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Pääkirjoitus

Talviaika alkoi virallisesti. Samoin ai-
ka, jolloin työpäivä alkaa ja päättyy 
hämärässä. Turha kuitenkaan mureh-

tia: sama ilmiö tulee vääjäämättömästi jo-
ka vuosi.  Tänä aamuna minua ilahdutti, 
kun löysin lähes vuoden vanhasta orkide-
asta pari nuppua - ensimmäiset varsinai-
sen kukinnan jälkeen. Ihme, että pimeänä 
vuodenaikana se yhtäkkiä herää eloon.

Kulunut sanonta, mutta matkailu avar-
taa. Ja piristää luonnollisesti. Itse koin 
sen taas Helmerien lokakuisella Istanbu-
lin kulttuurimatkalla. Olen nähnyt monia 
Euroopan suurkaupunkeja, mutta Istan-
bul oli minulle tuntematon kohde, johon 
liittyi myös ennakkoluuloja. Istanbul teki 
kuitenkin myönteisen vaikutuksen ja olen 
tutustunut matkan jälkeen useiden käynti-
kohteidemme, kuten Hagia Sofian museo-
kirkon ja Topkapin palatsin, mielenkiin-
toiseen historiaan; seikkailu moskeijoista 
haaremiin. Luen nyt uudella innolla istan-
bulilaisen Nobel-kirjailija Orhan Pamu-
kin monisatasivuista Istanbul-kirjaa. Pe-

rehtymällä syvällisemmin itselle outoon 
aiheeseen omat ennakkoasenteet saavat 
helposti kyytiä.

Useiden Helmeri-matkalaisten toivees-
ta kevätmatkakohteena on toinen mie-
lenkiintoinen ja historiallinen kaupunki, 
Lissabon. Olemme varanneet sinne pääsi-
äismatkan, Portugalin huhtikuuhun. Mui-
ta Helmeri-matkoja voimme suunnitella 
yhdessä joulukuun matkailuillassa. Tule 
mukaan kertomaan toiveesi.

Eri kulttuureihin tutustuminen on tär-
keä ennakkoluulojen hälventäjä, mutta si-
tä on myös koulutus. ”Mihin ihmeeseen 
tarvitsemme Facebookia?” Näin ajattelee 
moni tuntemani henkilö - niin minäkin 
ennen. Ei tutustumista kannata tyrmätä 
sen vuoksi, että nettiverkostot ovat outoja 
ja niistä varoitellaan. Ensi vuoden alku-
puolella järjestämme Helmereille iltakou-
lutusta, jossa voi harjoitella muun muas-
sa Facebookin käyttöä. Tilaisuudessa on 
mahdollisuus paneutua omiin ongelma-
kohtiin netin ja sähköpostin käytössä. 

Ohjelmat ja järjestelmät muuttuvat niin 
vauhdikkaasti, että suurelle osaa meistä 
tavallisista tietokoneen käyttäjistä menee 
välillä sormi suuhun. Lähde mukaan päi-
vittämään tietosi Helmeri-kurssilla. Kurs-
siajankohdan ilmoitamme myöhemmin, 
alustavan ohjelman löydät lehtemme si-
vulta 16.

Pimeä syysaika on sopiva lähteä mu-
kaan yhdistystoimintaan. Kannattaa osal-
listua Helmerien monipuolisiin tapahtu-
miin ja vaikuttaa kokouksissa. Marras-
kuun 24. päivänä on yhdistyksemme 
syysvuosikokous, jossa päätämme ensi 
vuoden toiminnasta ja taloudesta. Jäse-
nillä on mahdollisuus sanoa sanansa sii-
hen. ❦

Tervetuloa yhdistyksemme toimintaan.

Valoisaa loppuvuotta!

Merja Äimänen

Tuuletusta ennakkoasenteisiin

”Oppia ei voi, jollei ole opittavaa”
(Lähde: oppiminen.com)
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❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki 

Helmerit järjestivät tutus-
tumiskäynnin Vuosaa-
ren satamaan torstaina 

30.9.2010. Kokoonnuimme 
Gate Housen keltaisen 13-ker-
roksisen rakennuksen aulaan, 
jossa meitä oli vastassa vierai-
lun isäntä markkinointipääl-
likkö Antti Saarinen. Kuul-
tiin erittäin mielenkiintoinen 
esitys sataman kehitysnäky-
mistä sekä kuultiin suoraan 
asiantuntijalta painavaa asi-
aa satamakeskuksesta. Esitys 
herätti runsaasti monenlaisia 
kysymyksiä, joihin saatiin sel-
keitä vastauksia. 

Kävimme tutustumassa sa-
malla käynnillä myös Vuo-
saaren Merimieskirkon ti-
loihin, jossa meille esiteltiin 
Merimieskeskusta, kerrottiin 
keskuksen toiminnasta ja sen 
erityisluonteesta. Meidät otti 
ystävällisesti vastaan kirkon 
isäntä, merimiespastori Ben 

Thilman. Lopuksi saimme tu-
tustua ja kierrellä tiloissa sekä 
tehdä ostoksia myymälässä. 

Käynnit ylittivät monin osin 
siihen kohdistuneet odotukset, 
niin osallistujamäärän kuin il-
lan ohjelman ja annin suhteen. 
Erinomaiset tutustumisen koh-
teet!

