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Pääkirjoitus

Muutoksia tarvitaan
– myös pysyvyyttä ja turvaa

M

erkonomikoulutus uudistui tänä syksynä. Tutkintouudistus antaa vaihtoehtoja oppilaitoksille ja
opiskelijoille. Merkonomiopiskelija voi
suorittaa tutkinnon omien tarpeittensa
ja mahdollisuuksiensa mukaan, vaikka osatutkintona. Helmerien hallituksen
jäsen Sirkka Warvas, joka itse on näyttötutkintomestari, haastatteli lehteemme
merkonomitutkinnon tutkintovastaava ja
kouluttaja Suvi Erikssonia Innofocuksesta; aiheena on työelämälähtöinen tutkintouudistus, joka mullistaa merkonomiksi
opiskelun. Mielenkiintoista seurata, miten
uudistus etenee ja otetaan vastaan. Nyt
ollaan vasta lähtökuopissa, mutta suunta
on varmasti oikea.
Kaupallisen alan jatko-opintoja on tarjolla runsaasti. Paitsi lyhyitä erikoisopintoja, monet oppilaitokset tarjoavat pitkäkestoista jatko-opiskelua. Syksyllä alkoi

esimerkiksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa opistomerkonomien jatkokoulutus tradenomiksi. Jäsenemme saavat
alennuksia tällä hetkellä MJK-instituutin
lyhytkestoisista koulutuksista. Liitto neuvottelee myös eräiden muiden oppilaitosten kanssa koulutusalennuksista ensi
vuodelle.
Syksy on vilkasta kokousaikaa. Helmereiden vuosikokous järjestetään Helsingissä 25.11.  Sitä ennen kattojärjestömme SMYL pitää liittokokouksensa 22.11
Tampereella. Molemmissa kokouksissa
päätetään taas tärkeistä asioista: ensi
vuoden toiminnasta ja sen rahoittamisesta. Hyvät jäsenedut ovat jäsenistölle
tärkeitä. Saamme suhteellisen pienellä
vuosimaksulla suuria etuja, kuten liittovakuutuksen, matkustajavakuutuksen ja
työsuhdejuristien palveluja. Alennuksista
puhumattakaan. Moni ihmetteleekin, että

pienellä jäsenmaksulla saa niin hyviä etuja. Varsinkin epävarmoina taloudellisina
aikoina on tärkeää kuulua oman alansa
järjestöön.
Liitolla ja Helmereillä on parhaillaan
jäsenhankintakampanja, joka on voimassa
toistaiseksi. Siitä kannattaa kertoa ystävälle, joka ei vielä kuulu yhdistykseemme ja sitä kautta SMYL-liittoon. Kun
uusi jäsen on maksanut jäsenmaksun,
hän saa kaksi päiväristeilyä Tallinnaan.
Voitte hyödyntää ne mukavalla yhteisellä
matkalla. Tutustu kampanjaan sivulla 21.
Tervetuloa mukaan; yhdistystoiminta on
mukavaa. ❦
Rentouttavaa loppusyksyä ja mukavaa
joulun ajan odotusta!

Merja Äimänen

Kun ihminen on lakannut kehittymästä,
hän on vanha, mutta niin kauan kun
hän kehittyy, hän on nuori.
(Axel Fredenholm)
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Suvi Eriksson (vas.) onnittelee vastavalmistunutta merkonomia Päivi Ruusuvuorta.

Työelämälähtöisesti uudistetut
merkonomitutkintoperusteet

S

yksyllä 2009 astuivat voimaan merkonomitutkinnon uudistetut perusteet.
Nyt pitkällisen muutostyön
lopputuloksena nimistä lähtien
kaikki on toisin. Opetushallitus pitää tärkeänä, että tutkinnon suorittajalla on sellaisia
taitoja ja tietoja, joilla hän
voi tämän koulutuksen avulla työllistyä. Oppilaitoksen ja
työelämän lähentymiseen on
vaikuttanut osaltaan nykyinen
taloudellinen tilanteemme.

Mitä tutkinnon perusteissa on
muuttunut?
Suvi Eriksson, merkonomitutkinnon tutkintovastaava
ja kouluttaja Innofocuksesta
kertoo, että tutkintouudistusta
suunniteltaessa on myös työ-
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elämä ollut vahvasti mukana
yrittäjäjärjestön kautta. Oppilaitos eikä opetushallituskaan
(myöhemmin oph) halua yksipuolisesti - vain omasta näkökulmastaan - laatia opetussuunnitelmia, joiden tarkoitus
on lähentää työelämää ja koulutusta. Näin tärkeään muutostyöhön on tarvittu käytännön
asiantuntijoiden mukana oloa
sekä alan muuttuneen kysynnän huomioon ottamista.
- Aikuisilla osaamista eivät
määrää enää opinnot eivätkä
opintoviikot.  Nyt ammattitaidon osoituksena on näyttötutkinto, tavasta sekä opinnoista
riippumaton ammattitaidon
tunnustaminen ja tunnistaminen. Tämä on suuri muutos tutkintouudistuksessa ja

tarkoittaa, ettei se sido enää
oppilaitosta antamaan tiettyä
opetusta, Suvi pohtii.    
Jos tutkinnon suorittajalle
riittää vain osatutkinnon suorittaminen tiettyyn tarpeeseen,
esimerkiksi asiakaspalveluun,
minkä jälkeen hän palaa takaisin töihin, niin silloin se riittää. Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja on voinut oppia tutkintoaineet jo pitkän työuran
aikana, harrastuksissaan tai
muulla tavoin. Suvi käyttää
esimerkkinä yhdistysten tai
asunto-osakeyhtiöiden asiakirjojen hoitamista; niiden hallinta voidaan suoraan näyttää ja
saada osiosta virallinen pätevyystodistus.
Aikaisemmin liiketaloudesta ja hallinnosta oli erit-

täin pitkä ja laaja pakollinen
opetuksellinen kokonaisuus.
Taloushallinto ja yrittäjyys,
toisin sanoen yrityksen perustamisen periaatteet liiketoimintasuunnitelmineen, sekä
asiakaspalvelu ja markkinointi
kuuluivat kokonaisuuteen. Tämä antoi hyvän peruskäsityksen liiketaloudellisista lainalaisuuksista sekä yrityksen
toimintaedellytyksistä.
Tilalle on tullut sinänsä erittäin tärkeä osa-alue: asiakaspalvelu, joka vastaa 20 opintoviikkoa. Se on yksi ja ainoa
kokonaisuus, joka on kaikille
pakollinen. Sitä tarvitaan kaikkialla liiketaloudessa vahvistamaan omaa kilpailukykyä,
Suvi Eriksson painottaa.

Kun on vain yksi pakollinen osio, niin tilalle on tullut
enemmän vaihtoehtoja. Uusi
tutkinto antaa mahdollisuuden
erikoistua talouteen, myyntiin,
kirjastotoimeen, markkinointiin, yritystoimintaan jne.
- Tutkintovaatimukset ovat
keventyneet, koska on huomattu, että esimerkiksi kaupan alalla ei tarvita niin vahvaa markkinointiosaamista
kuin entinen tutkinto edellytti.
Vaatimukset ovat muuttuneet
työtarpeen mukaan. Mikäli
halutaan mennä syvemmälle,
lähdetään toteuttamaan ammattitutkintoa (at)  tai erikoisammattitutkintoa (eat). Tutkinnon perusteet ovat muuttuneet siinäkin mielessä, että
jokaisen osasen sisälle on rakennettu neljä eri aihepiiriä.
- Aikaisemmin opetushallitus antoi vain arvostelukriteerit (arvosanat 1-5), jotka sitten
jokainen oppilaitos kirjoitti
itse auki eli käytti tulkintaa
esimerkiksi mitä tarkoittavat
’osaa esitellä’, ’hallitsee esittelyn’, ’kokonaisvaltaisuus’,
’osaa toimia kustannustietoisesti’ jne.. Nyt uudet arviointien kriteerit (arvosanat 1-3)
ovat valmiiksi selkokielisinä.

maa osiota. Osatutkintoa voi
myöhemmin täydentää, mikäli
haluaa suorittaa koko tutkinnon ja saada merkonomi-ammattinimikkeen.

Pohdintoja uusista
tutkintovaatimuksista
- Itse asiassa me teimme ison
ja konkreettisen työn vanhan
mallin yritystoiminnan osiossa
siksi, että opiskelijat ymmärtäisivät yrityksen toimintaa,
taloudellisia lainalaisuuksia
sekä sen vaatimuksia tehdessään liiketoimintasuunnitelmaa. Näin aikuisopiskelijat ts.
työn ohessa opiskelevat saivat
kokonaiskäsityksen yrityksen
toiminnasta. Nyt yritystoimintakokonaisuus on sirpaleisena,
joskin antaa enemmän mahdollisuuksia, muttei enää kuulu perustutkintoon, harmittelee
Suvi Eriksson.

Visuaalinen kauppa ja sähköinen myyntityö ovat tulleet jäädäkseen nykyaikaisena kauppatapana.
Suvi Eriksson nostaa esiin
muutamia uudistuksen tuomia
hyötyjä, kuten valinnanvapauden, eri mahdollisuuksien hyväksikäytön, osasuoritukset
erikoistumiseen saakka sekä
ammatillisen työkokemuksen
merkityksen korostumisen. ❦

Teksti Sirkka Warvas, kuva Innofocus
Lisätietoja oph:n sivulta:
www.oph.fi, www.edu.fi,
www.innofocus.fi

Tutkinnon suorittaja voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla
aloilla ja valinnaisuuden avulla tutkintoa voidaan monipuolistaa eri alojen tarpeisiin.

