuvasti
muutoksia. Ajan tasalla pysymiseen täytyy välillä panostaa melkoisesti ”, toteaa Anna-Maija työstään, jossa sanoo viihtyvänsä
mainiosti. Hänen mielestään eläkeala kokonaisuudessaan on
hyvin mielenkiintoinen.
- Aika ei tule pitkäksi ja opiskeltavaa riittää. Olen siinä onnellisessa asemassa, että voin työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja toisaalta saan toteuttaa pilkun viilaaja -minääni
kirjanpidon teossa. Merkonomikoulutuksesta on ollut minulle
konkreettisesti hyötyä työssäni, iloitsee Anna-Maija JuvonenCavonius. ❦

”

Suomen Unilever
❦ Unileverin missio on lisätä elinvoimaa: täytämme ihmisten päivittäisen ravinnon ja hygienian tarpeet merkkituotteilla, joista tulee hyvä olo ja jotka auttavat näyttämään hyvältä sekä saamaan enemmän irti elämästä.
Unilever on maailman johtavia päivittäistavaroiden
tuottajia. Ihmiset valitsevat Unileverin 150 miljoonaa
kertaa päivässä sadassa eri maassa. Unilever Finland Oy
on osa kansainvälistä Unilever-yhtymää. Yrityksen tunnettuja tuotemerkkejä ovat muun muassa Dove, Sunsilk,
Rexona, Pepsodent, OMO, Becel, KNORR, Lipton, Flora,
Magnum, Carte d’Or ja Solero.
Suomessa Unileverillä on myynti- ja markkinointiorganisaatio. Unilever on toiminut Suomessa 1900-luvun
alusta lähtien.

Unilever Finland Oy
• Pääkonttori sijaitsee Helsingin Vallilassa
• Yhteensä noin 200 työntekijää
• Osa Unileverin pohjoismaista myynti- ja markkinointiorganisaatiota
• Maajohtajana toimii Matti Saario
• Liikevaihto vuonna 2006 oli 209,1 €m
• Liiketoimintayksikkömme vastaavat puhdistus- ja hygieniatuotteista, elintarvikkeista ja jäätelöstä.
• Unilever Foodsolutions palvelee suurkeittiö- ja ravintola-asiakkaita.
Tutustu yritykseen suomeksi: www.unilever.fi

Kerro vielä itsestäsi, Anna-Maija
”Olen kotoisin Kiteeltä itärajan pinnasta. Koulutukseltani olen laskentatoimien yo-merkonomi; valmistuin Varkauden Kauppaoppilaitoksesta vuonna 1987. Muutaman
vuoden päästä kaipasin vähän täydennystä koulutukseeni
ja kävin Joensuun Kauppaoppilaitoksessa vuoden kestävän Tietotekniikan jatkolinjan, josta sain paperit keväällä
1990. Sen jälkeen muutin Helsinkiin.
Perheeseeni kuuluvat aviomies ja kaiken keskipisteenä
oleva 4,5-vuotias poika.
Harrastukset ovat olleet rajallisia viime vuosina, mutta
liikunnasta pidän ja olen pyrkinyt edes kerran viikossa
käymään jumpassa. Meillä on myös purjevene, mutta mieheni ja poikani harmiksi olen ollut viime vuosina vähän
laiskan sutjakka lähtemään merelle. Myös lukeminen kuuluu vapaa-aikaani.”
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Helmerin ruokanurkkaus

Katri Ruotsalaisen keittokoulussa

1800-luvun lopulla

E

Edellisessä Helmeri-lehdessä
kerroin saamastani Tarja Toivion kirjasta ”Wienolla lämmöllä, Ruokaohjeita 1800-luvulta”.
Nyt ohessa lähestyvään
joulunaikaan sopivia reseptejä Katri Ruotsalaisen keittokoulussa v 1899 ”ylöspanemina”.
Mainitsin Katrin olleen kiuruveteläisen mutta paikkakunnalla kuuleman mukaan sanotaankin kiuruvetinen.

Lipeäkalalaatikkoa
½ ltr. keitettyä ruodotonta
ja hienoksi hakattua
lipeäkalaa
1 kup. riisiryyniä
½ litr. vettä
3 - 4 ruokl. voita
Keitä ryynit, vesi ja voi
kastrullissa hiljaisella tulella.
Elä sekoita ryyniä, sillä ne menevät rikki, eivätkä pysy erillään toisistaan. Pane sekaan
kala, suola ja pippuria. Kun
ryynit ovat pehmeät, kaada
kaikki voideltuun läkkivormuun ja kypsennä uunissa
vaalean ruskeaksi. Syödään
voisulan kanssa.
Huom! Tämän ruokalajin
voi valmistaa riisiryynipuurosta, jolloin joukkoon sekoitetaan vaahdoksi vispattu mu-
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na. Täten voi tähteeksi jäänyttä lipeäkalaa ja puuroa parhaiten käyttää, sillä lipeäkala on
mautonta, jos sen uudestaan
vedessä lämmittää.

Porkkanaputinkia
½ kg porkkanoita
1 dsl. mantelia
2 ruokl. vehnäjauhoja
2 dsl. maitoa
1½ dsl. hienonneleipää
1 teel. suolaa
1 ruokl. sokuria
2 munaa
vähän muskottia
Huuhdo porkkanat ja pane
ne tulelle kiehuvaan veteen,
samalla myös vähän suolaa ja
anna kiehua kunnes ovat pehmeät. Kuori ne sitte hiukan
jäähtyneenä ja hankaa ne hienoksi riiviraudalla. Sekoita siihen voi, jauhot, mantelit kuorittuina ja hienoksi hakattuna,
suola ja sokeri. Sekoita seos
hyvin. Lisää sitten hienonneleipä ja maito sekä vihdoin
vaahdoksi vispilöity muna.
Kaada seos hyvin voideltuun
ja hienonneleivällä sirotettuun
laatikkoon. Paista uunissa noin
30–50 minuuttiin. Tarjoa kuumana jonkun paistin tai paistetun kalan kanssa.

Kiuruvedeltä kotoisin oleva Katri Kauppinen o.s. Ruotsalainen
(1876–1922) kävi Wetterhoffin tyttökoulun Hämeenlinnassa.
Hän valmistui sieltä käsityöopettajaksi vuonna 1899.
(Kuva: Victor Barsokevitschin )

Luumuputinkia
8 del maitoa
1 del vehnäjauhoja
4-5 munaa
2 ruokl. voita
1 del sokuria
¼ kg luumuja
Kiehauta maito. Sekoita
jauhot vähässä kylmässä maidossa ja vispilöi kiehuvaan
maitoon. Lisää vanilja, voi
ja ½ desilitraa sokuria ja anna seoksen kiehua muutamia
minuutteja. Anna puuron sitten jäähtyä. Wispilöi munat ja
sekoita ne puuroon, kun se on
jäähtynyt. Pane luumut jo ai-

kaisemmin kiehumaan vähän
veden ja ½ del sokerin kanssa.
Ota kivet luumuista, kuin ne
ovat pehmeät. Woitele vormu
voilla ja pane seos ja luumut
rivittäin vormuun, päällimmäinen rivi tulee olla puuroa.
Paista uunissa vaalean ruskeaksi. Pane tarjolle vaniljakastin kanssa.