Helsingin Vuosaaren 
satamakeskus elää nousukautta 
Laivaliikenteelle marraskuus-
sa 2008 avattu Vuosaaren sa-
tamakeskus on yksi Itämeren 
alueen vilkkaimmista sata-
mista. Kun Vuosaaren satama 
aloitti toimintansa, oltiin Suo-
messa taantumassa. Ensim-
mäinen vuosi meni enemmän 
ja vähemmän hiljaisesti. Tänä 
vuonna tavaraa on kulkenut 
Vuosaaren sataman kautta vii-
tisentoista prosenttia edellistä 
vastaavaa aikaa enemmän ja 
elokuuhun mennessä tahti on 
edelleen parantunut. Vuosaari 
on koko maan ulkomaankau-

pan pääsatama: niin vienti- 
kuin tuontisatamakin.

Alkuvuonna vilkastunut 
tavaraliikenne on edelleen li-
sääntynyt kesän aikana. 

Tänä kesänä Vuosaaren sa-
taman kautta kulki viidennek-
sen enemmän kuin edelliske-
sän aikana. Vuosaaren sata-
man kannalta mielenkiintois-
ta on maailman taloustilanteen 

vaihtelu, joka heijastuu sata-
man toimintaan. Vuosaaren 
sataman kilpailuetuina ovat 
suuret ja vakaat tavaravirrat, 
erinomaiset maa-, meri- ja 
rautatieyhteydet ja keskeinen 
sijainti. Mahdollisuus valita 
useista eri palvelutarjoajista 
ja lisäksi se on erikoistunut 
palvelemaan suuryksikkölii-
kennettä. Sataman suurim-

Vierailu Vuosaaren satamaan  
ja merimieskirkkoon

Etualalla Vuosaaren sataman markkinointipäällikkö Antti Saari-
nen.

Helmeri-ryhmäläisiä ihastele-
massa näkymiä. Taustalla nä-
kyy satama-aluetta.

Helmerit 

Vuosaaren 

satamassa
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pia toimijoita ovat Finnsteve, 
Multi Link Terminals ja Steve-
co sekä logistiikkapalveluissa 
Sponda ja Nurminen Logis-
tics. 

Vuosaaren satama on Suo-
men oloissa todella valtava. 
Sen portista ajaa vuorokaudes-
sa noin 1750 rekkaa sekä 130 
junien tavaravaunua. Satamas-
sa hoidetaan Helsingin tava-
rasatamatoiminnot, rahtilai-
voilla kuljetettavat kontit sekä 
rekat ja perävaunut. Sörnäis-
ten sataman liikenne on siir-
retty kokonaan Vuosaareen. 
Sataman artikkelivalikoima 
on myös monipuolinen. Vienti 
koostuu tyypillisistä suomalai-
sista teollisuustavaroista, ku-
ten paperista, metallista, ke-
mianteollisuudesta, koneista, 

laitteista ja elintarvikkeista. 
Tullille Vuosaaren satama 

on helppo. Tulli läpivalaisee 
kokonaisia rekkoja ja myös 
junavaunuja. 

Matkustajaliikenne Saksan 
reitillä on lisääntynyt ja se 
hoituu nyt Vuosaaresta käsin. 
Vuosaaren Hansaterminaali 
palvelee tällä hetkellä Tra-
vemünden, Rostockin ja Pieta-
rin matkustajaliikennettä. Tä-
nä vuonna matkustajamäärän 
arvioidaan ylittävän 300 000 
tuhatta. Parannusta edellisvuo-
teen on ollut huomattava. 

Helsingin Vuosaareen val-
mistunut maantietunneli on 
Suomen toiseksi pisin, joka 
vie syvyyksiin. Pisin maan-
alainen tienpätkä on Turun 
väylällä. Vuosaaren tunnelin 

kautta tielläliikkujat pääsevät 
kätevästi kehäkolmoselle ja 
edelleen Suomen pääväylille. 
Satamatie vie Kehä III:lle ja 
satamarata Keravalle. 

Vuosaaren merimieskirkko ja 
-keskus
Merimieskeskus valmistui 
tammikuussa 2009. Rakennus 
on omaleimainen. Moni näkee 
siinä kalan, veneen tai linnun 
hahmon - tai ne kaikki yhdes-
sä. Merimieskirkko sijaitsee 
suljetun satama-alueen ulko-
puolella Hansaterminaalin lä-
heisyydessä. 

Merimieskirkon pastorina 
ja kirkon johtajana toimii me-
rimiespastori Ben Thilman. 
Tärkeänä osana hänen työ-
tään ovat laivakäynnit, jot-

ka täytyy suunnitella todella 
tarkkaan, koska Vuosaaren 
satama on nopearytminen sa-
tama ja laivat eivät viivy kovin 
kauaa laiturissa. Keskukseen 
ovat kaikki tervetulleita. Me-
rimieskirkolla on hyvin matala 
kynnys, eikä uskontoa kysellä 
eikä tyrkytetä. Yleisön käytös-
sä ovat sali ja aulatilat, kirjas-
to, Internet-kahvila televisioi-
neen sekä myymälä. Mukana 
toiminnassa ovat Vuosaaren 
seurakunnan lisäksi Helsin-
gin ortodoksinen ja katolinen 
hiippakunta.

Paikka sopii myös omien 
tilaisuuksien pitopaikaksi. Ti-
loissa on vihitty, kastettu ja 
pidetty surutilaisuuksia. Mes-
suja ja iltahartauksia on järjes-
tetty tiloissa usein. ❦

Vuosaaren sataman liikenne 2009 pähkinänkuoressa
 ❦ Suomen suurin yleissatama 
kokonaisliikenne 9,8 milj. tonnia

 ❦ Suurin yksiköidyn tavaran satama 8,6 milj. tonnia 
vienti 4,4 milj. tonnia 
tuonti 4,2 milj. tonnia

 ❦ Suurin konttisatama 
360 570 TEU

 ❦ Suurin rekka- ja perävaunusatama 
432 299 ajoneuvoa

 ❦ Vilkkain matkustajasatama 
linjaliikenne 8,9 milj. matkustajaa 
kv. risteilyliikenne 0,36 milj. matkustajaa 
Matkustajien mukana henkilö- ja linja-autoja.