TARJONTAPALETTI

??
Yrittäjyys (10 ov)

Miten uudistus näkyy näytöissä?
- Tutkintotilaisuus on aina
henkilökohtainen, ei koskaan
ryhmänäyttö, tähdentää Suvi
Eriksson. Varmasti tulee omia
polkuja, joista ei ole vielä kokemusta. Uudet kurssithan
ovat vasta nyt käynnistyneet.
Suvin mielestä asiakaspalvelu on niin laaja kokonaisuus,
että siinä näytöt pitää antaa
jakson lopussa omana näyttönään, samoin talouspalvelut.
Toimistopalveluissa, työvälineohjelmassa sekä myynnin tukipalveluissa yhdistyy
tiettyjä piirteitä, joten myös
näytön eri osasia pystytään
ottamaan tutkintotilaisuuteen
mukaan. Näin vältytään kahteen kertaan näyttämästä sa-

- Yrittäjyys voidaan ottaa aikuispuolelle erillisenä lisänä.
Se tulee mahdolliseksi opetussuunnitelmia (oph:n antamia
virallisia, tutkintokohtaisia ja
kulloisenkin alan opetussuunnitelmia), henkilökohtaisia
opiskelusuunnitelmia (tämä
laaditaan yhteistyössä opettajan ja opiskelijan kanssa opiskelun aloitusvaiheessa)   ja
henkilökohtaisia näyttösuunnitelmia (yhteistyössä opettaja
ja opiskelija) tehdessä. Henkilökohtaisissa suunnitelmissa huomioidaan opiskelijan
tai tutkinnonsuorittajan työelämäkokemukset sekä omat
tavoitteet, jolloin vain ns. aukot paikataan opetuksella.  
- Kansainvälisyys täytyy
olla jonkin oppilaitoksen tarjottimella. Kaupanala tarvitsee kielitaitoisia työntekijöitä,
esimerkiksi maahanmuuttajia.

Tuoteneuvonta
(10 ov)
Visuaalinen
myyntityö (20 ov)

Kaupan palvelu ja myynti
(30 ov)

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (10 ov)

??
Rahoituspalvelut
(10 ov)

VALINNAISET OSIOT
Markkinointiviestinnän
suunnittelu ja toteutus
(10 ov)

Neuvotteleva myynti (30 ov)

VAIHTOEHTOISET
OSIOT
vähintään 30 ov

Sähköinen
kauppa (10 ov)
Kansainvälisen
kaupan assistentin
työt (20 ov)

Myynnin tukipalvelut
(30 ov)

ASIAKASPALVELU

20 ov
KAIKILLE PAKOLLINEN
OSIO

Kaavion modifioinut Sirkka Warvas Turun ammatti-instituutin Jarmo Matala-ahon aineiston pohjalta
MERKONOMIEN YHTEISET TAIDOT
- asiakkaan palveleminen – vuorovaikutustaidot – kestävä kehitys – modernit työvälineet, teknologiset taidot – kielen käyttö,
suullinen ja kirjallinen, omat ja vieraat kielet – kulttuurien tuntemus – työhyvinvointi –talousasiat, kannattavuusajattelu –
tiedonhankintataidot – turvallisuus: työ-, tuote-, asiakas- ja tietoturvallisuus – säädökset, sopimukset, ohjeet – oman työn suunnittelu,
ajankäyttö - yrittäjyys
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Oppisopimus
Oppisopimus
parantaa
parantaa
ammattitaitoa
ammattitaitoa

Toiviomatkat Oy:n yrittäjä Maria Oksanen
suoritti kolme vuotta sitten yrittäjän
Toiviomatkat Oy:n yrittäjäNyt
Maria
erikoisammattitutkinnon.
hän Oksanen
toimii
suoritti kolme vuotta sitten yrittäjän
mentorina.
erikoisammattitutkinnon. Nyt hän toimii
Maria Oksasen mukaan oppisopimuskoulutus on hyvä ja
mentorina.

edullinen keino parantaa omaa ammattitaitoa.
– Yrittäjälle
räätälöity
oppisopimuskoulutus
on loistaaria Oksasen
mukaan
tyksen kehittämiseen,
nuori
va tapa
kehittää
sekä
yritystä
että
omaa
osaamista.
Opoppisopimuskoulutus nainen kertoo.
piminen
omassa yrityksessä
ja kaikki
tehtävät
on tapahtuu
hyvä ja edullinen
Yrittäjälle
on tarjolla
kahta
liittyvät
yrityksen
kehittämiseen,
nuori
nainen
kertoo.
keino parantaa omaa ammat- erilaista oppisopimuskouluYrittäjälle on tarjolla kahta erilaista
oppisopimuskoulutitaitoa.
tusta. Yrittäjän
ammattitutkintusta.
Yrittäjänräätälöity
ammattitutkinto
juurialoittaaloit– Yrittäjälle
oppi- to on
on tarkoitettu
tarkoitettu juuri
sopimuskoulutus
loistava neilleerikoisammattitutkinyrittäjille. Yritysjohtataneille yrittäjille.on
Yritysjohtamisen
tapa
sekäjoyritystä
että misen
erikoisammattitutkinto
to onkehittää
räätälöity
pidempään
yrittäjänä
toimineille, jotka
omaa
osaamista.
Oppiminen
on
räätälöity
jo pidempään
haluavat kehittää yritystoimintaansa. Molemmat
koulutapahtuu
omassa
yrityksessä
yrittäjänä
toimineille,
jotka
tukset kestävät yleensä puolisentoista vuotta.
ja Helsingin
kaikki tehtävät
liittyvät yri- haluavat kehittää
yritystoiminoppisopimustoimiston
koulutustarkastaja

M

OPPISOPIMUS ON

Tiesitkö, että oppisopimuskoulutus on
hyvä keino kehittää
yrityksesi liiketoimintaa!
Oppisopimuskoulutuksella voit
• rekrytoida uusia
työntekijöitä
• kouluttaa työntekijöitä
uusiin tehtäviin
• yrittäjänäkin voit käyttää
oppisopimuskoulutusta
itsesi kouluttamiseen
Ota yhteyttä meihin!
www.oppisopimus.edu.hel.fi
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- Yrittäjän on pakko hakea uusia ajatuksia ja toimintatapoja muualta
kuin oman työpöydän äärestä, Maria Oksanen (oik.) sanoo. Vieressä
koulutustarkastaja Kirsi Järvinen.
- Yrittäjän on pakko hakea uusia ajatuksia ja toimintatapoja
Kirsi Järvinen
korostaa,
ettääärestä,
koulutukset
on mietitty
muualta
kuin oman
työpöydän
Maria Oksanen
(oik.)juuri
sayrittäjälle.
Turhia
asioita
ei
tarvitse
opiskella.
noo. Vieressä koulutustarkastaja Kirsi Järvinen.

– Lähipäivien sisältö räätälöidään aina koulutusta aloittavan yrittäjän
Kartoitamme
jokaisen
taansa.
Molemmattarpeisiin.
koulutukset
Mentoroinnista
apua oppisopimuskoulutuksen
alussa osallistujien yrittäjyystaustan
kestävät
yleensä puolisentoista
Nytrunko
Mariasuunnitellaan
Oksanen toimiinäikolja vuotta.
koulutustarpeet. Koulutuksen
Helsingin
den
pohjalta,oppisopimusJärvinen kertoo.men naisyrittäjän mentorina.
toimiston
koulutustarkastaja
– Tapaamme
kerranyrittäkuusYrittäjätutkintoja
käytetään paljon
tukemaan
Kirsi
Järvinen
korostaa,
että
sa.
Meillä
voi
olla
teema
tai
jäpolvenvaihdosta. Myös vuonna 1976 perustetussa
koulutukset
on Oy:ssä
mietittyon
juuri
sitten juttelemme
yritystoiToiviomatkat
meneillään
yrittäjäpolvenvaihyrittäjälle.
Turhia
asioita
ei
mintaan
liittyvistä
asioista,
dos, ja valta on siirtymässä isältä tyttärelle.
tarvitse opiskella.
kuten taloudesta, myynnistä
– Olen nuori ja halusin varmuutta oman yrittämiseni
– Lähipäivien sisältö rää- tai markkinoinnista. Lähinnä
taustalle. Koulutus antoi minulle uusia työkaluja toimintälöidään aina koulutusta mentorointi on sparraamista
taan. Myös muiden yrittäjien vertaistuki oli tärkeää.
aloittavan yrittäjän tarpeisiin. ja esille tulleiden ongelmien
– Yrittäjien jokaisen
ikä vaihteli
reilusta
20 vuodesta
Kartoitamme
oppiratkaisua
yhdessä.yli 70 vuoteen.
Oli
suuri
rikkaus
jakaa
ajatuksia
samanhenkisten
ihsopimuskoulutuksen alussa
Kaikki kolme mentoroitavaa
misten kanssa,
Oksanen vakuuttaa.
osallistujien
yrittäjyystaustan
yrittäjää ovat eri aloilta. Oksa-

ja koulutustarpeet. Koulutuk- sen mukaan juuri siinä piilee
Mentoroinnista
apua näi- ryhmämentoroinnin rikkaus.
sen
runko suunnitellaan
den pohjalta, Järvinen kertoo.
– Kun kukaan ei tunne toiYrittäjätutkintoja
sen naisyrittäjän
alaa, asioita ja
ongelmia,
Nyt
Maria Oksanenkäytetään
toimii kolmen
mentorina.
paljon
tukemaankerran
yrittäjäpolhelpompi
kyseenalaistaa
ja
– Tapaamme
kuussa. on
Meillä
voi olla
teema tai sitvenvaihdosta.
Myös
vuonna
miettiä,
miten
ne
voisi
tehdä
ten juttelemme yritystoimintaan liittyvistä asioista, kuten
1976
perustetussa
Toiviomatparemmin. Lähinnä mentaloudesta,
myynnistä
tai markkinoinnista.
kat
Oy:ssä
meneillään yritpureskelu
torointi
ononsparraamista
ja esilleAsioiden
tulleidenavoin
ongelmien
rattäjäpolvenvaihdos,
ja
valta
on
ryhmässä
vaatii
tutustumista
kaisua yhdessä.
siirtymässä isältä tyttärelle.
ja ennen kaikkea luottamusta.
Kaikki kolme mentoroitavaa yrittäjää
ovat eri aloilta. Oksa– Olen nuori ja halusin varOpiskelijat itse kokevat
sen mukaan juuri siinä piilee ryhmämentoroinnin rikkaus.
muutta oman yrittämiseni mentoroinnin tärkeäksi.
– Kun kukaan ei tunne toisen alaa, asioita ja ongelmia,
taustalle. Koulutus antoi mi– Yrittäjät puhuvat keskeon helpompi kyseenalaistaa ja miettiä, miten ne voisi tehnulle uusia työkaluja toimin- nään samaa kieltä. Mentorin
dä paremmin.
taan.
Myös muiden yrittäjien kanssa on helppoa pohtia, onAsioiden
pureskelu ryhmässä
vaatii
tutustumista
vertaistuki oliavoin
tärkeää.
ko omassa
liikeideassa
kehija –ennen
kaikkea
luottamusta.
Yrittäjien ikä vaihteli rei- tettävää, miten sitä voisi kirOpiskelijat
itse yli
kokevat
mentoroinnin
tärkeäksi.
lusta
20 vuodesta
70 vuokastaa ja miten
se saataisiin
– Yrittäjät
keskenään
samaa paremmin,
kieltä. Mentorin
teen.
Oli suuripuhuvat
rikkaus jakaa
toimimaan
Kirsi
kanssa onsamanhenkisten
helppoa pohtia,
omassa
liikeideassa
keajatuksia
ih- onko
Järvinen
pohtii.
❦
misten
kanssa,
Oksanen
va-kirkastaa ja miten se saataisiin
hitettävää,
miten
sitä voisi
kuuttaa.
toimimaan paremmin, Kirsi Järvinen pohtii.