Waniljakastin
2 del kermaa
1 del maitoa
2 munanruskuaista
1 teels. vehnäjauhoja
vähän vaniljaa, maun
mukaan
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Ilmoittaudu
Ilmoittaudunyt!
nyt!
Ilmoittaudu
nyt!
Meillä ei ikä eikä keskiarvo
Meillä
ei ikä
eikä keskiarvo
Ilmoittaudu
nyt!
rajoita
opiskelua.

rajoita
opiskelua.
Tutkinto-opiskelu
on keskiarvo
maksutonta.
Meillä ei
ikä eikä
Tutkinto-opiskelu
on
maksutonta.
Omarajoita
kirjasto
mahdollistaa
Meillä
ei ikä opiskelua.
eikä
keskiarvo
Oma
kirjasto
oppikirjalainauksen.
Tutkinto-opiskelu
onmahdollistaa
maksutonta.
rajoita
opiskelua.
oppikirjalainauksen.
Oma kirjasto mahdollistaa
Tutkinto-opiskelu
on maksutonta.
Meillä voit oppikirjalainauksen.
Oma kirjasto mahdollistaa
Meillä voit
* suorittaa
lukion ja kirjoittaa ylioppilaaksi
oppikirjalainauksen.
*
suorittaa
lukion ja kirjoittaa ylioppilaaksi
* suorittaa peruskoulun
*
*
*
Sokuria maun mukaan
Kiehauta kerma. Sekoita
jauhot maidon sekaan ja vispilöi kuohuvaan kermaan. Anna kastin kiehua 10–15 min.
Lisää sokuria ja vanilja. Ota
kastin tulelta. Wispilöi munanruskuaiset ja sekoita se kastiin.
Kaada kastin karottiin ja pane tarjolle luumuputingin eli
muun senlaisen kanssa.
Joulun jälkeen tammikuun
pakkasilla maistuvat varmasti
Katrin kasviskeitot:

Hernekeittoa lihatta
3 litr vettä
3 kupp. herneitä
2 teels. vehnäjauhoja
3 ruokl. voita
2 del. kermaa
1 ruokl. suolaa
Huuhdo herneet ja pane
ne likoon yöksi kylmään veteen. Pane ne tulelle kylmään
veteen ja anna niiden kiehua
varsin pehmeiksi. Puserra
keitto siivilän lävitse, niin että
kaikki ravinto tulee keittoon.
Ruskeuta voi ja jauhot kastrullissa; lisää liemi ja suola ja anna keiton kiehua vielä 15 min.
Wispilöi kerma keittovadissa,
lisää liemi yhä vispaten. Pane
tarjolle kuumana ruskeutettujen pienien leipäkuutioiden
kanssa.

Perunakeittoa
2½ litr. lihanlientä
(puljonkia)
½ litr perunoita
2 ruokl. voita
½ ruokl. vehnäjauhoja
2 munanruskuaista
1 del. kermaa
vähäsen persiljaa,
maustepippuria ja
muskottia
Perunat kuoritaan, leikellään palasiksi ja keitetään
pehmeiksi lihanliemessä, vähän pippurin ja persiljan kanssa. Kun perunat on kiehuneet
pehmeiksi, siivilöidään liemi
ja perunat puserretaan siivilän
lävitse. Woi ja jauhot keitetään
kattilassa ja lihaliemi lisätään
siihen ja kaikki saa kiehua
hetkisen. Munanruskuaiset,
kerma ja muskotti watkataan
keittomaljassa ja kun keitto on
kiehunut, kaadetaan se hiljalleen maljaan yhä vispaten.
Mikäli haluatte tutustua tarkemmin Katrin resepteihin
esim. niihin kolmeen ässä-reseptiin, ohessa on linkki, josta
voi tiedustella kirjaa:
http://www.bod.fi/index.
php?id=1258&objk_
id=123433

*

*
*
*
*

Meillä voit
* suorittaa peruskoulun
suorittaa
ja jääneitä
kirjoittaa
ylioppilaaksi
täydentää
kesken
opintoja
Meillä
voitlukion
*kirjoittaa
täydentää
kesken
jääneitä
opintoja
suorittaa
peruskoulun
suorittaa
lukion
ja kirjoittaa
ylioppilaaksi
ammatillisen
tutkinnon
*perusteella
kirjoittaa
ammatillisen
suorittaa
peruskoulun
ylioppilaaksi
täydentää
kesken
jääneitätutkinnon
opintoja
perusteella
ylioppilaaksi
opiskella yksittäisiä
aineita.
täydentää
kesken jääneitä
opintoja
kirjoittaa
ammatillisen
tutkinnon
*perusteella
opiskella yksittäisiä
aineita.
ylioppilaaksi
kirjoittaa ammatillisen tutkinnon
perusteella
ylioppilaaksi
opiskella yksittäisiä
aineita.
Voit opiskella omaan tahtiisi
opiskella yksittäisiä
aineita.
Voit
opiskella
omaan tahtiisi
valiten
joustavasti
valiten
joustavasti
lähi-,
etätai verkkokursseja.
Voit opiskella
omaan
tahtiisi
lähi-, etä- tai verkkokursseja.
valiten joustavasti
Voit opiskella
omaan tahtiisi
lähi-, valiten
etä- taijoustavasti
verkkokursseja.

TÖÖLÖN YHTEISKOULUN
TÖÖLÖN
YHTEISKOULUN
lähi-, etä- tai
verkkokursseja.
AIKUISLUKIO
TÖÖLÖN
YHTEISKOULUN
AIKUISLUKIO
ON HYVIEN LIIKENNEYHTEYKSIEN
VARRELLA.
TÖÖLÖN
YHTEISKOULUN
AIKUISLUKIO
KOULUN
VÄLITTÖMÄSSÄ
LÄHEISYYDESSÄ,
ON HYVIEN
LIIKENNEYHTEYKSIEN
VARRELLA.
STADIONIN
KENTÄLLÄ ONLÄHEISYYDESSÄ,
RUNSAASTI
KOULUN
VÄLITTÖMÄSSÄ
AIKUISLUKIO
ILMAISTA,
VAPAATA
PARKKITILAA.
ON HYVIEN
LIIKENNEYHTEYKSIEN
VARRELLA.
STADIONIN
KENTÄLLÄ
ON RUNSAASTI
KOULUN
VÄLITTÖMÄSSÄ
LÄHEISYYDESSÄ,
ILMAISTA,
VAPAATA
PARKKITILAA.
ON
HYVIEN LIIKENNEYHTEYKSIEN
VARRELLA.
STADIONIN
KENTÄLLÄ
ON RUNSAASTI
URHEILUKATU
10-12, 00250
HELSINKI
KOULUN
VÄLITTÖMÄSSÄ
LÄHEISYYDESSÄ,
ILMAISTA,
VAPAATA
PARKKITILAA.
Kanslia
avoinna 12-19,
puh.
434 HELSINKI
202 36
URHEILUKATU
10-12,
00250
STADIONIN KENTÄLLÄ ON RUNSAASTI
aikuislukio@tyk.fi
Kanslia
avoinna
12-19,
puh.
434
202 36
ILMAISTA, VAPAATA PARKKITILAA.
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SAMASSA KOULURAKENNUKSESSA
TOIMII SAMASSA
MYÖS PERUSJA LUKIO-OPETUKSEN
KOULURAKENNUKSESSA
TOIMII MYÖSPÄIVÄKOULU.
PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN
SAMASSA KOULURAKENNUKSESSA
PÄIVÄKOULU.
TOIMII MYÖS PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN
SAMASSA PÄIVÄKOULU.
KOULURAKENNUKSESSA
TOIMII MYÖS PERUS- JA LUKIO-OPETUKSEN
PÄIVÄKOULU.