Merimieskeskus sijaitsee Vuosaaren satamassa korkean Port Ga-
te -keskuksen naapurissa. Kuva otettu keskuksen katolta.

Kauniit aulatilat ja taustalla myymälä. 

Ben Thilman johtaa Vuosaaren merimieskeskusta. Taustalla kirk-
kosalin alttari.
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❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Kahteen maanosaan ja seit-
semälle kukkulalle raken-
nettu miljoonakaupunki 

Istanbul yllättää joka askeleel-
la. Yli tuhatvuotinen historia 
tulee vastaan pikkukujillakin. 
Helmeri-ryhmä sukelsi muu-

taman päivän aikana syvälle 
idän mystiikkaan. Ei ihme, et-
tä Istanbul on kiehtonut useita 
kirjailijoita – myös Mika Wal-
taria, jonka jalanjäljillä mekin 
kuljimme.

Matkapäiviä lukuun otta-
matta meillä oli kolme päivää 
aikaa tutustua laajaan kaupun-

ISTANBUL – Häikäisevää 
historiaa ja kuhisevaa nykypäivää

Helmerit 

Istanbulissa

13.-17.10.
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Mika Waltari 
❦ (1908 – 1979) oli suomalainen kirjaili-
ja. Tuotteliaana tunnetun Waltarin julkai-
suluettelo käsittää niin romaaneja, runoja, 
novelleja, satuja, näytelmiä, kuunnelmia, 
propagandamateriaalia, arvosteluja, eloku-
vakäsikirjoituksia, matkakertomuksia kuin 
sarjakuvariimejäkin.

Waltari kirjoitti joitakin matkakertomuk-
sia. Yksinäisen miehen juna, vuonna 1929 
ilmestynyt saman vuoden kesään sijoittuva 
matkakertomus, kuvaa vastavalmistuneen 
kandidaatin matkaa Konstantinopoliin. 
Matkakirjassa Lähdin Istanbuliin (1948), 
joka kuvaa sodanjälkeistä Eurooppaa, Wal-
tari kirjoittaa matkasta, jonka hän teki Si-
nuhen ilmestyttyä löytääkseen aineistoa 
seuraavia historiallisia romaanejaan varten. 
Waltarin lehdissä ilmestyneitä matkakerto-
muksia on julkaistu Rudy de Casseresin ja 
Raimo Salomaan toimittamassa kokoelmas-
sa vuonna 1989. ❦

Lähde: Wikipedia

Istanbulin kadut ja kujat ovat 
täynnä jännittäviä yksityis-
kohtia. 
Niin vilkkaan kadun iIhmisvi-
linässä kuin maalaismaisilla 
kujillakin seurasimme oppaan 
punaista kukkaa. 
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kiin. Ne päivät me käytimme 
tehokkaasti: kiersimme Istan-
bulin tärkeimmissä kohteissa 
aamusta myöhään iltapäivään 
hyvän oppaamme Annikan 
luotsauksessa. Kuljimme By-
santin Konstantinopolissa ja 
ottomaani-sulttaanien palat-
seissa, ihmettelimme yli nel-
jäntuhannen kaupan Suurta 
Basaaria ja puikkelehdimme 
ihmismeressä halki pitkän 
ostoskävelykadun, ihailim-
me Bosborin salmen maise-
mia Pierre Lotin kukkulalla 
sekä jokilaivan iltaristeilyllä. 
Näimme ja koimme hengäs-
tyttävän paljon. Sitä sulattelee 
vielä jälkeenpäinkin.

Monen matkalaisemme mie-
lestä Istanbulia, jossa on noin 
13 miljoonaa asukasta, olisi 
aika mahdotonta hahmottaa 
ensimmäisellä kerralla ilman 

asiantuntevaa opastusta. Ai-
kaa kuluisi etsiskelyyn ja mu-
seoihin jonottamiseen. Koska 
meille kaikki kohteet oli val-
miiksi mietitty ja liput varat-
tu, saimme monipuolisen läpi-
leikkauksen kaupungista, jota 
sanotaan maailman historian, 
kulttuurin, taiteen ja kaupan 
metropoliksi.

Sää ei ollut täysin puolel-
lamme vaan antoi vettä nis-
kaan, välillä reippaastikin. To-
tesimme kuitenkin, että on pa-
rempi sateisella säällä kiertää 
palatseja ja moskeijoita kuin 
kovalla helteellä. Iloksemme 
sade loppui lauantaiksi, jol-
loin kuljimme kävellen Mika 
Waltarin jalanjäljillä useita ki-
lometrejä. 

Matkamme oli kaikin puolin 
antoisa. Kiitos siitä osallistu-
jille ja matkan järjestäjille. ❦

Helmerit 

Istanbulissa

13.-17.10.
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Orhan Pamuk 
❦ (s.1952 Istanbul, Turkki) on tunnettu 
turkkilainen kirjailija ja toimittaja. Hän sai 
kirjallisuuden Nobelin palkinnon 2006.