Helmerit pohtivat juridiikan
koukeroita

H

elsingin Merkonomeille
räätälöidyt lakikoulutukset järjestettiin kahtena
kolmen tunnin iltakoulutuksena 13.10. ja 20.10. Suomen
Liikemiesten kauppaopistossa
(HBC). Luennoitsijana toimi
varatuomari Hannu Äimänen. Tilaisuuksiin osallistui
yhteensä parikymmentä lakiasioista kiinnostunutta jäsentämme. Iltojen aikana käytiin
läpi käytännönläheisesti muun
muassa perhe- ja perintöoikeutta sekä asunnon kauppaa,
vuokrausta, velkajärjestelyjä
ja oikeudenkäyntiä.

Yleisiä väärinkäsityksiä oiottiin
Hannu Äimäsen mukaan yleinen virhekäsitys on, että toisella puolisolla ei ole aviooikeutta toisen puolison vanhemmiltaan saamaan lahjaan
tai siihen omaisuuteen, joka
toisella puolisolla oli avioliittoon mentäessä. Toinen väärä
käsitys on, että avioehtosopimuksella siirretään toisen puolison omaisuutta toiselle.
- Niinikään ajatellaan, että
perunkirjoituksessa jaetaan
kuolinpesän omaisuutta. Ja
etteivät vaikeasti psyykkisesti

sairas henkilö tai alle 18-vuotias voisi tehdä testamenttia.
Äimäsen mukaan tällä hetkellä puhuttavat muun muassa edunvalvontavaltakirja ja
kuolinpesän osakkaan velkavastuu.
- Perintö- ja lahjaveron määristä ja siitä, mitä tarkoitetaan
ennakkoperinnöllä kysytään
paljon.
- Tarkkana saa olla, miten
luopua perinnöstä ilman itselle aiheutuvia veroseuraamuksia tai miten on suhtauduttava
emätilaan kohdistuviin kiinnityksiin määräalan kaupassa.
Asuntokaupan panttauskysymyksissä pitää olla myös erityisen huolellinen, luettelee
Hannu Äimänen esimerkkejä
kurssilaisten kanssa pohdituista aiheista. Hän muistuttaa samalla, että lakiasiat eivät ole
ylivoimaisia; talonpoikaisjärjellä pärjää jo pitkälle!
Järjestämme jatkossakin
vastaavia lakikoulutusiltoja,
jos kysyntää on. Kertokaa
meille kiinnostuksenne ja toivomuksenne aiheista. ❦

Yhdistyksemme esittäytyi
S&A-päivillä

H

elmerit ja SMYL-liitto esittäytyivät yhteisellä messuosastolla S&A-päivillä 27. – 28.8. Helsingin Messukeskuksessa.
Sihteereiden ja assistenttien perinteinen ja tärkeä ammattitapahtuma, S&A-päivät, keräsi tänä vuonna messukeskukseen
yli 7500 kävijää. Päivien anti oli monipuolinen: korkeatasoisia seminaareja sekä messuosasto, josta löytyivät sihteereille
hyödylliset kontaktit ja yhteistyökumppanit. Työttömyyskassa
Nomitilla ja MJK-instituutilla oli siellä myös omat osastonsa.
Aktiivisella osastollamme oli jatkuvaa vilskettä. Arvontaamme osallistui noin 500 messuvierasta, joista suurin osa kertoi
olevansa kaupallisen koulutuksen suorittaneita, usein merkonomeja. Toimintamme kiinnosti heitä ja herätti pitkiäkin keskusteluja. Liiton tarjoamia jäsenetuja pidettiin hyvinä ja edullisina.
Uusia jäseniäkin liittyi messuosastolla yhdistykseemme.
SMYL ja Helmerit olivat saaneet hyviä arvontapalkintoja.
Helmereiden yhteistyökumppaneiden, Helsingin kaupunginorkesterin, Suomen Kansallisteatterin ja Helsingin kaupunginteatterin, lippulahjat arvottiin messujen jälkeen. ”Onnettarena”
toimi liiton puheenjohtaja Markku Mikkola. Arpaonni suosi
seuraavia: Ulla Dickenson, Mirja Havulinna, Mari Hanhiniemi,
Outi Helenius, Marina Kinner, Iris Tapanen, Erika Vassiljuva.
Lahjakortit on toimitettu heille. Lämpimät onnittelut voittajille. ❦

Teksti: Merja Äimänen, kuvat: Sirkka Warvas

Teksti: Merja Äimänen,
kuvat: Pekka Siitonen
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Makeisia – vierailu
Fazerin makeistehtaalle

Helsingin Merkonomit vierailivat 35 henkilön voimin Fazerin makeistehtaalla 14.10.2009.
Isäntinä ja asiantuntevina oppaina toimivat Anni Swan ja Marianne Jänsen. Mielenkiintoisella
vierailulla saimme hyvän esittelyn talon toiminnasta ja meillä oli erinomainen tilaisuus nähdä,
mitä kaikkea Suklaatalossa tapahtuu ennen kuin makeiset ovat ostoskorissa.

A

loitimme vierailun mukavasti kahvitarjoilulla. Tehtaanmyymälässä
oli mahdollisuus ostaa kotiin
viemisiä. Kuulimme luentosali
Pastillissa Fazerin yritysesittelyn sekä näimme filmin, jossa
oli historiaa ja tarinoita talokierroksen pohjaksi. Pastillisalin nimi tulee muuten siitä,
että huoneen tuolit ovat pastillin värisiä ja muotokin muistuttaa ranskanpastilleja.
Talokierroksemme alkoi
Suklaapolulta, josta siirryimme tuotannonpuolelle katselemaan kuinka konvehdit soljuvat robottien ”käsissä” rasioihin. Näimme omin silmin,
miten robotit ottavat minuutissa noin sata konvehtia oikeaan aikaan rasiassa varattuun
kohtaan. Infrapunavalo valokuvaa tuotteen ja antaa käskyn
robotille. Konvehdin muodon
mukaan rasiat täyttyvät ja jos
konvehti menee kyljelleen tai
nurinpäin, niin laadunvalvojat
kääntävät.
Tehdaskäynnin jälkeen siirryimme rauhassa nautiskelemaan suklaata. Makuelämyksiä oli yllin kyllin ja söimmekin suklaata niin paljon kuin
halusimme. Ennen lähtöä
tehtaalta saimme mukaamme
vielä paperikassit, joissa oli
makeisia, ja Fazerin uutuuden
Alku Monivilja -leipäpussin.
Tiesitkö muuten, että Fazerin
paahtoleipä on ensimmäinen
viipaloitu ja pakattu leipä Suomessa?
Vastaavanlaista tilaisuutta
suosittelen uudestaan toteutet-
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Vanha karamellivatkain ja taustalla lakritsipatukoiden käärimiskone.

tavaksi tulevaisuudessa. Vierailu täytti ja ylitti odotukset.
Saimmekin kutsun tulla uudelle vierailulle Fazerilaan.

Mestaritalo Helsingissä
Karl Fazer halusi jo nuorena
sokerileipuriksi. Hän oli roh-

kea, määrätietoinen ja ahkera.
Hän kävi opissa Berliinissä,
Pietarissa ja Pariisissa. Hän
avasi vuonna 1891 Ranska-

lais-venäläisen konditorian
Kluuvikatu 3:ssa.
Karl Fazer oli naimisissa
tammisaarelaisen leipurimestarin J. F. Blomqvistin tyttären
Bertan kanssa. Kauppakoulun
(Helsingfors Handelsskola
p. 1882) Helsingissä käynyt
Berta Fazer osallistui paljon
Fazerin toimintaan ja hoiti
alussa kirjanpitäjän tehtäviä,
matkusti ja toi ideoita ja reseptejä maailmalta. Edelleenkin
on voimissaan Karl Fazerin
määrätietoisuus. Koko ajan
pitää kehittää ja kehittyä.

Fazerin Sinisen tarina
Fazerin tuttu silmälääkäri paransi erään englantilaisen konetoimittajan vävyn silmäsairauden ja kiitollisena avusta
konekauppias antoi Fazerille
sveitsiläiseltä mestarilta saamansa suklaareseptin. Siitä se
kehitettiin, Fazerin Sininen.
Tästä rakennettiin brändi Suomen arvostetuin tavaramerkki.
Kuten niin moni menestystarina, Fazerin Sinisenkin tarina
sai alkunsa sattumalta. Fazerin
Sininen tuotiin markkinoille
vuonna 1922.

Ryhmäläisiä suojamyssyt päässä. Vasemmalla kaakaopuun hedelmiä

Karl Fazerin poika Sven Fazer tuli yhtiöön töihin vuonna 1914 ja hänen johdollaan
Helsingin komea kiinteistö
uudistui Tehtaankadulla monessa vaiheessa. Tehdaskiinteistö alkoi käydä ahtaaksi ja
epäkäytännölliseksi. Suklaaja makeistuotanto siirretään
Fazerilaan ja toiminta Tehtaankadulla loppui vuonna
1963. Fazer lähti kaupungista

Vantaalle (nykyisin Fazerila)
ja rakensi tehtaan, asuntoja,
järjesti lastenhoidon ja oman
bussikuljetuksen.
Joka päivä valmistetaan 100
tonnia suklaata ja joka päivä
lähtee Fazerilasta kuusi rekka-autollista suklaata. Ennen
joulua lähtee paljon enemmän.
Joulu on suurin sesonki. Joulu alkaa Fazerilassa heinäkuun
lopulla ja päättyy marraskuun

puolessa välissä. Työntekijöitä
Fazerilan makeistehtaalla on
noin kuusisataa.
Jo Karl Fazer hemmotteli
ihmisiä positiivisilla elämyksillä.
Sanokaa Fazer kun haluatte
hyvää!

Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki
Lähde: www.fazer.fi

Luentosali Pastillissa kuultiin yhtiöstä vuosien varrelta aina nykypäivään.

Myös omia herkkuostoksia pääsi tekemään tehtaanmyymälään.

Kahvihetki ennen ostoksia.
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Uutisia
Koonnut: Liisa Kotimäki

Kaupungin ja yritysten yhteismarkkinointia

Kurssi kohti Kalasatamaa!
❦ Helsingin kaupungin kärkikohteen, Kalasataman, toimitilarakentaminen on jo alkanut. Kalasatama sijaitsee itäisessä
kantakaupungissa, jossa 177 hehtaarin lähes kokonaan kaupungin omistuksessa oleva maa-alue odottaa rakentamistaan.
Kalasatama rakentuu keskelle tiivistä, olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Alue on jo nyt tuhansien ihmisten työpaikkakeskittymä. Toimitila- ja asuinrakentaminen käynnistyy vuonna
2010. Pelkästään metroaseman ympäristöön rakennetaan noin
100 000 neliömetriä uutta toimitilaa. Vaihteleva korttelikoko
tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia niin pienille paikallisyrittäjille
kuin globaaleille yrityksille. Kalasatamaan rakennetaan seuraavien 20 vuoden aikana runsaasti toimitiloja.
Metroasemaa ympäröivistä kortteleista on tulossa Kalasataman portti. Itäväylän molemmin puolin kaavaillaan lähes
Kampin keskuksen suuruista toimisto- ja liikekeskusta. Sitä
vartioivat Kalasataman metroaseman eteläpuolelle suunnitellut
16-kerroksiset asuintalot.
Kolmisen vuotta sitten Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun ja alueesta kiinnostuneiden yritysten kanssa yhteistyössä
käynnistetty Kalasataman yhteismarkkinointihanke osallistuu
alueen markkinointiin yrityksille ja sijoittajille. Hankkeella on
omat verkkosivut osoitteessa www.kalasatama.fi. ❦

Helsinki ehdokas maailman
muotoilupääkaupungiksi 2012
❦ Onko maailman muotoilupääkaupunki (World Design Capital) 2012 Helsinki vai Hollannin Eindhoven? Kaupungit ovat
haun finaalivaiheessa. Tulos selviää marraskuussa 2009, kun
Icsid julkistaa Maailman muotoilupääkaupunki 2012 -valinnan.
Vuoden 2012 valintaa haki yhteensä 46 kaupunkia kaikkiaan
27 maasta. World Design Capital on kansainvälisten muotoilujärjestöjen projekti. Asema myönnetään joka toinen vuosi vain
yhdelle kaupungille maailmassa. Kaupungilta edellytetään muotoilun alalla osoitettua mainetta, johtajuutta ja toimintaa. Pääkaupunkivuoden aikana tulee tarjota kansainvälisesti kiinnostava ohjelma. Helsingin hakemus on viiden kaupungin yhteinen
eli sen takana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa Kauniainen ja Lahti.
Hakemus valmisteltiin yhteistyössä muotoilualan toimijoiden,
yritysten, korkeakoulujen ja valtion kanssa.
Lisätietoa: www.hel.fi/elinkeinopalvelu ❦

Matkailuinfo avattu HelsinkiVantaan lentoasemalla
❦ Helsinki-Vantaan lentoasemalla on avattu matkailuinfo, josta
erityisesti ulkomaalaiset matkailijat saavat seudullista matkailuneuvontaa. Infopisteestä saa tietoa myös Suomen muista matkailukohteista. Matkailuinfo sijaitsee terminaali 2:ssa, saapuvat
2A-alueella.
Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus käyttää infotilaa erilaisten ryhmien ja esimerkiksi kansainvälisten kongressivieraiden tervetulo- ja kokoontumispisteenä Helsinkiin saavuttaessa.
Lähde: www.hel.fi ❦

MetroHelsinkiin lisää
yrityksiä
❦ Helsingin kaupungin elinkeinopalvelu on mukana kaupungin virastojen yhteisessä Lähiöprojektissa, johon on vuonna
2008 liitetty alueellisen elinkeinotoiminnan markkinointihanke.
Markkinointihanke on nyt saanut nimekseen MetroHelsinki.
Hankkeen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi metropolialueen
ja Helsingin itäisten esikaupunkialueiden tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille sekä sitä kautta houkutella uusia yrityksiä
alueelle. MetroHelsinki markkinointinimen alle muodostuu kokonainen kaupunginosien ketju: Herttoniemi–Roihupelto–Itäkeskus–Puotila–Myllypuro.
Elinkeinomarkkinoinnin tavoitteena on yritysten tasaisempi
sijoittumien Helsingissä, ja sitä kautta kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja alueellisen eriarvoistumisen ehkäiseminen. Tähän liittyy myös kaupunkirakenteen monipuolistaminen
luomalla työpaikkoja lähelle asuntoalueita. Hankkeen odotetaan parantavan yrittäjien ja sijoittajien mielikuvaa itäisestä
metrovarresta yritysalueena ja sitä kautta houkuttelevan uusia
yrityksiä alueelle. Tavoitteena on saada jo alueella toimivat
yritykset mukaan markkinointihankkeeseen, järjestää yhdessä
yritysseminaareja ja kertoa, millainen alue itäinen Helsinki on
yritysten näkökulmasta. MetroHelsinki-hankkeen omat verkkosivut ja esitemateriaalit valmistuvat vielä tämän vuoden aikana.
Lähde: www.hel.fi ❦

Liitto kokoontuu syyskokoukseen Tampereella
❦ SMYL-liiton sääntömääräinen syyskokous on lauantaina 21. marraskuuta Tampereella Hotelli Cumulus Pinjassa.
Liittokokous alkaa kello 15.00. Valtakirjat tarkistetaan
ennen kokousta kello 14.45 alkaen.
Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat. ❦

Tampereen Merkonomit juhlii liittokokouspäivänä
❦ Tampereen Merkonomit täyttää tänä vuonna 60 vuotta.
Pyöreitä vuosia juhlistetaan liittokokouspäivänä 21.11.
Tampereen Sokos Hotel Tammerissa, jossa vastaanotto
alkaa kello 19.00. ❦
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Picasso Ateneumissa
❦ Pablo Picasson (1881–1973) tuotannon kaikkia vaiheita kattavasti esittelevässä näyttelyssä on mukana parisensataa teosta,
jotka tulevat Ateneumiin Pariisissa sijaitsevan Musée National
Picasson kokoelmista. Helsinki on pohjoismaisista kaupungeista
ainoa, jossa tämä Picasso-näyttely vierailee. Näyttely on osa
Helsingin ja pääkaupunkiseudun kuvataiteen vuotta 2009, joka
koostuu useiden eri museoiden näyttelyhankkeista. Helsingin
kaupunki tukee Ateneumin Picasso-näyttelyä merkittävällä panoksella. Näyttely on avoinna 6.1.2010 saakka.
Lisätietoa: www.ateneum.fi ja www.hel.fi/events ❦

Tapahtumajärjestäjille
❦ Aiotko järjestää tapahtuman Helsingissä? Helsingin kulttuurikeskus edistää tapahtumien järjestämistä muun muassa vuokraamalla toimitiloja tapahtumajärjestäjille sekä myöntämällä
erilaisia avustuksia ja apurahoja.
Vuokrattavia tiloja
Kulttuurikeskus vuokraa tiloja tapahtumajärjestäjille eri puolilla
Helsinkiä sijaitsevista toimipisteistään.
Tukea taiteelle
Kulttuurikeskus myöntää avustuksia ja apurahoja helsinkiläisille
teattereille, museoille, taideoppilaitoksille sekä yksityisille taiteenharjoittajille, niin harrastajille kuin ammattilaisille.
Kaupunginosatapahtumat
Kaupunginosatapahtumat voivat hakea kulttuurikeskukselta lähikulttuuriavustusta.
Stadin juhlaorkesteri 2009
Stadin juhlaorkesteri on kevyttä musiikkia soittava kymmenhenkinen ammattilaisorkesteri. Se on valmis lähtemään esiintymään asukkaiden ja asukasyhteisöiden avoimiin tapahtumiin
ja juhliin.
Yleisohjeita tapahtuman järjestäjälle Helsingissä
Helsingin kaupungin sivuille, järjestäjän muistilistaan on koottu
tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista joista
tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia.
Lähde: www.hel.fi/kulttuuri ❦

Kutsu Helsingin
Merkonomit ry:n
Syysvuosikokoukseen

Aika: keskiviikko 25.11.2009  klo 18.00
Paikka: Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, HBC;
Hattulantie  2, 00550 Helsinki
TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten
toimitsijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
6. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2010
7. Päätetään yhdistyksen yhdistyksen toimihenkilöille
sekä hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä
valmistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien
korvausten perusteista
8. Vahvistetaan varsinaisten ja opiskelijajäsenten
jäsenmaksun  sekä mahdollisen liittymismaksun
suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun
vähimmäismäärä.
9. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2010

Turun Merkonomien juhlaristeily
❦ Turun Merkonomit täyttää myös tänä vuonna kunniakkaat 60 vuotta. Turun yhdistys juhlistaa merkkipäiväänsä
ensi vuoden alussa: lauantaina 23.1.2010 Viking Linen
piknik-risteilyllä Turusta Ahvenanmaalle ja takaisin. Laiva
lähtee Turusta aamulla kello 8.45 ja Turkuun saavutaan
takaisin kello 19.50.
Matkan hinta on 50 euroa. Hinta sisältää matkan lisäksi
meriaamiaisen ja buffet-lounaan ruokajuomineen.
Kysy risteilyä suoraan Turun yhdistyksestä:
Marja Saarela, puh. 050-5301820, sähköposti: marja.saarela@sotainvalidit.fi. ❦

10. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille
henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan
kalenterivuoden 2010 tilejä ja hallintoa
12. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
13. Muut mahdolliset asiat
14. Ilmoitusasiat
15. Kokouksen päättäminen
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus
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Aleksanteri Syväriläisen luostari.