Uusia merkonomeja ja
datanomeja
valmistuu hyville työmarkkinoille ensi keväänä
Teksti: Matti Niemelä

Viimeistä vuottaan
aloittaneita opiskelijoita on
valmistumassa aikamoinen
joukko eri oppilaitoksista.
Työmarkkinoilla on juuri
nyt melko hyvä tilanne,
mutta varmasti valmistuvia
opiskelijoita huolestuttaa,
mikä onkaan tilanne
ensi keväänä. Kävimme
juttelemassa – Pekka Siitonen
ja minä - muutama viikko
sitten Helsinki Business
Collegen viimeisen vuoden
opiskelijoitten kanssa
tulevaisuuden haasteista.

S

iitosen Pekka vanhana
konkarina muisteli omaa
valmistumistaan ja kertoi
lähteneensä heti työelämään,
kun perheen talous ohjasi
päätöksiä. Samalla hän ryhtyi
kuitenkin jatko-opiskelijaksi
muun muassa MJK:n kursseilla. Merkittävä apu päätöksissä
olivat alennukset, joita hän sai
opiskelulleen Helsingin Merkonomien jäsenenä.
Itse käväisin valmistumisen jälkeen vuoden verran
Saksassa kieltä oppimassa ja
sen jälkeen vielä armeijassa
toisen vuoden. Jatko-opiskelu oli tärkeänä mielessä sen
jälkeen, mutta niin vain juuri
löytyneellä vaimolla ja rankalla kolmivuorotyöllä Tietotekniikkakeskuksessa nämäkin
haaveet unohtuivat. Onneksi
iso ja hyvä työnantaja kurssit-
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ti melkein kaiken haluamani
myöhemmin.
Kyselimme opiskelijoilta näkemyksiä työpaikkojen
löytymisestä. Vaikutti siltä, että monet luottivat siihen, että
oppilaitos järjestää työssä oppimispaikan. Ainakin useimmat olivat melko rauhallisia
työpaikan saamisesta. Totesimme kuitenkin yhteisesti, ettei ole välttämättä aivan helppoa mahtua työmarkkinoille
kovassa kilpailussa muitten
valmistuvien ruuhkauttaessa
hakukanavat. Lopulta, jo työpaikkansa varmistaneita oli
kuitenkin aika vähän.
Työnhaku on paljon energiaa vievä prosessi. Työnantajat
hakevat työtekijöitä, jotka todella osaavat tai vähintäänkin
sitoutuvat oppimaan työnsä.
Silloin paikkaa ei voi hakea

heittelemällä hakemuksia vasemmalla kädellä joka suuntaan. Tänä päivänä töihin ei
tulla hakemaan kotoa; hakijan on itsensä tehtävä työnantajalle selväksi, että haluaa
juuri kyseisen työn. Lisäksi
tulee perustella, miksi valintani siihen tehtävään olisi oikea päätös. Loppu onkin sitten
rutiinia.

Opiskelijajäsenyys Helmereissä
mahdollinen
Helsingin Merkonomit ry:n
sääntöuudistus vahvistui juuri hetkeä myöhemmin, kun
olimme käyneet juttelemassa
HBC:ssa. Aikaisemmin jäseneksi pääsi vain viimeisen
lukukauden opiskelija, mutta
nyt opiskelijan on mahdollista
liittyä jo aloittaessaan tutkin-

toon johtavan opiskelunsa. Jäsenmaksu on myös edullinen
opiskelijalle, joskin silloin
joitakin täysjäsenyyden etuja
putoaa pois. Jos opiskelija kuitenkin on palkkatyössä opiskeluaikanaan opiskelun ohessa, täysjäsenyyden voi valita
ja näin saa täydet edut: esimerkiksi vastuuvakuutuksen
ja juristin neuvontapalvelun
työsuhdeasioissa.
Helmerit pyrkii omalta
osaltaan auttamaan jäseniään
itsensä kehittämisessä sekä
työnhaussa että myös työsuhteitten ongelmien selvittelyssä.
Jatko-opiskelun mahdollisuuksia pohdittaessa Helmereistä
löytyy monesti hyviä vinkkejä. Eikä pidä unohtaa mahtavia
jäsenetujamme alennuksina
sekä monenlaisia tapahtumia
ja matkoja. ❦

MJK:n lyhytkoulutukset
jäsenhinnoin
Tervetuloa kehittämään ja päivittämään osaamistasi jäsenetukampanjahinnoin 2008!

T

yöelämän taitovaatimukset monipuolistuvat ja hyvät suoritukset edellyttävät
monialaista osaamista. Ammattilainenkin kaipaa päivitystä osaamiseensa ja harjoittelemalla hioutuu mestariksi.
MJK-koulutus Oy:n tarjonnasta löydät ajankohtaisia ja
osaamistasi vahvistavia koulutuksia myynnin, taloushallinnon, juridiikan, asiakas-

palvelun sekä esimiestyön
aihealueista. Koulutustarjonnassamme on runsaasti 1-2
päivän kestoisia täsmäkoulutuksia, joita yhdistelemällä
voit rakentaa itsellesi laajankin osaamispaketin.
MJK-koulutus Oy:n valtteja
ovat pienet, vuorovaikutteiset
ryhmät, tekemällä oppiminen
ja käytännön esimerkit. Kouluttajamme ovat yritysmaailNormaalihinta + 22% alv

man asiantuntijoita. Lisäksi
voit ennakkokartoituksilla vaikuttaa vielä sisältöön eli saat
sitä mitä tarvitset.
MJK-koulutus Oy on organisaationa asiakaslähtöinen
ja ketterä. Toimimme tiiviissä yhteistyössä 36-vuotiaan
aikuiskoulutusalan konkarin,
MJK-instituutin, kanssa ja
voimme koulutuksissamme
hyödyntää sen valtakunnallista

asiantuntijaverkostoa. Lisäksi
sijaintimme on mitä parhain
trendikkäässä Punavuoressa.
Tarjoamme Helmerin jäsenille loppuvuoden koulutukset
2008 jäsenetuhintaan:

Jäsenetuhinta + 22% alv

Jäsenetu

½ pv koulutus

220,00 €

160,00 €

60,00 €

1 pv koulutus

400,00 €

300,00 €

100,00 €

2 pv koulutus

790,00 €

600,00 €

190,00 €

Ilmoittautuessasi internetin kautta, muista merkitä lomakkeeseen
”Jäsenetukampanja Uusimaa 2008”.
Lyhytkoulutustarjontamme löytyvät www.mjk.fi > Tutkinnot ja koulutukset > Lyhytkoulutukset
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
LIITTOKOKOUSKUTSU
Aika:
lauantai 22. marraskuuta, 2008 klo 12.00
Paikka: Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori
Kokouskahvit klo 11.30 alkaen. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.45.
ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Todetaan läsnä olevat kokousedustajat ja muut
osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. Valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, joka toimii
myös liiton puheenjohtajana toimintavuosiksi 20092011
7. Valitaan tarvittavat liittohallituksen jäsenet
8. Hyväksytään liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2009
9. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2009

11. Päätetään liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
sekä tilintarkastajien palkkioista, matkakustannusten ja
päivärahojen suorittamisesta.
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset
varamiehet
13. Valitaan liiton tarvitsemat edustajat
14. Käsitellään liittokokoukselle tehdyt esitykset
15. Hyväksytään jäsenyyttä hakeneiden yhdistysten säännöt
ja toimialueet
16. Ilmoitusasiat
17. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
Hallitus

HUOM! Yhdistysten jäsenet ilmoittavat osallistumisestaan liittokokoukseen 31.10. mennessä omaan
paikallisyhdistykseensä, joka välittää osallistujatiedot keskitetysti SMYL:iin (info@smyl.fi)
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Uutisia

Koonnut: Merja Äimänen

Helmerit S & A-päivillä
syyskuussa

Vuoden käyttäytyjä ja Hyvien
tapojen lähettiläät valittu

❦ Helmerit olivat esittäytymässä sihteereille, assistenteille ja
muille toimistoalan ammattilaisille S & A-päivillä Helsingin
Messukeskuksessa 4. – 5.9. samalla osastolla SMYL-liiton ja
Työttömyyskassa Nomitin kanssa. Messutapahtuma oli kaikin
puolin onnistunut: osastollamme riitti kävijöitä – niin nykyisiä
jäseniä kuin jäsenyydestä kiinnostuneitakin.
Messukeskuksessa oli tänä vuonna samanaikaisesti S&Apäivät, Liikelahjat- ja Firma-auto-messut. Messujen järjestäjän
BBM:n mukaan näiden ammattimessujen näytteilleasettajien
ja kävijöiden määrä on noussut tasaisesti. Vuonna 2008 S & A
-päivät, Liikelahjat-messut ja FirmaAuto -tapahtuma keräsivät
yhteensä yli 16 000 kävijää ja yli 400 näytteilleasettajaa. ❦

❦ Tapaseura julkisti vuoden 2008 Vuoden käyttäytyjän sekä
Hyvien tapojen lähettiläät 13. lokakuuta Helsingissä Säätytalolla. Hyvien tapojen keulakuvat on valittu vuosittain vuodesta
2000 alkaen.
Vuoden käyttäytyjäksi 2008 valittiin Marimekosta tutuksi
tullut Kirsti Paakkanen, jonka esiintymistä ja käyttäytymistä
kiitettiin monin sanoin.
Hyvien tapojen lähettiläiksi Tapaseura nimesi hyväkäytöksisen näyttelijäpariskunnan: Minna Haapkylän ja Hannu-Pekka
Björkmanin.
Nuorten hyvien tapojen lähettiläät, jotka valitsi tänä vuonna
Vantaan Kaivokselan koulu, ovat laulaja Anna Abreu ja jalkapalloilija Sami Hyypiä.
Onnea kaikille hyvien tapojen esikuville! Hyvät tavat antavat ihmisestä aina hyvän kuvan niin työelämässä kuin vapaaaikanakin. Hyviä tapoja kannattaa vaalia. ❦

Helmerin kielinurkkaus
”Välisenä aikana” sisältyy ajatusviivaan
Yhteisosastollamme oli reipas ja iloinen tunnelma.

❦ Ajatusviiva sisältää ajatuksen: jostakin jonnekin. Ei
siis kirjoiteta ”lomani on 1.6 - 29.7.2008 välisenä aikana”,
koska ”välisenä aikana ” sisältyy jo ajatusviivaan.
Lomani on 1.6. – 29.7.2008.
Virkavapautta myönnettiin 1.10. – 31.12.2008.
Ruokatunti on klo 11.15–11.45.
Jos ajatusviiva jätetään pois, voidaan kirjoittaa näin:
1.10. ja 31.12.2008 väliseksi ajaksi.
Ajatusviivan saa tekstinkäsittelyohjelmassa, ainakin
wordissä, painamalla alt-näppäimen pohjaan ja näppäilemällä numerosarjan 0150. Ajatusviiva ilmestyy näytölle,
kun vapautat alt-näppäimen.
Ajatusviivan voi korvata yhdysviivalla, jonka molemmin
puolin on välilyönti. Kun saat aikaan oikean ajatusviivan,
sen ympärille ei enää tule välilyöntejä. ❦

Lähde: Vantaan srkyn intra
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Uudet säännöt vahvistettu jäsenpohja laajenee
❦ Helsingin Merkonomien kevätkokouksen 27.3.2008 hyväksymät sääntömuutokset vahvistettiin 3.10.2008.
Uusien sääntöjen mukaan Helmerien jäseneksi voidaan hyväksyä liiketalouden, kaupan, hallinnon, matkailualan tai vastaavan
toisen asteen tai sitä ylemmän tutkinnon suorittaneet sekä näihin
tutkintoihin opiskelevat henkilöt. Toisen asteen tutkinnoksi lasketaan myös ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot.
Yhdistyksen henkilöjäseniä ovat varsinaiset jäsenet, ainaisjäsenet, opiskelijajäsenet, seniorijäsenet (täyttänyt 70 vuotta) sekä
kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtajat. Lisäksi yhdistyksellä voi
olla tukijäseniä. Opiskelijajäsenet ja seniorijäsenet ovat uusia
jäsenryhmiä.
Seniorijäsenen ja opiskelijajäsenen jäsenmaksut ovat huomattavasti pienempiä kuin varsinaisen jäsenen, jonka maksuun
sisältyvät vakuutus- ja työsuhde-edut. Tällä hetkellä Helmerijäsenen matkavakuutus on voimassa siihen vuoteen, jolloin
täyttää 70 vuotta.
Ensi vuoden jäsenmaksut vahvistetaan yhdistyksen syyskokouksessa 19.11. Liiton maksuosuus käsitellään ja vahvistetaan
puolestaan liittokokouksessa Porissa 22.11.2008.
Tutustu vakuutus- ja muihin etuihisi Helmerien ja liiton sivuilta: www.helmeri.fi, www.smyl.fi. ❦