Pamuk on suosittu kotimaassaan, ja hä-
nen teoksiaan on käännetty yli 40 kielelle, 
ja Nobel-palkinnon lisäksi hän on saanut 
useita muita kirjallisuuspalkintoja. Hän on 
ensimmäinen turkkilainen Nobelin kirjalli-
suudenpalkinnon saanut kirjailija. ❦

Suomennetut teokset:
Valkoinen linna, engl. laitoksesta suom. 
Kalevi Nyytäjä (Tammi 1993, alkuteos: 
Beyaz Kale, 1985) 
Musta kirja, suom. Tuula Kojo (Tammi 
1998, alkuteos: Kara Kitap, 1990) 
Uusi elämä, suom. Tuula Kojo (Tammi 
1995, alkuteos: Yeni Hayat, 1995) 
Nimeni on Punainen, suom. Tuula Ko-
jo (Tammi 2000, alkuteos: Benim Adım 
Kırmızı, 1998) 
Lumi, suom. Tuula Kojo (Tammi 2004, al-
kuteos: Kar, 2002) 
Istanbul – Muistot ja kaupunki, suom. 
Tuula Kojo (Tammi 2004, alkuteos: 
İstanbul: Hatıralar ve Şehir, 2003) 
Muita värejä : kirjoituksia elämästä, tai-
teesta, kirjoista ja kaupungeista, suom. 
Tuula Kojo (Tammi 2008, alkuteos Öteki 
renkler, 1999) 
Viattomuuden museo, suom. Tuula Kojo  
(2009), alkuteos: Masumiyet müzesi

Lähde: Wikipedia
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SLK Instituutti tarjoaa monipuolisesti liiketalouden ammatti- ja erikois-
ammattitutkintokoulutusta. Näillä tutkinnoilla voit päivittää ammatillista 
osaamistasi ja löytää uusia näkökulmia nykyiseen työhösi.

SLK Instituutissa voit opiskella seuraavia tutkintoja:

Ammattitutkinnot
Sihteerin ammattitutkinto, Yrittäjän ammattitutkinto, Taloushallinnon ammatti-
tutkinto, Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto, Myynnin ammattitutkinto, 
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto ja Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot
Johtamisen erikoisammattitutkinto, Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto,  
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto ja Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Muu koulutus
SLK Instituutti järjestää myös valmennusta HTM- ja KLT-tutkintoihin ja liiketalouden 
sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkintokoulutusta (merkonomi- ja datanomi-
koulutus).

Lisätietoja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista:
Susanna Bäckman, susanna.backman@slkinstituutti.fi, puh. 040 772 1831

Kehity ammatissasi ja  
etene urallasi

slkinstituutti.fi

Tänä syksynä ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet uuden merkonomikoulutuksen, jossa 
liiketalouden perustutkinnossa on mahdollista erikoistua finanssialan työtehtäviin. Tavoitteena 
on kehittää liiketalouden perustutkintoa niin, että se vastaa paremmin myös finanssialan tulevia 
vaatimuksia.

Merkonomikoulutus on 
yksi yleisimmistä kou-
lutustaustoista finans-

sialalla. Tällä hetkellä noin 40 
prosenttia alan koko henkilös-
töstä on joko merkonomin tai 
merkantin tutkinnon suoritta-
neita. Myös uusista, alalle pal-
kattavista työntekijöistä suuri 
osa on merkonomeja.

“Finanssialaan liittyvät 
osaamisvaatimukset ovat var-
sin laajat. Alaan sisältyy niin 
pankki-, vakuutus-, rahoitus- 
kuin sijoituspalveluihinkin 

liittyvää toimintaa. Finans-
sialan tutkinnon tarpeellisuus 
on jo aikaisemmin huomattu 
muilla koulutustasoilla. Yli-
opistoissa, korkeakouluissa ja 
ammattikorkeakouluissa on 
jo jonkin aikaa ollut tarjolla 
alalle suunnattuja koulutusoh-
jelmia”, kertoo tutkimuspääl-
likkö Tarja Kallonen Finans-
sialan Keskusliitosta.

“Finanssialan henkilöstö 
ikääntyy. Ala tarvitsee uu-
sia osaajia ja etenkin merko-
nomikoulutuksen saaneiden 

rekrytointitarve lisääntyy. 
Tästä syystä on hyvä, että 
merkonomiksi valmistavaan 
liiketalouden perustutkintoon 
saadaan uuden koulutustar-
jonnan myötä finanssialalle 
suunnattu koulutusohjelma”, 
Kallonen jatkaa.

Uuden koulutusohjelman 
mukaista opetusta tarjotaan 
neljässä eri oppilaitoksessa. 
Koulutuksen voi suorittaa jo-
ko ammatillisena peruskou-
lutuksena tai näyttötutkinto-
na. Finanssialalle suuntaavaa 

merkonomikoulutusta tarjoa-
vat Helmi Liiketalousopisto, 
Suomen Liikemiesten Kaup-
paopisto ja Tampereen Aikuis-
koulutuskeskus. Vuoden 2011 
alusta mukaan tulee myös 
ruotsinkielinen toisen asteen 
oppilaitos Axxell, joka koor-
dinoi ruotsinkielisen aikuis-
koulutuksen toteutusta.

Tietoa nuorille finanssialan 
koulutusmahdollisuuksista ja 
työtehtävistä löydät osoittees-
ta: www.keepitrolling.fi ❦

FK:n kotisivu:  www.fkl.fi 

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO (FK) TIEdOTTAA

Merkonomiksi finanssialalle
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Uutisia

Liitto kokoontuu 
syyskokoukseen Porvooseen
❦ SMYL-liiton sääntömääräinen syyskokous on lauantaina 20. 
marraskuuta Porvoossa Kulturhuset Grandissa, Piispankatu 28.
Liittokokous alkaa kello 15.00. Valtakirjat tarkistetaan ennen 
kokousta kello 14.45 alkaen.

Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset 
asiat.

Kokouksen jälkeen paikallisyhdistysten puheenjohtajat ja lii-
ton hallitus tapaavat yhteisessä suunnittelukokouksessa.

MJK:n syyskokous 
Helsingissä
❦ MJK-koulutuskeskus ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin torstaina 4. marraskuuta MJK-instituutissa Helsingissä. 
Kokouksessa selvitettiin muun muassa MJK-instituutin nyky-
tilaa, sen toimintaa ja taloutta. ❦

Syyskuun työllisyyskatsaus: 

Nuorisotyöttömyys väheni 
selvästi, pitkäaikaistyöttömien 
määrä kasvoi
❦ Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli syyskuun 
lopussa 29 200 eli 4 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi 14 800:lla vuo-
dentakaisesta. Pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopussa 56 600 
henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden määrä laski syyskuussa 22 700:lla 
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeino-
toimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 243 100 työtöntä 
työnhakijaa.

Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-kes-
kusten alueilla ja kaikissa ammattiryhmissä lukuun ottamatta 
kaupallista työtä. Työttömien määrä säilyi ennallaan korkeim-
min koulutettujen ammattiryhmässä. 

Tiedot ilmenevät 26.10.2010 julkaistussa työ- ja elinkein-
oministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskat-
sauksessa. ❦
Lähde: Työ- ja elinkeinotoimisto, www.mol.fi

❦ Työttömyyskassa Nomitissa on 13 asiamiespiiriä ja kussakin 
asiamiespiirissä on kassa-asiamies. Työttömyyskassa Nomitin 
jäsenet ja muut työttömyysturvasta kiinnostuneet henkilöt voi-
vat hakea asuinkuntansa kassa-asiamiehen paikkaa lähettämällä 
hakemuksensa työttömyyskassaan määräajan kuluessa. Vuoden 
2011 kassa-asiamies suostumukset pitää toimittaa työttömyys-
kassaan 30.11.2010 mennessä. 

Kassa-asiamiehet valitaan tulleiden hakemusten perusteel-
la. Työttömyyskassan hallitus nimeää kassa-asiamiehet sekä 
määrittelee heidän tehtävänsä. Asiamiehen toimikausi on ka-
lenterivuosi. 

Asiamiehen tehtävä 
Asiamiehen pääasiallinen tehtävä on pitää oman asiamiespiirin-
sä vaalikokous, jossa valitaan vuodelle 2011 edustajat edusta-
jiston kokoukseen. Vaalikokous pidetään asiamiespiirin alueella 
kassa-asiamiehen valitsemissa yleisissä tiloissa. Kassa-asiamies 
vastaa vaalikokouksen järjestelyistä hallituksen ohjeiden mukai-
sesti. Hän vastaa kokousjärjestelyistä, toimii tarvittaessa koko-
uksen puheenjohtajana ja kirjoittaa pöytäkirjan sekä toimittaa 
alkuperäisen pöytäkirjan kassaan määräajan kuluessa.

Vuoden 2011 asiamiespiirien vaalikokousten kokousajankoh-
dat päivitetään työttömyyskassan kotisivuille (www.tknomit.fi), 

kun kassa-asiamiehet on valittu ja kunkin asiamiespiirin kassa-
asiamies on päättänyt kokousajankohdan sekä paikan. Kassa-
asiamiehille lähetetään tarkemmat ohjeet vaalikokouksen jär-
jestämisestä vuoden 2011 alkupuolella. Kassa-asiamiehille mak-
setaan kassa-asiamiespalkkio vaalikokouksen järjestämisestä 
ja pöytäkirjan toimittamisesta kassalle annetussa määräajassa.  
Työttömyyskassan hallitus vahvistaa vuosittain kassa-asiamies-
palkkion määrän.  

Suur-Helsingin piirin kassa-asiamies 
Suur-Helsingin asiamiespiiriin kuuluvat Helsingin, Vantaan, 
Espoon ja Kauniaisen kaupungit.

Kassa-asiamiehen paikkaa hakevan henkilön tulee täyttää tar-
vittavat tiedot Nomitin nettisivuilla olevaan kassa-asiamies-
suostumuslomakkeeseen sekä toimittaa lomake määräaikaan 
mennessä työttömyyskassaan. Tarkemmat tiedot löytyvät koti-
sivuilta: www.tknomit.fi.

Hakulomake toimitetaan 30.11.2010 Työttömyyskassa Nomi-
tiin osoitteella: PL 52, 00521 HELSINKI tai sähköpostilla: 
jasenasiat(at)tknomit.fi.

Lisätietoa kassa-asiamiehen toimesta saa Työttömyyskassa 
Nomitista, puh. 09 8689 400 tai sähköpostitse: jasenasiat(at)
tknomit.fi. ❦

Työttömyyskassa Nomitin kassa-asiamiesten  
valinta vuodelle 2011
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❦  Haastattelu: Sirkka Warvas
 Kuva: Sisko Kilpeläinen

Syksyn väreistä nauttiva ja 
myrskyissä viihtyvä Sisko 
Kilpeläinen on uusperheen 

äiti, joka kunnostaa yhdessä 
miehensä kanssa omakotita-
loaan. Kiireittensä keskellä 
Sisko pitää huolta kunnostaan 
liikkumalla luonnossa Nelli-
koiransa kanssa.

Sisko on toiminut monen 
eri alan työnantajan palveluk-
sessa, pääosin palvelualojen 
organisaatioissa. Asiakaspal-
velutehtävät ovat Siskoa ai-
na kiinnostaneet toimiessaan 
muun muassa ravintolassa, 
päivittäistavarakaupassa, huo-
nekaluliikkeessä ja leipomos-
sa eikä autoalakaan ole hänel-
le vierasta. Sitten, kuten niin 
monen kohtaloksi, tuli lama ja 
vei työnkin. 