E

ELÄMYSMATKAILUA
Laatokalla ja Äänisellä

ero Lehtinen oli viime heinäkuussa
Helmeri-ryhmän mukana Laatokan
ja Äänisen risteilyllä. Risteily vei
matkalaiset Karjalan kauneimpiin maisemiin Laatokalle, Syväri-joelle ja Ääniselle. Alueille, jotka liittyvät keskeisesti
suomalaiseen sotahistoriaan. Lehtinen
kuvasi paljon ja kirjoitti matkapäiväkirjaa näkemästään ja kokemastaan. Hän

Risteilylaivamme Kuibyshev
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lähetti iloksemme kertomuksensa Helmeriin, jotta muutkin jäsenet pääsevät
osallisiksi risteilyn unohtumattomista
tunnelmista.

Maanantai 13.7.
Bussilla Helsingistä Pietariin. Tie on
kohtuullisen kuntoinen myös rajalta Pietariin. Rekkaliikennettä on vain vähän.

Kizhin kirkko.

Passitarkastus melkein kuin Neuvostoliiton aikana, paitsi ettei valuuttailmoitusta tarvinnut tehdä. Passitarkastuksen
aikana tuli voimakas ukkoskuuro. Illalla
majoittuminen jokilaiva Kuibysheviin ja
matka pitkin Nevaa alkaa. Puolen yön
aikaan sivuutamme Pähkinälinnan ja
saavumme Laatokalle.

Merit Lemminki (vas.) esittelee munkkiliköörituliaista Irja Heikkiselle Valamossa.

Tiistai 14.7.

Keskiviikko 15.7.

Aamulla herätessä olemme jo pitkällä
Syväri-joella. Karjalaiskyliä lipuu ohitsemme matkan jatkuessa Syväriä ylöspäin. Pysähdymme Lotinanpellossa ja
Syvärin kylässä. Lotinanpellossa oli asemasodan aikainen suomalaisten esikunta, jonka rakennus on edelleen olemassa.
21.6.1944 aamulla kello 7 alkoi Lotinanpellon kohdalla venäläisten suurhyökkäys. Ensimmäisenä hyökkäyspäivänä
venäläiset ampuivat 76 500 kranaattia
ja pudottivat 62 000 lentopommia. Silminnäkijän kertoman mukaan yksittäisiä
kranaatinräjähdyksiä ei erottanut vaan
kaikki oli yhtä ryminää.
Lotinanpellosta kävimme Aleksanteri Syväriläisen luostarissa, joka on rakennettu paikalle yli 500 vuotta sitten.
1400-luvun lopulla 17-vuotias vepsäläinen, Äänisen rannalla asunut Aleksanteri
sai Jumalalta kutsun Valamon luostariin.
Eräällä kotikyläänsä suuntautuneella
matkallaan paastoamisesta ja matkasta
uupunut Aleksanteri yöpyi puun juurella nykyisen luostarin paikalla. Yöllä hän
näki unen, jossa kolme pyhää kehottivat
rakentamaan sille paikalle pyhän huoneen. Aleksanteri teki vaatimattoman
majan aikomuksenaan elää siinä erakkona, mutta kyläläiset auttoivat häntä tsasounan rakentamisessa. Vuosi vuodelta
alue laajeni, luostarin synty ajoitetaan
vuoteen 1506.
Laatokan ja Äänisen korkeusero on 32
metriä. Syvärillä on kaksi suurta voimalaitosta, jotka ohitetaan isojen sulkujen
kautta. Vanhempi näistä voimalaitoksista
rakennettiin vuonna 1933. Sodassa kumpikaan osapuoli ei halunnut tuhota voimalaitosrakennusta.

Yön aikana olemme ylittäneet Äänisen
ulapan ja aamulla lähestymme Kizhin
saarta ja Kristuksen kirkastuksen kirkkoa. Kaikki kirkon 22 sipulikupolia on
katettu haapapaanuin eikä kirkkoa rakennettaessa ole käytetty ainuttakaan
naulaa, vaikka kirkko korkeudeltaan
vastaa nykyaikaista 10-kerroksista rakennusta.
Iltapäivällä laiva suuntaa matkansa
kohti Äänisen länsirantaa ja Petroskoita. Pienten karjalaiskylien ja vehreiden
maisemien jälkeen 300.000:n asukkaan
kaupunki tuntuu oudolta. Jatkosodan aikana suomalaiset nimesivät kaupungin,
heti sinne päästyään, Äänislinnaksi. Illalla Äänisellä on upea auringonlasku.

Helmerit aamiaisella.

Torstai 16.7.
Paluumatka pitkin Syväriä takaisin. Ohitamme samat karjalaiskylät ja sulut. Pysähdymme Mandrogin (Mantereen) kylässä, joka on pietarilaisen liikemiehen
rakennuttama ”karjalaiskylä” turisteille. Illalla saavumme jälleen Laatokalle ja
laiva suuntaa kohti pohjoista ja Valamoa.

Perjantai 17.7.
Aamulla lähestymme Valamon saariryhmää. Ensimmäinen erämaaluostari
rakennettiin paikalle jo 1100-luvulla.
Luostari on ajan saatossa poltettu useampaan kertaan, kuten vuonna 1611. Jacob
De la Gardie eli Laiska-Jaakko poltti sen
maan tasalle. Ensimmäinen kivestä tehty
kirkko valmistui vuonna 1794.1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella sotaan
asti Valamo oli tärkeä henkisen elämän
keskus. Munkkiveljeskunnan lähtiessä
evakkotielle luostarin taide- ja uskonnollisista aarteista pelastettiin, mitkä ehdittiin. Neuvostoliiton aikana luostariraken-

Skiitan alttaritaulu Valamossa.

Helmeri-ryhmä: Maire ja Eero Lehtinen,
Ritva ja Seppo Laakso, Merja ja Aimo
Westerlund, Aino Törmälä, Irja Heikkinen,
Merit Lemminki, Ursula ja Veijo Vironen.

nukset rappioituivat pahasti, mutta viime vuosina rakennuksia on kunnostettu.
Rappiosta huolimatta Valamossa on säilynyt käsittämättömän paljon menneestä
luostarin hengestä. Sen voi aistia kirkkojen ja tsasounien holvikaarien alla. Vuosittain Valamossa vierailee noin 130.000
turistia, minkä kyllä huomaa jatkuvana
ihmisvirtana.
Illalla matka yli Laatokan ulapan Nevaa kohden. Ilta-auringossa lokit seurailevat laivaa.

Lauantai 18.7.
Aamulla saavumme Pietarin jokilaivasatamaan. Bussilla kiertoajelu Pietarin keskustassa, jonka jälkeen kotimatka alkaa.
Pysähdymme vielä Viipurissa. Viipurinlinna on päässyt huonoon kuntoon; tornin kunnostustyöt ovat menossa. Rajalla
on jälleen tarkat muodollisuudet; passi
tarkastetaan kolmeen kertaan. Alkuillasta palaamme kotiin monta elämystä
rikkaampana. ❦

Teksti: Eero Lehtinen
Kuvat: Eero Lehtinen ja Merit Lemminki

Auringonlasku Laatokalla.
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Syksyllä nautitaan
kotimaisia riistaherkkuja

V

ietin varhaislapsuuteni Pirkanmaalla, Vesilahdessa.  Vanhempani olivat siirtokarjalaisia, joille oli lohkaistu maatilkku Haarlan suvun omistamasta Laukon kartanosta.
Valkohäntäpeuroja tavataan Amerikan mantereella eteläisestä Kanadasta Etelä-Amerikkaan, Boliviaan ja Brasilian koillisosaan asti.  Minnesotan suomalaiset lahjoittivat 1934 vanhaan
kotimaahansa Suomen Metsästäjäliitolle valkohäntäpeuroja,
jotka sijoitettiin aitaukseen Laukon kartanon maille. Elossa
merimatkasta oli selvinnyt yksi uros ja viisi naarasta.  Eläimet vapautettiin aitauksesta luontoon 8.5.1938.  Myöhemmin,
sodan jälkeen, hankittiin neljä vasaa kannan vahvistamiseksi.  Vasoista kaksi kuoli ennen vapauttamista. Koko Suomen
valkohäntäpeurakanta on saanut alkunsa näistä muutamasta
yksilöstä.  Nyt maassa on arviolta reilut parikymmentätuhatta
eläintä ja ne ovat laajentaneet reviiriään pois Pirkanmaalta.
Ilveskannan leviäminen Etelä-Suomeen johtuu suurelta osin
Laukon peurojen, laukonpeurojen, lisääntymisestä.
Kyselin paikallisen metsästysseuran puheenjohtajalta Esa
Ojalalta tälle vuodelle myönnettyjä kaatolupia. Niitä on myönnetty 230 kpl seuralle, joka metsästää maanomistajien luvalla
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Kuva: Raija Kolehmainen

Helmerin ruokanurkkaus

Vesilahden Laukon, Vakkalan, Palhon ja Nokian Joenpohjan
kylien alueella. Kannan harvennus on tarpeen. Toisaalta metsästysseura harrastaa peurojen talviruokintaa runsaslumisina
talvina.  Peurat aiheuttavat vahinkoja maataloudelle ja puutarhoille ja niiden osuus liikennevahinkoihinkin on kyseisellä
alueella suuri.
Peuran lihaa voidaan käyttää kuten hirven lihaa.  Samat
reseptit käyvät.  Hirven rasva jätetään Itä-Uudellamaalla metsästävän työtoverini kertoman mukaan lihaan, jottei tarvitse
silavoida valmistettaessa.  Vakkalan seudun metsästysseuran
Tommi-veteraani kertoi käyttävänsä peuran rasvan lintujen talviruokintaan.  Hirvenkaatolupia kyseiselle seuralle oli myönnetty kaksi.  Lapsuudessani hirviä ei vielä Vesilahdella - eikä
ainakaan Laukossa - näkynyt. Kansantaloudellisesti muuten
kaadettujen hirvien lihan arvo on suurempi kuin porotalouden
arvo. Eli isoista massoista ja euroista on kysymys.  Vierastan
ruokaloitten riistakäristyksiä, joissa on Euroopasta tuotua kauriinlihaa.  Käytetään toki kotimaista mieluummin.
Oheiset ruokaohjeet ovat sovellettavissa sekä peuran että
hirvenlihaan.