Uuden oppilaitoksen
graafinen ilme julkaistu
Helsinki Business College ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto yhdistyvät uudeksi oppilaitokseksi, joka aloittaa toimintansa
1.8.2009. Uuden oppilaitoksen nimi on suomeksi Suomen Liikemiesten Kauppaopisto ja englanniksi Helsinki Business College. Oppilaitoksessa on monipuoliset mahdollisuudet hankkia
ammatillinen koulutus nopeasti.
Uusi oppilaitos esittäytyi ensimmäisen kerran julkisesti Studia-messuilla Helsingin Messukeskuksessa lokakuun lopulla.
Samalla julkistettiin oppilaitoksen graafinen ilme.
Graafisen ilmeen on suunnitellut DesingConsept Oy. Ilmeen
isä on Senior Designer Timo Kuoppala, joka on muun muassa
suunnitellut Suomen EU- puheenjohtajakauden 2006 visuaalisen ilmeen.
Liikemerkin perusajatus on ”business rakentuu dialogista”.
Liikemerkissä kaksi pelkistettyä puhekuplaa muodostavat Bkirjaimen. Tärkeää on läpinäkyvyys. Nimilogossa ovat esillä
oppilaitoksen nimi sekä suomen- että englanninkielisenä. Liike
visuaalisessa ilmeessä on myös tärkeä yksityiskohta.
- Suunnittelun taustalla olevia avainasioita ovat olleet valmistuneiden hyvä työllistyminen, koulutuksen monipuolisuus, ajanhermolla oleminen, yrittäjyys, kansainvälisyys ja hyvä palveluasenne, jotka kuvastuvat uudessa ilmeessä, sanoo Kuoppala.
Oppilaitoksen nettisivut avautuivat 20.10. osoitteessa:
www.businesscollege.fi

Lähde: HBC:n tiedote 22.10.2008

Kutsu helsingin
merkonomit ry:n
syysvuosikokoukseen
Aika:

keskiviikko 19.11.2008 klo 18.00

Paikka: Helsinki Business College HBC,
		
Hattulantie 2, 00550 Helsinki
		
TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
6. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2009
8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja
toimielimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista
9. Vahvistetaan varsinaisten, seniori- ja opiskelijajäsenten jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun
suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismäärä.
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2009
11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2009
tilejä ja hallintoa
13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
14. Muut mahdolliset asiat
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

Helmeri Maire Härus Tuntemattomassa potilaassa

Taiteilijaksi eläkkeellä

Teksti ja kuva: Merja Äimänen

ta – Maire mukana – esittävät
hengellisiä runoja ja gregoriaanista kirkkomusiikkia.
Helmereille on varattu lip-

puja lauantaiksi 31.1.2009
Karjalatalon Tuntemattomaan
potilaaseen. Katso tapahtumista, sivu 16. ❦

Farssikomedia vallasta ja
vallan väärinkäytöstä

P

itkäaikainen Helmeri,
hallituksessakin toiminut, Maire Härus jäi vuosituhannen alussa eläkkeelle
Kansaneläkelaitoksen virasta
ja ryhtyi harrastamaan lähes
päätoimisesti näyttelemistä
ja runonlausuntaa – häntä on
sen jälkeen nähty muun muassa useissa Karjalaisen Näyttämön Näyttelijöiden näytelmissä Karjalatalolla. Maire
laskee, että 25.lokakuuta ensi-iltansa saava farssikomedia
Tuntematon potilas on hänelle
jo neljäs pitkä näytelmä muutaman vuoden sisällä.
- Olen esiintynyt Karjalatalossa Jääkärin morsiamessa,
Nuoressa myllärissä ja Koira
saa paikan -näytelmässä ennen
Tuntematonta potilasta. Haluan jatkaa näyttelemistä niin
kauan, kuin minut halutaan
”vanhan mamman rooleihin”,
toteaa Maire karjalaisella huumorillaan.
Maire Härus myöntää, että
näytelmät vievät paljon aikaa.
Esitykset vaativat monen viikon harjoitukset. ”Kaksi viikkoa ennen ensi-iltaa harjoittelemme joka ilta. Minä tulen
sen vuoksi bussilla Espoosta
Helsingin Käpylään, joten
pelkkä kulkeminen vie oman
aikansa.”
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- Mutta näytteleminen on
niin hauskaa, että tulen mielelläni.
Maire kertoo, että vaikka
Tuntemattoman potilaan aiheena ovatkin mielenterveyden ongelmat, niin näytelmä
saa hyvälle tuulelle ja naurua
riittää. ”Esitän niin sanottua
selväpäistä, Alma Virtasta,
potilas Eevertin siskoa – välillä tosin näyttäydyn toisessa
roolissa: potilaana. Näytelmässä sattuu monenlaisia sekaannuksia ja kommelluksia,
niin kuin kunnon farssissa pitääkin. Olemme kuulleet, että
näytelmän aihe on saatu Nikkilän mielisairaalasta 60-luvulta.”
- Jos näytelmästä tulee
suosittu, niin sitä jatketaan
keväällä. Nyt olemme sopineet näytöksiä viikonlopuiksi
maaliskuun loppupuolelle asti.
Meitä kutsutaan myös vierailijoiksi silloin tällöin: Sipooseen on jo sovittu Tuntemattoman potilaan esitys. Myös
karjalaisseurat pyytävät toisinaan esiintymään eri puolille
Suomea.
Maire Härusta työllistävät
myös runotapahtumat. Esimerkiksi Espoonlahden kirkossa
on 8.11. sekä tammikuun alussa tilaisuudet, jossa neljä nais-

❦ Onko maailma sairas vai olenko minä hullu? Tätä kysyy
Inkeri Kilpinen näytelmässään Tuntematon potilas. Vuonna 1964 Kansallisteatterissa ensi-iltansa saanut farssikomedia oli aikansa suuri teatteritapaus. Se toi ensimmäistä
kertaa näyttämölle esityksen, jossa pääosassa olivat mielenterveyspotilaat ja heidän heikko asemansa yhteiskunnassa. Aihe on taas erityisen ajankohtainen. Mielenterveysongelmat ja masennus ovat suurin työkyvyttömyyden
syy Suomessa. Mielenterveyspotilaat ovat silti edelleen
näkymättömin ryhmä yhteiskunnassamme.
Musiikkiteatteriohjaaja Hannele Martikainen tunnetaan
töistä, jotka tarttuvat kipeisiin ja jopa häpeällisiin aiheisiin yhteiskunnassamme. Hannele Martikainen on tehnyt
lukuisia musiikkiteatteri-ja näytelmäohjauksia eri puolille
Suomea ja ulkomaille. Yksi Hannele Martikaisen kiitetyistä töistä oli Suomen Kansallisoopperalle vuonna 2006
ohjattu lastenooppera Sotajoulukuu. Karjalaisen Näyttämön esitys tuo estradille rohkean tulkinnan hulluudesta,
herkkyydestä ja välittämisestä. Esitys tarjoaa katsojalle
mahdollisuuden ymmärtää sitä kokemusta, joka monella
mielenterveyspotilaalla on: kun kukaan ei näe sinua. ❦
Karjalainen Näyttämö
Tuntematon potilas: Inkeri Kilpisen näytelmä
Ohjaaja Hannele Martikainen
Esiintyjät: Karjalaisen Näyttämön Näyttelijät
Esityspaikka: Karjalatalo, Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki
Esitykset syksy 2008
LA 25.10. KLO 18 ensi-ilta
LA 01.11. KLO 18
SU 02.11. KLO 15
SU 09.11. KLO 15
SU 16.11. KLO 15
			
			

Esitykset kevät 2009
LA 31.01. KLO 15
SU 01.02. KLO 15
SU 01.03. KLO 15
LA 07.03. KLO 15
SU 08.03. KLO 15
SU 15.03. KLO 15
SU 22.03. KLO 15
Tutustu näytelmään:
http://www.freewebs.com/
karjalainennayttamo/

Helmerit yritysvierailulla Lagerblad Foodsissa

Aidosti aitoja makuja
suomalaisille
Lagerblad Foodsin perustamisen aikaan,
vuonna 1998, oli vain kahden keittiömestarin
unelma hyvästä, kotitekoisen oloisesta
ruoasta. Petri ”Lagerblad” Laukontauksen
ja Timo Luotosen pienestä palvelukeittiöstä
Tukkutorilla on kasvatettu 1.500 neliömetrin
elintarvikeyritys. Johtavana ajatuksena
oli valmistaa tuotteet ilman lisä- tai
säilöntäaineita.