Mikä innosti palaamaan 
koulunpenkille?
Sisko joutui taantuman myö-
tä työttömäksi, eikä halunnut 
jäädä vain kotiin ihmettele-
mään ja odottamaan mahdol-
lista nousukautta. Hän laittoi 
arvonsa uuteen järjestykseen 
miettien, mitä oikein haluaisi 
tehdä, mikä hänestä tulisi iso-
na. Opiskeluilmoitukset niin 
sanotusti kolahtivat. 

Silloisen Innofocuksen - 
nykyinen Luksia - merko-
nomikoulutusilmoitus mo-

nimuotoisena toteutuksena 
vei Siskon mukanaan. Se oli 
juuri sitä, mitä hän oli pitkään 
jo ajatellutkin. Lisäksi Sisko 
oivalsi merkonomitutkinnon 
sisältävän niin paljon ja laaja-
alaisesti tarpeellista tietoa, jota 
hän työelämässä tulisi tarvit-
semaan. Etenkin niillä aloilla, 
jonne hän oli suuntaamassa. 
Sisko on tyytyväinen valin-
taansa; opinnotkin ovat men-
neet hyvin.

Tie uudelle uralle
Sisko Kilpeläisen tie uudel-
le uralle on käynyt opintojen 
kautta. Hän odotti innokkaa-
na ensimmäistä työharjoitte-
lupaikkaansa pitkään haavei-
lemassaan kiinteistövälitysyri-

tyksessä. Työharjoittelun avul-
la hän saikin, omien sanojensa 
mukaan, sujuvasti jalan oven 
väliin ja myi itsensä. Tällä het-
kellä hän toimii osa-aikaisena 
myyntisihteerinä Hangon Ak-
tia kiinteistönvälitys Oy:ssä, 
jossa hän viihtyy ja on alalla, 
jonka tuntee omakseen. 

”Työnantajani, työkaverini 
ja lähin esimieheni ovat otta-
neet opiskeluni hyvin vastaan. 
Heille - kuten minullekin - 
tällainen järjestely oli paras 
mahdollinen. Silloin, kun en 
ole töissä, voin keskittyä opis-
keluun. Tämä monimuoto-
opiskeluhan perustuu omaan 
panokseen ja haluun oppia. Ja 
onhan meillä lähipäiviä, jol-
loin näemme opettajamme ja 
opiskelukavereita. Silloin on 
hyvä esittää mahdolliset avoi-
met kysymykset ja muutenkin 
saada tukea kaikessa. Sähkö-
postilla toki tavoittaa heidät 
myös!”

Siskon päivät täyttyvätkin 
nyt opiskelun, työn ja perheen 

yhteensovittamisesta vielä 
vuoden verran. Hän pitää sitä 
haasteellisena, mutta mahdol-
lisena ja palkitsevana.

Ruusuja opiskelulle - 
työharjoittelusta työhön
Sisko Kilpeläinen kertoo 
oman kokemuksensa mukaan 
monimuoto-opiskelun olevan 
juuri sopivan sekä työntekijäl-
le että työnantajalle. Työnteki-
jä saa koulutuksen ja ammatin, 
työnantaja puolestaan ammat-
titaitoisen työntekijän omaan 
tarpeeseensa. Molemmat osa-
puolet hyötyvät. 

Ellei opiskelijalla ole vielä 
työpaikkaa, hän voi tutustua 
erilaisiin organisaatioihin eri-
laisine työtapoineen ja yritys-
kulttuureineen. Se on rikastut-
tava kokemus, Sisko Kilpeläi-
nen tähdentää.

- Opiskelu kannattaa aina! 
Voin kyllä suositella työn 
kautta opiskelua muillekin. 
Ketään ei tulla kotoa hake-
maan. ❦

Työharjoittelu toi työpaikan
Ravintolakokista merkonomikouluun - työharjoittelusta  

työpaikaksi kulki Sisko Kilpeläisen urapolku.

Harvat asiat maailmassa ovat yhtä
voimallisia kuin positiivinen sysäys.
Hymy. Toivon ja optimismin sana.
“Kyllä sinä pystyt”.
Juuri silloin kun asiat ovat vaikeita.

 - Richard M. Devos -
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Kutsu Helsingin 
Merkonomit ry:n 

Syysvuosikokoukseen
Aika: keskiviikko 24.11.2010  klo 18.00

Paikka: Suomen Liikemiesten kauppaopisto, huone 516, 
Gustav Paulig, Hattulantie  2, 00550 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltai-

suuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoi-

den valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
6. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2011
8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen 

puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimi-
elimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista

9. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja 
seniorijäsenen jäsenmaksun  sekä mahdollisen liitty-
mismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vä-
himmäismäärä.

10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2011
11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökoh-

taiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2011 
tilejä ja hallintoa

13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
14. Muut mahdolliset asiat
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

❦ Merja Äimänen

Helsingin Merkonomit ja 
SMYL-liitto esittäytyi-
vät yhteisellä messuosas-

tolla S&A-päivillä 16. – 17. 
syyskuuta Helsingin Messu-
keskuksessa.

Sihteereiden ja assistenttien 
perinteinen ja tärkeä ammatti-
tapahtuma, S&A-päivät, kerä-
si tänä vuonna messukeskuk-
seen lähes 7000 kävijää. Päivi-
en anti oli monipuolinen: kor-
keatasoisia seminaareja sekä 
messuosasto, josta löytyivät 
sihteereille hyödylliset kon-
taktit ja yhteistyökumppanit. 