Anni Purontaa
”Harrastelijaa halveksittaessa kukkii
ammattitaitoisen omahyväisyys,
1 kg pala peuran ulkofileetä
voita, suolaa, valkosipulijauhetta, mustapippuria, mustahe- ammattitaitoista väheksyttäessä harrastelijan
rukkatiivistettä (hyytelökin käy, mutta tarvitaan runsaammin epäpätevyys.”
makua antamaan).
Sylvi Kekkonen
Laukon rouvan peuranpaisti

Filee ruskistetaan runsaassa voissa paistinpannulla ja maustetaan suolalla, pippurilla ja valkosipulilla.  Liha siirretään uunivuokaan.  Paistinpannu huuhdellaan mustaherukkatiivisteellä ja liemi kaadetaan lihan päälle.  Paistetaan noin 20 minuuttia
200 asteessa. Lihan tulee jäädä punaiseksi. Liian kypsästä tulee
sitkeää.  Paistomittari näyttää ehkä 75 astetta ja lämpö voi
olla silloin 160 astetta. Anna fileen vetäytyä alumiinifolioon
käärittynä kymmenisen minuuttia.  

Kylmä riistakastike paistille
Sekoita 200 g ranskankermaa, 150 g majoneesia, 50 g piparjuuritahnaa, suolaa ja ruohosipulisilppua.  Anna maustua kylmässä.

Peuranseläke ja ginikastike
n. 600 g peuranfileetä
2 dl lihalientä
sipuli silputtuna
voita
2 dl appelsiinimehua
250 g tummia viinirypäleitä
3 cl giniä
cayenne- ja valkopippuria, suolaa
Ruskista seläke voissa molemmin puolin kypsäksi. Mausta
ja laita lämmitettyyn uunivuokaan uuniin. Purista rypäleet
mehuksi. Kypsennä sipulisilppu. Lisää rypäle- ja appelsiinimehu. Kiehauta, lisää lihaliemi ja vähän voita. Sekoita kastike
tasaiseksi.  Mausta ja lisää sitten gini.

Riista-sienipihvit
400 g riistajauhelihaa
2dl silputtuja sieniä
Sipuliviipaleita
voita, suolaa, mustapippuria
Sekoita jauhelihasta, sienistä (esim. rouskut)ja mausteista
taikina, josta leivot pihvejä.  Paista voissa. Lopuksi kypsennä sipulin viipaleet tai silppu paistorasvassa ja lisää pihvien
päälle.
Riistalle sopii hyvin luonnosta ilmaiseksi saatavat pihlajanmarjat. Kannattaa keittää hyytelöä. Keitä kokoon pihlajanmarjoja. Kun marjat ovat läpipehmenneitä, painele siivilän
läpi. Lisää hillosokeria.  Jos haluat paksua hyytelöä, lisäät
vain sokerin määrää. Pihlajanmarjan omat hapot huolehtivat
säilömisestä.

Pihvit konjakkikastikkeessa
4 hirven tai peuran sisäfileetä
2 tl voimakasta sinappia
2,5 dl kuohukermaa
0,5 dl konjakkia
voita, suolaa, musta- ja chilipippuria
Nuiji pihvit ja rouhi mustapippuria päälle. Anna maustua
hetkinen. Paista pihvit kuumalla pannulla 2-3 minuuttia ja
mausta sitten suolalla. Keitä pannussa kerma, sinappi ja konjakki.  Maista ja mausta tarvittaessa suolalla ja ehkä soijakastikkeella. Tarjoa pihvit kastikkeessaan suoraan pannusta.
Hirven ja peuran lihasta voidaan tehdä stroganoffin tapaista
pataa stroganoffin reseptillä.  Haudutusaika riippuu siitä, mitä
ruhon osaa käytetään. Yleensä haudutusaika on parisen tuntia.
Hirven kieli, maksa ja sydän ovat herkkuruokaa, mutta ne
yleensä saa jahtiin osallistunut, joten harvemmin muut pääsevät ainakaan valmistamaan niistä mitään.  Olen nähnyt mielenkiintoisia reseptejä ja työtoverinikin on vakuuttanut, kuinka
hyvää ruokaa tulee hirven kielestä.
Lehmusoksien kirjassa ”Urho Kekkosen keittiössä” kerrotaan että Urkin yksi suuri herkku oli keitetty tai hyytelöity
hirventurpa. Kirjassa on jopa kaksi reseptiä. ”Turpa ajellaan
partaterällä sileäksi”etc.  Tuntuu hurjalta. On kokematta, mutta
toisaalta esimerkiksi hyytelö ei poikenne muista lihahyytelöistä tai kuten sanoin lapsuudessa ”tytinöistä”.  Aladobista
puhuivat silloin vain kantaväestön asukkaat.
Nyt kun puhutaan ekologisesta jalanjäljestä, kannattaa muistaa että kotieläinten lihantuotanto jättää suuren kuormituksen.  
Riista ei sen suuruista jälkeä jätä ja se on osa luontomme monimuotoisuutta. Amerikan suomalaiset 30-luvulla tekivät onnistuneen riistan istutushankkeen. Kiitos heille. ❦
Oma lihakiintiöni on usein täynnä – mutta nautitaan ruoasta.
Anni

Järjestämme keväällä retken Vesilahdelle ja Laukon
kartanoon.
Matkasta ilmoitamme tarkemmin seuraavassa Helmerissä ja nettisivuillamme.
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Tutustumiskohteena Helsingin
pelastuslaitoksen museo ja palotorni
Helsingin Merkonomien tutustumiskohteena
22.9.2009 oli Helsingin kaupungin
pelastuslaitoksen palomuseo sekä palotorni.
Palomuseon hoitaja Jari Auvinen esitteli
meille mm. museon ja kertoi pelastuslaitoksen
toimintaa. Teimme pieniä ostoksia museon
kaupassa sekä uskaliaimmat kiipesivät
reippaasti yli kaksisataa porrasta palotornin
huipulle asti.

P

alomuseossa on nähtävillä yli 200 esinettä, joista
vain pienen osan ehdimme vierailumme aikana käydä läpi. Saimme Jari Auviselta
kuulla mielenkiintoisia juttuja ja tarinoita pelastustoimista vuosien varrelta, hauskasti
kerrottuna aina 1750-luvulta
nykypäivään. Suurkiitos vierailusta kuuluukin hänelle.

Palokunnan toiminta ennen
Vuonna1884 Helsingissä otettiin käyttöön ensimmäiset 20
palokelloa käsittävä palolennätinverkosto. Nämä palokellot olivat sarjaan kytkettyjä,
tehokkaita välineitä. Vuonna
1941 palojärjestys määräsi, että jokaisen kiinteistön omistajan on hankittava palokunnas-

ta kyltti lähimmän palokellon
sijaintiin. Kun tulipalo havaittiin, juostiin kadulle, rikottiin
lasi palokellosta ja vedettiin
kahvasta. Palokunta sai hälytyksen ja vastaanottaja laittoi
hälytyskellot soimaan. Kaupunkiin tuli kaduille uudet
hätäpuhelimet vuonna 1952.
Niistä luovuttiin 1991. Silloin
kun ei vielä paloautoja ollut
olemassakaan, Helsingin palokunta lähti hevosvedolla.
Vuonna 1901 tuli palokunnalle ensimmäinen akulla toimiva
paloauto.
Helsinkiin tulivat vuonna
1877 ensimmäiset puhelimet
kauppias Nissiselle Annankadulle. Hän oli telefoniliikkeen
myyjä, joka myi näitä puhelimia. Kauppias teki oman lin-

Palokunnan hälytysten vastaanottaja. Kuvan kylttejä oli talojen
seinillä.
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Erottajan pelastuslaitos

jan, noin 40 metriä, kauppahuoneen ja asuntonsa välille.
Siitä lähti Helsingin puhelinlinjojen kehitys.
Palolaitoksen talo ja museo
menevät täydelliseen remonttiin vuoden sisällä. Palomu-

seo ja välineistö saavat uudet
edustavammat ja järkevämmät tilat. Harvemmin yleisölle avoinna oleva Roihupellon
väestönsuoja, jossa on pelastuslaitoksen vanhaa ajoneuvokalustoa menneiltä vuosi-

Palomuseon hoitaja Jari Auvinen tutustutti meitä myös pelastuslaitoksen nykyiseen toimintaan (kuva Merja Äimänen).

kymmeniltä, avautuu museon sulkeutumisen yhteydessä
yleisölle.

Sammutus- ja pelastustoiminta nyt
Helsingin pelastuslaitos toimii kaupunkilaisten hyväksi
ja rakentaa palvelunsa asiakkaan tarpeen mukaan. Paloja pelastustoimen ratkaisujen
ja tekojen on oltava kaikissa
tilanteissa yksilön ja yhteisön kannalta oikein valittuja,
jotta elämä voisi jatkua taas
normaalina mahdollisimman
pian. Pelastuslaitos on aina
valmiina auttamaan - aamusta
aamuun, pyhästä arkeen. Yksi puhelu hätätilanteissa mistä tahansa numeroon 112 tuo
tarvitseman avun nopeasti, tehokkaasti, varmasti ja ammattitaidolla.
Kaikissa hätätilanteissa pelastuslaitoksen palvelu käynnistyy yleisestä hätänumerosta
112. Tavoitteena on, että Helsingin alueella pelastusyksiköt

saapuvat onnettomuuskohteeseen keskimäärin kuudessa
minuutissa hätäilmoituksen
vastaanottamisesta.
Helsinkiläisen palomiessairaankuljettajat toimivat 24
tunnin työvuoronsa aikana
sekä ambulanssissa että pelastusyksiköissä. Työvuorossa
tehdään monia huolto- ja kunnossapitotehtäviä ja osallistutaan erilaisiin harjoitus-, koulutus- ja valistustapahtumiin.
Palomies-sairaankuljettajat
saavat valmiudet toimia vaativassa työssään suorittamalla
pelastajatutkinnon pääasiassa
Helsingin pelastuskoulussa.
Pelastuslaitos käyttää myös
reservissä olevia sopimuspalokuntia (Vpk), jotka on koulutettu heidän omilla koulutusjärjestelmillään hälytysosaston
jäseniksi. Nämä osallistuvat
pelastuslaitoksen hälyttämänä erilaisiin tehtäviin. Heidät
hälytetään pitkäkestoisiin pelastusoperaatioihin esimerkik-

Ryhmällemme esiteltiin vanhaa ajoneuvokalustoa menneiltä vuosilta.

si: on myrskyinen yö ja puut
kaatuvat talojen päälle, on
uhkaava tulva tai muita veden
pumppaustehtäviä, ullakko tai
varasto palaa. Vpk:lla on puoli
tuntia aikaa valmistautua pelastustehtäviin. ❦
Stadin brankkari auttaa aina!