M

eidät Helmerit toivottivat tervetulleiksi lokakuun vierailulla toinen
perustajista Timo Luotonen,
asiakassuhteita hoitava Kristiina Kellokangas sekä tuotannosta vastaava Miika Salonen. Tunsimme olevamme
tervetulleita vieraita.
”Mistä tunnistaa hyvän ruoan?”, kysäisi Timo ja vastasi:
hymystä. Katsokaapa vaikka.
Pienikin suupala nostattaa
hymynkareen aterioijan huulille. Siitä tunnistaa maukkaan ja aidosti aidon ateria.
Sitä päivittäistä hymyä me tavoittelemme; syötpä kotona,
lounaspaikassasi tai gourmetravintolassa, laivaristeilyllä tai
lentokoneessa. Tuotteitamme
valmistamme suurkeittiöille,
catering-yrityksille, tukkukauppajakeluun ja vähittäiskaupan eri ketjuille - siis kuluttajille.
Henkilökuntaa firmassa on
20, jotka asiantuntemuksella,
hyvässä perheenomaisessa yhteistyössä suunnittelevat tuotteita, valmistavat ja myyvät

niitä eri jakelukanaville. Ja
tekevät myös mittavaa alihankintatyötä asiakkaille - myös
heidän toivomustensa mukaan
eriyttäen tarvittaessa reseptiikkaa erityisesti päätuoteryhmässä: lihapullat, lihapyörykät
ja pihvit.
”Monipuolisen tuotevalikoiman varmistamiseksi olemme
hankkineet ja saaneet luvat liha-, maito-, kala- ja leipomotuotteiden valmistamiseen”,
kertoo Timo. Tämä antaa tuotesuunnitteluryhmällemme
mahdollisuuden kehitellä reseptejä laajasti ja monipuolisesti. - Jälkiruokavalikoimaa
on kavennettu, mutta Helmerit
saivat maistella myöhemmin
kahvin kera yhtä suosituimmista, suklaasta valmistettua
herkkua vaniljakastikeharsolla... Valikoimastamme kannattaa mainita täyslihamakkarat ja etenkin mummon reseptikirjasta poimitut Viipurin
piirakat: lohi-, kaali-, riista ja
naudanlihatäytteillä. Löytyvät
mm. kauppojen palvelutiskeiltä.

Tutustuimme myös tuotantolaitokseen. Panin merkille, miten hygienia ja steriiliys
oli hoidettu äärimmilleen: sterilisointivaahto oli jok’ikisen
tuotantohuoneen välillä. Meneillään oli mm. sienitäytteisen riistapihvin valmistus. Se
eteni käsin koskematta raakaaineiden sekoittamisesta ja
täyttämisestä kypsennykseen
ja siitä automaattiseen spiraalipakastuksen kautta pakkauksiin. Käsittely tuoreesta tuotteesta lautaselle - vaikkapa
kuukauden pakastamisen jälkeen - kestää 15–20 minuuttia
eli saman verran, kuin kotona
otat pihvit uunista ja asetat ne
tarjolle. Olipa sykähdyttävä
tehdasvierailu insinööritaidon
maailmaan. Työtä on tehty
”oikean maun” kehittelyyn ja
löytämiseen.
Tehdaskierroksen jälkeen
palasimme tukkutorin erääseen näyttävimpään tilaan:
viinikellariin, jota käytetään
yleensä VIP-tilaisuuksiin pienille ryhmille. Meitä Helmereitä oli 20. Ehkä täytimme

VIP-ryhmän kriteerit myös
tarjoilussa; menu sisälsi salaatteja, espanjalaista munakasta, kahta laatua lihatorpedoja eli täytettyjä tortilloja, eri
makuisia lihapullia, perinteisiä
kotimaisia ja turkkilaisia, kahdella eri tavalla valmistettuja
perunoita ja oheen valkosipulikastiketta. Jotain varmaan
jäi kertomattakin tarjoilun
runsaudesta. Ruokajuomatkin
oli valittu monipuolisiksi makunautintoja täydentämään.
Julkiset kiitokset Timo Luotoselle, jolla oli illalla vielä
tärkeä rooli teatteriesityksessä.
Kristina Kellokangas ja Miika
Salonen kohtelivat meitä kuin
olisimme olleet perhejuhlaan
osallistuvia.
Katsahdin väkeämme. Taitaa pitää paikkansa se alussa
mainittu hymy - maku Aidosti
Aidosta. ❦
Kiitos Helmeri-ryhmän
puolesta

Pekka Siitonen
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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 12.11. kello 19.00

Ke 3.12. klo 19.00

TUULTA PÅIN
Suomen Kansallisteatteri, Läntinen Teatterikuja 1
Pieni näyttämö (Kaisaniemen puiston puolelta sisään)
Ihastuttava uutuusnäytelmä syksyn ohjelmistossa ensi-ilta oli 27.8.
Rooleissa: Pekka Autiovuori, Olli Ikonen ja Juha Muje.
Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Hinta 25,00 euroa, maksuviite 1339.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu näytelmään:
www.kansallisteatteri.fi

Ke 26.11. kello 17.00
LE NOTTI ITALIANE – ITALIALAISET YÖT -NÄYTTELY
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, 00120 Helsinki
Sinebrychoffin taidemuseon erikoisnäyttelyssä on tilaisuus kurkistaa
italialaisten uniikkipukujen loistokkaaseen maailmaan.
Näyttely esittelee italialaisten muotisuunnittelijoiden alta moda
-luomuksia sekä vöitä, kenkiä ja laukkuja 1950-luvulta lähtien
1990-luvulle asti.
Suunnittelijoina ovat olleet mm. Giorgio Armani, Gianni Versace,
Roberto Capucci, Valentino ja Gianfranco Ferré. Osaa vaatteista ovat
kantaneet kuuluisuudet kuten Prinsessa Diana, Naomi Campbell,
Jacqueline Kennedy, Gina Lollobrigida, Ava Gardner ja Monica
Bellucci.
Helmereille on varattu opastettu kierros italialaiseen uniikkipukujen
näyttelyyn. Museo on avoinna keskiviikkoisin kello 20.00:een.
Hinta 11 euroa/henkilö sisältää lipun ja opastuksen.
Maksuviite: 1423.