Osastomme oli jälleen suo-
sittu. Arvontaamme osallistui 
satoja messuvieraita, jois-
ta suurin osa kertoi olevansa 
kaupallisen koulutuksen suo-
rittaneita, usein merkonomeja. 

Toimintamme kiinnosti heitä 
ja herätti pitkiäkin keskustelu-
ja. Liiton tarjoamia jäsenetuja 
pidettiin hyvinä ja edullisina 
verrattuna moniin vastaaviin 
järjestöihin. Alan ammattilais-
ten lisäksi osastollamme vie-
raili iloksemme myös useita 
tulevia ammattilaisia, kaupal-
lisen alan opiskelijoita – koko-
naisia luokkia, joille esiteltiin 
liiton ja jäsenyhdistyksiemme 
toimintaa. 

SMYL ja Helmerit olivat 
saaneet hyviä arvontapalkin-
toja. Helmereiden yhteistyö-
kumppaneiden lahjakortit ar-
vottiin messujen jälkeen ja ne 
on toimitettu voittajille. Läm-
pimät onnittelut. Kiitos myös 
monille, meitä tervehtimään 
tulleille jäsenille. Messuilla 
on mukava tavata. ❦

Helmerit mukana 
S&A-päivillä
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Helmerin ruokanurkkaus
Teksti: Anni Purontaa
Kuva: Merja Äimänen

Virolaisherkkuja  
Puhdistuksen innoittamana

Tarton Vanemuine-teatteri vierailee 
Helsingissä Sofi Oksasen Puhdistus-
teoksen merkeissä. Näin kyseisen 

kappaleen vuonna 2007 Willensaunas-
sa, jolloin ei se eikä Sofi Oksanenkaan 
olleet vielä niin kohuttuja ja tunnettuja. 
Kirjan luin vasta tänä keväänä. Sain tutta-
van kautta lipun tammikuiseen Puhastus-
esitykseen. Kaikki näytökset ovat jo lop-
puunmyytyjä. Odotan sitä innolla: juoni 
on tuttu, mutta kieli outo. Mitä henkilöt, 
joiden sukua ja tuttavia teoksen esittämi-
en tapaiset tapahtumat ovat kenties kos-
kettaneet, saavatkaan aikaan. 

Tuosta intoutuneena keräsin teillekin 
virolaisia reseptejä tulevan talven varalle.

Rukkileivaga täitetud loomaliharullid
noin 600–700 g sisäpaistia
4 anjovisfileetä
2 viipaletta hapanleipää
100 g silavaa
2 rkl persiljasilppua
samoin sipulisilppua
2 rkl voita
3-5 dl vettä tai lihalientä

Pilko anjovikset ja sekoita ne persilja- 
ja sipulisilpun kanssa. Nuiji lihaviipa-
leita vähän ja levitä niille anjovistahna. 
Laita joka viipaleelle leipäsuikale ja si-
lavaa, kierrä rullalle.  Kiinnitä kääryleet 
hammastikuilla. Ruskista kääryleet ja, 
jos käytät vain vettä, suolaa ja pippuroi. 
Laita pataan. Lisää tilkka vettä ruskistus-
liemeen ja kaada liemi pataan. Lisää liha-
liemi; kääryleiden tulee peittyä puoliksi. 
Kypsennä kannen alla hiljalleen 1-1,5 
tuntia. Kun liha on kypsää, siirrä kulhoon. 
Ota keitinliemestä kastikkeeksi kolmisen 
desilitraa. Sekoita siihen kylmään veteen 
sekoitettuja 1,5 rkl vehnäjauhoja. Lisää 
pari ruokalusikallista Creme Fraichea tai 
smetanaa. Kiehauta kastiketta pari mi-
nuuttia ja lisää kääryleitten päälle.

Syksyn sienisato yllätti kuuman kesän 
jälkeen.  Käyttäkää vaikka näin.

Seene-hakklihakaste
200 g jauhelihaa
2 dl liotettuja suolasieniä
1 dl Creme fraichea tai smetanaa
1 sipuli
75 g voita
3 dl lihalientä tai vettä
vehnäjauhoja, pippuria, tomaattisosetta, 
sitruunamehua

Pilko sipuli ja ruskista jauhelihan kans-
sa. Lisää pieniksi paloitellut sienet. Ripot-
tele sekaan vehnäjauhoja puolisentoista 
ruokalusikallista ja lisää lihaliemi. Lo-
puksi smetana. Kiehauta hiljalleen noin 
viisi minuuttia ja mausta. Lapset pitävät 
siitä tomaattisoseella makaronien kera, 
mutta jollekin maistuu paremmin sitruu-
namehulla terästetty versio perunoiden 
kera.