Kuvat ja teksti: Liisa Kotimäki
Lähde: www.hel.fi/pel

slkinstituutti.fi

Aikuisesta
ammattilainen
SLK Instituutissa
Helsinki Business College ja Suomen Liikemiesten Kauppaopisto - Atk-Instituutti
yhdistyivät 1.8.2009 uudeksi Suomen Liikemiesten Kauppaopistoksi. Samalla
Kauppakamari-instituutti ja SLK:n aikuiskoulutus muodostivat uuden oppilaitoksen
yhteyteen aikuisopiskelijoiden koulutukseen erikoistuvan SLK Instituutin.
SLK Instituutissa voit suorittaa joustavasti työsi ohessa
• liiketalouden perustutkinnon [merkonomi]
• tietojenkäsittelyn perustutkinnon [datanomi].
Suunnittelemme kanssasi Sinulle sopivan kokonaisuuden.
Lisäksi voit valita kymmenestä eri liiketalouden ja hallinnon alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta tai muusta koulutuksesta, esim. johtamisesta, myynnistä, taloushallinnosta ja yrittäjyydestä.

Lisätiedot
• perustutkintokoulutuksesta: tuija.laukkanen@slkinstituutti.fi, puh. 040 354 2877
• lisä- ja täydennyskoulutuksesta: susanna.backman@slkinstituutti.fi, puh. 040 772 1831.
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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 18.11. klo 17.00

La 5.12. klo 19.00

KAUNEUDEN PAULOISSA

Mestariteoksia Tretjakovin gallerian
kokoelmista
Taidemuseo Tennispalatsi
Salomonkatu 15, 00100 Helsinki
Helmereille on varattu opastettu
kierros Tennispalatsin taidemuseon
Tretjakovin gallerian taideaarteiden
näyttelyyn.
Kauneuden pauloissa -näyttely
esittelee mestarillisten venäläisten
Scotti Mihail Ivanovitš (1814–1861)
taiteilijoiden teoksia
Venetsian karnevaaleissa, 1839
1830–1910-luvuilta. Taiturimaiset
© The State Tretyakov Gallery
salonkimaalaukset ja veistokset
kuvaavat itämaisia maisemia, rokokoon pukuloistoa ja kohtauksia
antiikin mytologioista. Esillä on myös upeita historiallisia
muotokuvia. Näyttely on toinen osa sarjassa, joka esittelee
Tretjakovin gallerian kokoelmia Helsingin kaupungin taidemuseossa.
Hinta: 12 e (opastus ja lippu), viite 4815
Ilmoittautumiset ja maksut 12.11.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ti 24.11. kello 19.00
MAIJA POPPANEN

Musikaali
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5, Helsinki
”Maija Poppasen tarina on lähellä tähtiä, lentäähän hän
sateenvarjollaan luoksemme suoraan taivaasta. Lumoavan musiikin
siivittämä musikaali on täynnä sadun ihmeitä ja taikuutta, joka
tekee siitä kaikenikäisten esityksen.”
Rooleissa: Emmi Kangas, Tuukka Leppänen, Eero Saarinen, Tove
Wingren, Jonna Eiskonen, Riitta Havukainen, Hanna Kaila, Kirsi
Karlenius, Risto Kaskilahti, Ilkka Kokkonen, Antti Lang, Margit
Lindeman, Kristian Lindin, Natasha Lommi, Pekka Louhio, Teemu
Mustonen, Sini Mäenpää, Johanna Määttä, Säde Niemi, Unto Nuora,
Emilia Nyman, Tiina Peltonen, Gary Revel, Ursula Salo, Heikki
Sankari, Elina Silander, Anton Söderman, Antti Timonen, Marjut
Toivanen, Kaisa Torkkel, Leenamari Unho, Mikko Vihma, Nelli Matula
/ Katariina Riekkola / Vera Brusi / Dorota Osinska, Johannes
Brotherus / Akseli Ferrand / Henri Schröter / Alvari Stenbäck
Suomennos: Mikko Koivusalo Ohjaus: Hans Berndtsson Koreografia:
Rebecca Evanne Musiikillinen neuvonantaja: Nick Davies
Kapellimestari: Kristian Nyman Lavastus: Katariina Kirjavainen.
Hinta: aikuinen 47,00 euroa (norm. 49,00 e), lapsi 26,00
euroa, maksuviite: 4718.
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu musikaaliin: www.hkt.fi
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Kuvassa Jukka Puotila.
Kuvaaja Tuomo Manninen.

Juha Vakkuri:

KUNINKAAN KÄDET

Suomen Kansallisteatteri
Pieni näyttämö (Kaisankujan puolelta sisään)
”Kuninkaan kädet -näytelmä paljastaa moninaisia valta-asetelmia
ja nykyhallitsijoiden omaneduntavoittelua. Kaikki on sallittua,
kunhan ulospäin kaikki näyttää hyvältä. Näytelmä muistuttaa meille
purevasti, kuinka kehitysmaihin kohdistettu riisto ja hyväksikäyttö
ovat nykyisin vähintään yhtä ajankohtaisia aiheita kuin
siirtomaahallinnon aikana. Esitys osoittaa meille sen, että historia
toistaa ikuisesti itseään.
Juha Vakkurin Kuninkaan kädet kuvaa Belgian kuningas Leopold
II:ta, joka hallitsi Belgiaa 1800–1900-lukujen taitteessa. Kuninkaan
vallanhimo oli vertaansa vailla: hän haali yksityisomistukseensa
Afrikan Kongon rikkauksineen. Näytelmä kuvaa kiehtovasti
yhteiskunnallista ja poliittista valtapeliä sekä kuninkaan
vauhdikasta yksityiselämää ja rakkaussuhteita.”
Rooleissa: Mi Grönlund, Antti Holma, Esa-Matti Long, Pirjo Luomaaho, Antti Luusuaniemi, Petri Manninen, Karin Pacius, Jukka
Puotila, Timo Tuominen.
Ohjaus: Petteri Sallinen
Hinta 26,00 euroa (norm. 28,00), maksuviite 4734.
Ilmoittautumiset ja maksut 12.11Helmerivetäjä: Merja Äimänen
www.kansallisteatteri.fi

Tapahtumakalenteri
Ma 7.12. klo 19.00

Rooleissa: Sari Siikander, Risto Kaskilahti, Tiina Pirhonen, Matti
Rasila, Pia Runnakko, Sanna Saarijärvi, Pertti Koivula, Kaisa Torkkel,
Kari Mattila
Ohjaus: Tiina Puumalainen
Musiikki: Antti Vauramo
Koreografia: Osku Heiskanen
Lavastus: Teppo Järvinen
Puvut: Riitta Anttonen
Hinta 27,00 e (norm. 29,00), maksuviite 4792.
Ilmoittautumiset ja maksut 7.11.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

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

Helsingin kaupungin orkesteria johtaa Anna-Maria Helsing.
Solisteina sopraano Mari Palo ja baritoni Jaakko Kortekangas.
Konsertissa kuulemme Aleksandr Glazunovin valssin, Dimitri
Shostakovitshin balettimusiikkia, Aram Hatshaturijanin
orkesterisarjan sekä George Gershwinin ja Jean Sibeliuksen aarioita
ja duettoja.
Hinta: 20,00 euroa, maksuviite 4802
Loppuunmyyty. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa
Konsertti kestää 2 tuntia ja siinä on yksi väliaika (30 min).

Pe 18.12. klo 19.00
JOULUKONSERTTI TEMPPELIAUKION KIRKOSSA
Mieskuoro Laulumiehet

Lions Club Helsinki Sata järjestää perinteisen tunnelmallisen
joulukonsertin Temppeliaukion kirkossa perjantaina 18.12.2009 klo
19.00.
Tilaisuudessa esiintyvät taiteilijat:
Laulumiehet, mieskuoro johtajanaan Matti Hyökki,
Laulumieskvartetti ja Tapio Tiitu, urut, sekä sopraano Laura Pyrrö.
Konsertti kestää n. 70 min.
Sari Siikander ja Risto Kaskilahti
Kuva © Tapio Vanhatalo

VIIVI JA WAGNER TENERIFFALLA
Helsingin kaupunginteatteri
Studio Pasila

Viivin ja Wagnerin uudet kujeet
Uudessa osassa Viivi ja Wagner – Sari Siikander ja Risto Kaskilahti suuntaavat lomalle. Näytelmän dramatisoi ja ohjaa Tiina
Puumalainen ja musiikki näyttelee tärkeää osaa myös tässä
tuotannossa. Näyttelijät odottavat innolla syksyä. Kaskilahden
mukaan he ovat tällä kertaa saaneet ohjaajalta luvan
improvisointiin: ”Hahmo on rakennettu, Wagnerin sielunmaailma on
takaraivossa. Nyt voi kehittää – vain taivas on rajana.” Molemmat
näyttelijät arvostavat tätä työryhmää, sillä yhteistyö ohjaajan ja
näyttelijöiden välillä on saumatonta ja ennen kaikkea nopeaa. ”Voi
tehdä mitä vaan, toisin kuin Tšehovin teksteissä. On helppo
revitellä, kun vierellä on Sari Siikander, joka pystyy seuraamaan ja
jopa menemään edelle”, Kaskilahti paljastaa. Katsojilla on siis lupa
odottaa hersyvän hauskaa esitystä ensi syksynä, kun Viivi ja Wagner
pakkaavat laukkunsa ja matkustavat rantalomalle Teneriffalle. (Esa
Vedenkannas)