JOULUKONSERTTI FINLANDIA-TALOSSA
Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki
Tunnelmallinen Helsingin kaupunginorkesterin joulukonsertti, jossa
kapellimestarina on Anna-Mari Helsing ja solisteina esiintyvät
sopraano Lilli Paasikivi sekä saksofonitaiteilija Jukka Perko.
Konsertissa soi joulumusiikkia Tshaikovskin Pähkinänsärkijästä:
makeistanssijattaren tanssista kukkaisvalssiin, Sibeliuksen
joululauluihin, Waldteufelin Luistelijat-valssiin ja Berlinin White
Christmas -klassikkoon. Konsertti huipentuu Hatsaturijanin
Naamiaiset-sarjaan. Tästä alkaa joulun aika!
Muutama paikka jäljellä!
Liput: 20 euroa, maksuviite 1520.
Ilmoittautumiset ja maksu viimeistään 10.11.
HUOM! Tarjoilu
Halutessasi voit tilata glögi- ja juustopiparitarjoilut ennen
konserttia sekä väliajalla kahvin ja joululeivoksen yhteishintaan
19,50 €. Ilmoita lippuvarauksen yhteydessä ja maksa samalla
viitteellä.
Tervetuloa joulun tunnelmaan!
Helmerivetäjä Anni Purontaa

Ke 17.12. klo 19.00
JOULUKONSERTTI TEMPPELIAUKION KIRKOSSA

Ilmoittautumiset ja maksu 14.11. mennessä. Helmerivetäjä: Merja
Äimänen
Tutustu: www.sinebrychoffintaidemuseo.fi

mien
Tapaht u eto
yhteenv .
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Lions Club Helsinki Sata järjestää perinteisen tunnelmallisen
joulukonsertin Temppeliaukion kirkossa keskiviikkona 17.12.2008
klo 19.00.
Konsertissa esiintyvät:
Laulumiehet, mieskuoro johtajanaan Matti Hyökki, LM kvartetti
Solisti: sopraano Laura Pyrrö
Tapio Tiitu, urut
Konsertti kestää n. 70 min.
Hinta: ohjelma 15 €/ henkilö maksetaan yhdistyksen tilille.
Maksuviite: 1410.

Tapahtumakalenteri
Ohjelmat jaetaan Temppeliaukion kirkolla alkaen puoli tuntia ennen
esitystä.

Ke 28.1. klo 19.00

Helmerivetäjä: Matti Niemelä, puh 040 0873 367
Ohjelmia myydään myös ovella ennen tilaisuuden alkua, mutta viime
vuosina kirkko on täyttynyt etukäteen ohjelmat lunastaneista.
Lämpimästi tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry ja
LC Helsinki Sata ry

2009
La 24.1. klo 11.00

Kuvassa: Pekka Huotari, Jari Pehkonen,
Mikko Kivinen, takana Pia Runnakko
Kuvaaja Tapio Vanhatalo

FARSSIKOMEDIA: JUORUJA
Helsingin kaupungin teatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5

Pekka Huotari, Sami Hokkanen
Kuva © Tapio Vanhatalo

LASTENNÄYTELMÄ: VIIRU JA PESONEN
Viiru kateissa
Helsingin kaupungin teatteri
Pieni näyttämö – lämpiö
Eläintarhantie 5
Sven Nordqvistin suosittu lastennäytelmä
Rooleissa: Sami Hokkanen ja Pekka Huotari
Ohjaus ja dramatisointi: Peter Engkvist, lavastus ja puvut: Elina
Kolehmainen.
Näytelmän ikäsuositus: vähintään viisivuotiaille.

”Kun Neil Hardwick ohjaa farssin kruunaamattoman kuninkaan Neil
Simonin vauhdikkaimman pläjäyksen ja lauteilla on suomalaisten
koomikoiden ehdoton ykkösketju, voisi teatteri huoletta luvata
rahat takaisin, jos ei katsojilla nauru raikaa niin, ettei henki tahdo
kulkea”, lupaa Kaupunginteatterin esittelysivu. Vauhdikkaan ja
suositun farssikomedian ensi-ilta oli 2.10.2008.
Rooleissa: Pekka Huotari, Risto Kaskilahti, Mikko Kivinen, Niina
Nurminen, Jari Pehkonen, Pia Runnakko, Sari Siikander, Pertti
Sveholm, Miina Turunen
Suomennos: Henri Kapulainen. ohjaus: Neil Hardwick, lavastus:
Antti Mattila, puvut: Janne Renvall.
Hinta: 34 euroa (normaali 36 e), maksuviite 1274
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 22.12.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu näytelmään: www.hkt.fi

Hinta: 7,00 euroa, maksuviite 1290
Ilmoittautumiset ja maksu viimeistään 18.12.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu näytelmään:
www.hkt.fi
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Tapahtumakalenteri
La 31.1.2009 kello 15.00

La - pe 14. – 20.2.2009

FARSSIKOMEDIA: TUNTEMATON POTILAS
Karjalainen Näyttämö
Karjalatalo
Käpylänkuja 1, 00610 Helsinki

HELMERI-MATKA NEW YORKIIN
New Yorkin matka on ollut Helmereiden toivelistalla jo jonkin aikaa.
Matka toteutetaan ensi vuoden alussa: 14. – 20. helmikuuta;
matkan kesto on lauantaista perjantaihin.

Inkeri Kilpisen näytelmä on farssikomedia vallasta ja vallan
väärinkäytöstä.
Esiintyjinä: Karjalaisen Näyttämön Näyttelijät
Ohjaaja: Hannele Martikainen
Onko maailma sairas vai olenko minä hullu? Tätä kysyy Inkeri
Kilpinen näytelmässään Tuntematon potilas. Vuonna 1964
Kansallisteatterissa ensi-iltansa saanut farssikomedia oli aikansa
suuri teatteritapaus.
Musiikkiteatteriohjaaja Hannele Martikainen tunnetaan töistä, jotka
tarttuvat kipeisiin ja jopa häpeällisiin aiheisiin yhteiskunnassamme.
Karjalaisen Näyttämön esitys tuo estradille rohkean tulkinnan
hulluudesta, herkkyydestä ja välittämisestä. Näytelmässä on
mukana Helmeri Maire Härus.
Hinta: 16,00 euroa, maksuviite 1559
Ilmoittautumiset ja maksu 22.1.2009 mennessä
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Tutustu näytelmään: http://www.freewebs.com/
karjalainennayttamo/

Matkan hinta on 1385 euroa/henkilö (esitehinta 1445 e), mikä
edellyttää vähintään 12 matkustajaa.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta on 530 euroa.
Hinta sisältää Lufthansan reittivuorot Münchenin kautta veroineen,
lentokenttäkuljetukset New Yorkissa suomenkielisen oppaan
johdolla, majoituksen hotelli Helmsley Middletownessa kahden
hengen huoneessa, mannermaisen aamiaisen ja opastetun
kaupunkikiertoajelun.
Ilmoittautumiset 15.11. mennessä. Maksa ennakkomaksu 250 euroa
viikon sisällä varauksesta. Loppumaksu 1135 euroa 2.1.2009
mennessä. Maksuviite: 1478.
HELMSLEY MIDDLETOWNE HOTEL *** (os. 148 East 48th Street)
sijaitsee keskeisellä paikalla Manhattanilla, mm Broadwayn
teatterialueen lähellä. Ja siellähän pyörivät mm kaikki mahdolliset
tunnetut musikaalit! Tutustu hotelliin:
http://www.helmsleymiddletowne.com/
LENTOAIKATAULU
Helsinki - Frankfurt LH 3109 klo 07.15 - 08.45
Frankfurt - New York LH 400 klo 10.25 -13.15
New York - München LH 411 klo 17.45 - 07.55 (+1)
München - Helsinki LH 3110 klo 08.55 - 12.25
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi.
Tammikuussa pidetään New Yorkin matkainfo-ilta
Helmerien toimistossa. Lisätietoja joulukuun
MerkonomiNewsissa ja yhdistyksen nettisivuilla.

ILMOITTAUTUMISET HELMERI-TAPAHTUMIIN
Kotisivu: www.helmeri.fi • Sähköposti: helmeri@helmeri.fi
Puhelin: (09) 773 1405
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
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Hyödynnä jäsenetusi!
Olet saanut uuden SMYL-jäsen/vakuutuskortin. Liiton tarjoamat hyvät jäsenedut kannattaa hyödyntää! Jäsenyytesi ja oikeutesi mittaviin etuihin todistat
jäsenkortillasi – olethan maksanut vuoden 2008 jäsenmaksusi! Jäsenmaksu
on verotuksessa vähennyskelpoinen.
SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO ry

Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki, (09) 827 5542, www.smyl.fi

JÄSENKORTTI
VAKUUTUSKORTTI

MATTI MEIKÄLÄINEN
Jäsennumero

0018100

Yhdistys

04 Helsingin Merkonomit ry

Voimassa/Valid thru
1/09

Tällä jäsenkortilla saat kaikki Suomen Merkonomiyhdistysten
liitto - SMYL ry:n jäsenedut. Katso www.smyl.fi.
Leisure time Traveller’s Insurance (201-3232737) is
included for the member and his/her accompanying
children under 20 years of age.
The policy is valid for 45 days from the beginning of
the journey.
If P & C Insurance Company Ltd, FIN-00025 IF, Finland.
Tel. (24h) +358 800 1 3800, Fax +358 10 514 4137,
E-mail: travel@if.fi.
HUOM! Vakuutus voimassa enintään 45 vrk:n vapaaajan matkoilla.

SMYL-jäsenyyteen kuuluvat:

Jäsenenä saat lisäksi hyviä alennuksia:

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

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

Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
Vastuuvakuutuksesta korvataan vakuutetun työssään
ulkopuoliselle aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta
vakuutettu on korvausvastuussa.
Oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetun
välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikustannukset jäsenen työsuhteeseen liittyvissä riita- ja
rikosasioissa.
Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutus on voimassa yksittäisillä enintään 45 vrk kestävillä
vapaa-ajan matkoilla, myös kotimaassa.Vakuutettuina ovat
kaikki liiton alle 70-vuotiaat jäsenet (vakuutusturva päättyy
sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää
70 vuotta).Vakuutusturvan voimassaolo on sidottu jäsenyyteesi.
Ulkomailla tavallisimmissa turistikohteissa saat maksuttoman
hoidon näyttämällä yhdistettyä jäsen- ja vakuutuskorttia.

SINUN LIITTOSI
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Makusi mukaan maailmalle
Kesäkauden 2009 elämysmatkat jo myynnissä – varaa omasi!
Pyhiinvaellus Santiago
de Compostelaan

Kaukasuksen helmi
Armenia

10 pv

9 pv

alk. 1.650

1.360

Kahden Irlannin tarinoita
– Dublin ja Belfast
5 pv

alk. 980

Laatokan ja Äänisen
risteily
6 pv

alk. 595

WWW.MATKA-AGENTIT.FI

LENNOT, HOTELLIT, AUTOT, OPASTETUT MATKAT

Loviisa (019) 533 808, Aleksanterinkatu 2

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Syksy 2008
Päivä
Ke 12.11.
Ke 19.11.
Ke 26.11.
Ke 3.12.
Ke 17.12.
2009
La 24.1.
Ke 28.1.
La 31.1.
La-pe 14.-20.2.

Kello
19.00
18.00
17.00
19.00
19.00

Tapahtuma
Tuulta päin, Kansallisteatteri
Helmerien vuosikokous, HBC
Le notti italiane, Sinbrychoffin taidemuseo
Joulukonsertti, Finlandia-talo
Joulukonsertti, Temppeliaukion kirkko

Hinta, maksuviite
25,00 e, viite 1339

11.00
19.00
15.00

Viiru ja Pesonen, Kaupungin teatteri
Juoruja, Kaupungin teatteri
Tuntematon potilas, Karjalatalo
New Yorkin matka

7,00 e, viite 1290
34,00 e, viite 1274
16,00 e, viite 1559
1385,00 e, viite 1478

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla:
www.helmeri.fi. Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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11,00 e, viite 1423
20,00 e, viite 1520
15,00 e, viite 1410

KuVi 813/00 MjMv

ja paljon muuta –
tutustu Matka-Agenttien
mielenkiintoiseen maailmaan!

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2008

– lehti

Varsinaiset jäsenet:
Anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855
anni.purontaa(at)helmeri.fi
Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Matti Niemelä, II varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873367
matti.niemela(at)consunion.fi
Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri
Puhelin koti 045-634 9363
tytti4(at)luukku.com
Heikki Immonen
Puhelin 0201260228, gsm 0400-841 784
heikkiimmonen(at)hotmail.com,
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi
Liisa Kotimäki
Puhelin koti 050-5418597
liisa.kotimaki(at)edu.hel.fi
Päivi Lumpola, hallituksen sihteeri
Puhelin koti (09) 801 5893, gsm 040-585 1525
paivi.lumpola(at)saunalahti.fi
Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
Sirkka Warvas
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Varajäsenet:
Marja Alppi
Puhelin 050-3727422
marja.alppi(at)elisanet.fi
Anna-Maija Kunnas
Puhelin 050-4634667
anna-maija.kunnas@smyl.fi
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Puhelin (09) 554 657

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

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

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

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

Työvoimatoimiston työttömyysturvaneuvonta
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi
Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen, puh. 050-5410285

TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2008
Merkonomien Työttömyyskassa on nyt Työttömyyskassa Nomit.
Postiosoite: Pl 52, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Elimäenkatu 20, 00520 Helsinki, Vallila.
avoinna maanantai-perjantai kello 9.00 – 15.00.

Maanantaina ei ole puhelinpalvelua päivärahojen maksatusajojen vuoksi.
Faksi: (09) 8689 4040

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

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

Työttömyyskassan jäsenmaksu on 78 euroa vuonna 2008
- liity kassaan erikseen.

Ota tämä sivu talteen!

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

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

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

Merkonomien työttömyyskassa on nyt
nimeltään

Työttömyyskassa Nomit

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

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

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

Olethan muistanut maksaa
tämän vuoden jäsenmaksun?
Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet ovat saaneet vuoden 2008
jäsenkortin. Kortti on samalla jäsenetuvakuutuksesi vakuutuskortti. Vakuutuksemme on vuoden 2008 alusta siirtynyt vakuutusyhtiö Ifiin. Tarkempaa tietoa saat SMYL-liitosta, www.
smyl.fi.
Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut vuoden 2008
jäsenmaksun. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

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