Hinta: Ohjelma 15 €/ henkilö maksetaan yhdistyksen tilille.
Maksuviite: 4828.
Ilmoittautumiset ja maksut 4.12.
Tuoton avustuskohde: Arla-instituutin (näkövammaistenkoulu
Leppävaarassa) oppilaskunta.
Perjantaina klo 18.30 alkaen ovat ohjelmat jaossa Temppeliaukion
kirkon aulassa. Pöydällä on lappu, jossa lukee HELMERILIPUT.
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

Tapahtumien
yhteenveto
siv ulla 22.
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Tapahtumakalenteri
Ti 12.1.2010 klo 17.30

Ke 27.1.2010 klo 17.30

Suomalainen koru 1600-2009

Yritysvierailu
NIKON NORDIC AB

Designmuseo
Korkeavuorenkatu 23
00130 Helsinki

Helmereille on varattu opastettu kierros suomalaisten korujen
historiaan.
Designmuseon näyttely on ensimmäinen kattava suomalaisen korun
esittely vanhoista antiikkikoruista tämän päivän käsitteellisiin
taidekoruihin. Näyttelyssä seurataan vuosikymmenittäin korujen
merkityksen ja muotoilun muuntumista, mukana mm. Fabergén ajan
Pietarissa toimineiden kultaseppien taidonnäytteitä, hienostuneita
Eva Gyldénin kameé-koruja 1920-luvulta, Elis Kaupin, Bertel
Gardbergin, Börje Rajalinin ja Paula Häiväojan 1950-luvun
pelkistettyä korumuotoilua, Björn Weckströmin vahvoja Lapinkulta
koruja 1960-luvulta sekä viime vuosikymmenten koruteollisuuden ja
korutaiteen mielenkiintoisimmat saavutukset.
Hinta: 11,00 e (lippu ja opastus), viite 4831
Ilmoittautumiset ja maksut 5.1.2010
Helmerivetäjä Merja Äimänen

Äyritie 8 B, 01510 Vantaa
Helmerit on toivotettu
tervetulleeksi yritysvierailulle
Nikon Nordic Suomen
toimistolle. Nikon on tunnettu
yritys ja kameramerkki, joka on
valmistanut vuosikymmeniä niin ammattilaisten keskuudessa
arvostettuja kameroita kuin harrastelijakuvaajallekin sopivia
malleja, joiden laatu on alansa huippua.
Tiesitkö, että Nikon valmistaa myös kiikareita ja muita optisia
laitteita? Tule kuulemaan Nikonin toiminnasta ja markkinoista.
Nikon tarjoaa meille iltapalaa.
Ilmoittautumiset 19.1.2010 mennessä.
Maksuton.
Tervetuloa mukaan kameroiden maailmaan!
Tutustu yritykseen: www.nikon.fi
Paikalle löydät:
Katso www.ytv.fi > Reittiopas
Rautatientorilta esim. bussilla 613K ja Tikkurilasta bussilla 61.
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ensi vuodeksi on suunnitteilla uusia mielenkiintoisia tapahtumia ja matkoja, mm. Brysselin EU-matka ja Tallinnan
kylpyläviikonloppu.. Seuraa nettisivujamme ja tulevia lehtiä.

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.
Tervetuloa mukaan!
PS. Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen näytöstä sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.

Helmerin kielinurkkaus
Miten kirjoitan:

Maltassa vai Maltalla?
Ulkomaisista saarista on käytössä kahdenlaisia versioita:
käytiin Kanarian saarilla ja Seychelleillä; Saarenmaalla ja
Ahvenanmaalla. Kuitenkin sanotaan Sisiliassa ja UudessaSeelannissa, Hailuodossa ja Ruissalossa.
Osmo Ikolan Nykysuomen käsikirjan mukaan suositeltavaa olisi sanoa Maltassa, Madeirassa ja Kyproksessa, mutta
koska muodot Maltalla, Madeiralla ja Kyproksella ovat niin
yleisiä kuin ovat, nekin hyväksytään.
Kirkossa vai kirkolla?
Yleisohje: kun sanotaan kirkossa, tarkoitetaan kirkkotilan
sisäpuolta. Jos sanotaan kirkolla, kysymyksessä voi olla vaik-
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ka poniajelu kirkon pihalla. Asiasisältö ratkaisee, kumpi on
oikein.
Seurakuntavaalit alkavat kuitenkin kirkossa eivätkä kirkolla. Luentoja kuunnellaan yliopistossa eikä yliopistolla, töissä
ollaan seurakunnassa eikä seurakunnalla.

(Lähde: Vantaan seurakuntayhtymän Intra)

Kotus-blogissa kaikkea kielestä

Kielikello 3/2009 tiedottaa, että Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on aloittanut kaikelle kansalle tarkoitetun Kotusblogin. Blogissa keskustelevat kielityöläiset ja muut kielestä
kiinnostuneet.
Tutustu ja ota kantaa kielen kiemuroihin nettiosoitteessa:
http://www.kotus.fi/blogit

Turvaa tulevaisuutesi!
Liity jäseneksi
Helsingin Merkonomeihin!
www.smyl.fi
Saat liittymislahjana
kahden hengen
risteilyn Tallinnaan

Edullisella 73 euron vuosijäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia etuja

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

●

Liiton matkat ja tapahtumat

●

SMYL-jäsenlehti neljä kertaa
vuodessa

●

Oikeudellista neuvontaa
jäsenetuhintaan

●

Ostoedut

●

Helsingin Merkonomit ry:n
tarjoamat palvelut ja tapahtumat
sekä Helmeri-lehti
www.helmeri.fi

Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen!

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

Huom!
Palkansaaja tai
yrittäjä!
Liity erikseen
valitsemaasi
työttömyyskassaan.
Kassasta saat
työttömyyden
kohdatessa
ansiosidonnaista
päivärahaa. 21

Lähde MENNEEN AJAN JOULUMARKKINOILLE
Lohjan keskiaikaiselle kirkonmäelle!
Olemme rakentaneet Teille valmiin päiväretkipaketin Lohjan Joulumarkkinoille la 12.12.2009.
Tämä on ollut erittäin suosittu tapahtuma aiempina vuosinakin.
Ohjelma / aikataulu:
klo 8.10 Nurmijärven linja-autoasema
klo 8.30 Klaukkalan linja-autoasema
klo 9.00 Helsinki Kiasman pysäkki
klo 10.00 Saapuminen Lohjan joulumarkkinoille
klo 10 - 12 vapaata tutustumista markkinoihin tai vaihtoehtoisesti klo 11.00 tutustuminen
Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon kirkkoherra Kaiku Mäenpään opastuksella.
klo 12.00 Lähtö Sammattiin
klo 12.30 Jouluruoka Sammatin kievarissa, runsas joulupöytä
klo 14.00 Lähtö Karjalohjalle
klo 14.30 Tutustuminen Wanha Emäntä -joulumaahan opastettu kierros ja mahdollisuus ostaa esimerkiksi luomutuotteita
ja käsitöitä
klo 15.30 Iltapäiväkahvit
klo 16.00 Lähtö kotimatkalle
Hinta 55€/hlö
Hinta sisältää matkat, jouluruokailun, opastetun kierroksen Wanha Emäntä -joulumaassa ja iltapäiväkahvit.
Varaa matkasi ajoissa, sillä paikkoja on rajoitetusti. Ilmoittautumiset perjantai 4.12.2009 mennessä!
Ilmoitathan myös mahdollisista ruokaaineallergioista.
Varaukset Korsisaaren matkapalveluista!
PL 49 (Alhonniituntie 1), 01901 Nurmijärvi
Fax. +358 9 250 8499, Puh. +358 9 8789 9050
myynti@korsisaari, www.korsisaari

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
2009
Ke 18.11.

17.00

Kauneuden pauloissa -näyttely, Tennispalatsi

12,00 e, viite 4815

Ti 24.11.

19.00

Maija Poppanen, Kaupunginteatteri

47,00 e, viite 4718

Ke 25.11.

18.00

Syysvuosikokous, HBC

La 5.12.

19.00

Kuninkaan kädet, Kansallisteatteri

26,00 e, viite 4734

Ma 7.12.

19.00

Viivi ja Wagner, Kaupunginteatteri

27,00 e, viite 4792

To 10.12.

19.00

HKO:n joulukonsertti, Finlandia-talo

20,00 e, viite 4802

Pe 18.12.

19.00

Joulukonsertti, Temppeliaukion kirkko

15,00 e, viite 4828

Ti 12.1.

17.30

Suomalainen koru, Designmuseo

11,00 e, viite 4831

Ke 27.1.

17.30

Yritysvierailu: Nikon

maksuton

2010

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

HALLITUS 2009

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

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

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

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Puhelin: (09) 827 5542, faksi: (09) 827 4841
www.smyl.fi
Sähköpostit: info@smyl.fi, jasenrekisteri@smyl.fi
MJK-instituutti
Käyntiosoite:
Iso Roobertinkatu 20–22 A, 4. krs, 00120 Helsinki
Postiosoite: PL 143, 00121 HELSINKI
(Toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.)
puh. (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222
www.mjk.fi
Sähköposti: yleinen sähköpostiosoite on info@mjk.fi
Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi/fi
Uusimaa, puhelin (09) 774 711
sähköposti: helsinki.tsp@tsp.stm.fi
Työvoimatoimiston työttömyysturvaneuvonta
puh. 010 6076700 (ma – pe 9.00 – 17.00)
www.mol.fi
Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen, puh. 050-5410285

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

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

Ota tämä sivu talteen!

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

– lehti

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

Tutustu
If-jäsenetuvakuutukseesi

Alamme työttömyyskassa on nimeltään

Työttömyyskassa Nomit

Jäseneksi voivat liittyä:
Palkansaajat, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tai ylemmän
tutkinnon seuraavilla koulutusaloilla:
• yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto
• luonnontieteet
• kulttuuri
• matkailu, ravitsemus ja talous
Lisäksi kassaan voivat liittyä edellä mainittuihin tutkintoihin
opiskelevat ansiotyössä olevat henkilöt
Jäsenmaksu vuonna 2009 on 78 euroa.
www.tknomit.fi

linkistä: www.if.fi/smyl

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

SMYL-liiton yhteystiedot
Liittomme internet-osoite on www.smyl.fi
Sähköpostiosoitteet:
jasenrekisteri@smyl.fi - ilmoita yhteystietojen
muutokset, maksuasiat ym.
info@smyl.fi - kaikki muut asiat

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

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