Liharuoan lisäkkeeksi voidaan valmis-
taa esimerkiksi:

Punane kapsas
1 kg punakaalia
0,5 kg hapahkoja omenia
1 sipuli
voita, maustepippureita, neilikoita
sokeria, suolaa
viinietikkaa

Leikkaa kaali suikaleiksi. Lohko ome-
nat ja sipuli, sulata padassa pari ruokalu-
sikallista voita. Aseta pataan kerroksittain 
kaali, sipuli ja omenat. Lisää neljä maus-
tepippuria ja kokonaista neilikkaa. Anna 
kiehua kannen alla hiljakseen noin tunti.  
Sekoita silloin tällöin. Mausta suolalla ja 
noin puolellatoista ruokalusikallisella so-
keria sekä parilla ruokalusikallisella vii-
nietikkaa tai sitruunamehua. 
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Kaurakile on Viron vanhimpia kansallisruokia

0,5 kg kaurajauhoja
2 l vettä
1-2 rkl voita
2-3 rkl sokeria
suolaa
(kuivahiivaa)

Kaurajauhot sekoitetaan kädenlämpöi-
seen veteen ja seoksen annetaan hapan-
tua lämpimässä.  Se kestää noin 24–30 
tuntia. Ellei käyminen ala, lisätään 2 tl 
kuivahiivaa. Kun seos on hapantunut, se 
siivilöidään ja kaadetaan paksupohjaiseen 
kattilaan. Keitetään koko ajan sekoittaen, 
kunnes se sakenee. Maustetaan suolalla 
ja sokerilla. Ruoka on ensin kuin paksua 
velliä, joka tarjotaan voisulan ja maidon 
kanssa. Kylmänä se on hyytelömäistä ja 
nautitaan sokerin ja maidon tai kerman 
kera.

Hapatettua kiisseliä kaurasta ja ohrasta 
syötiin luovutetussa Karjalassakin. Se oli 
sunnuntaiaamun ruokaa. Omassa kodissa-
ni sitä ei jostain syystä valmistettu, mut-
ta olen maistanut ja tiedän monia, jotka 
valmistavat kiisseliä edelleen. Parin vuo-

den takaisessa Sakkola-juhlassa Espoon 
Leppävaarassa kylmää kaurakiisseliä oli 
tarjolla muun lounasruoan lisänä. Joku 
maistoi varovasti ja totesi sitten: tuttu ma-
ku lapsuudesta. Kiisseli onnistuu kaura-
hiutaleistakin, jolleivat ne ole höyrytetty-
jä. Happamuuden alkustartiksi pannaan 
taikinanjuurta tai hapanleivän pala ja lasi 
piimää (mieluiten nykyään rasvatonta).  
On todettu, että kyseinen kiisseli on ih-
miselle todella terveellistä. Kylmä kiis-
seli maistuu myös, jos pinnalle valuttaa 
hunajaa.

Sealihast valmistatud hakkliharullid
0,5 kg (laihaa) sianjauhelihaa
2,5 dl maitoa
2 viipaletta ranskanleipää
1,5-2 tl suolaa
0,25 tl paprikaa
2 rkl ruskistettua sipulisilppua
2 rkl vehnäjauhoa
2 rkl voita
vettä tai lihalientä
12 noin sokeripalan kokoista jääkuutiota

Liota ranskanleipä vähässä vedessä. Se-
koita joukkoon jauheliha, sipuli ja maus-
teet. Sekoita maito joukkoon. Sekoita 
hyvin. Levitä lihaseos märälle leikkuu-
laudalle sentin paksuiseksi levyksi, jon-
ka leikkaat 12 samankokoiseksi palaksi. 
Pane joka palalle jääkuutio. Muodosta 
jääpalan ympärille lihakääryle ja käänte-
le jauhoissa. Ruskista kääryleet kauniin 
ruskeiksi. Lisää vettä tai lihalientä ja keitä 
8-10 minuuttia. Jääpalat sulavat ja kää-
ryleet jäävät mehukkaiksi.

Nauti keitettyjen perunoiden, ruskean-
kastikkeen ja punajuurisalaatin kera. ❦

Nautitaan ruoasta!

”Älä heilani hermostu 
jos vellistä jauhot 
puuttuu.  Keitetään vähän 
vetelämpää ja odotetaan, 
että ajat muuttuu” 
(nykyelämään mukaeltu 
versio muolaalaisesta 
rallatuksesta).

Suomen Sydänliitto tiedottaa 26.10.2010

Koululaisille 
maistuvat tutut 
perusruoat

Sydänliiton Järkipalaa-verk-
kosivuilla äänestetään koulu-
ruokasuosikkia kautta aikojen. 

Touko-syyskuun aikana annetun 
2500 äänen perusteella koululai-
sille maistuu parhaiten kotoinen 
arkiruoka. Voittajakaksikko oli 
selkeä: lasagne ja lihamakaroni-
laatikko keräsivät vastaajilta nel-
jäsosan kaikista äänistä. Kolman-
nen sijan äänestyksessä jakoivat 
pinaattiohukaiset ja lihapullat. 
Myös jauhelihakastike, kalapui-
kot, lihaperunasoselaatikko ja 
ohrapuuro ylsivät äänestyksessä 
korkealle. Kyselyyn voi osallistua 
vuoden 2010 loppuun asti osoit-
teissa www.jarkipalaa.fi ja www.
hyvavalipala.fi.

Vuosina 2006–2009 Sydänliitto 
toimi Sitran Elintarvike- ja ravit-
semusohjelman (ERA) lasten ja 
nuorten terveellistä ravitsemusta 
edistävän Järkipalaa-hankkeen vä-
estöviestinnän koordinaattorina. 
Järkipalaa-hankkeen kouluruokai-
lun tutkimuksissa tuotetut aineis-
tot, jotka soveltuvat lasten parissa 
työskenteleville ravitsemuksen ja 
kasvatuksen ammattilaisille, on 
koottu Järkipalaa-verkkosivuil-
le.  Hyvä välipala -verkkosivuil-
la puolestaan on käytännöllistä 
aineistoa ruoasta ja syömisestä 
koululaisten vanhemmille ja kou-
lulaisille itselleen. 

Vuodesta 2009 alkaen Sydänlii-
ton kouluruokailun edistämistyö-
tä, mm. Hyvän kouluruoan viikko, 
on tukenut maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Suomalaisen ruokakult-
tuurin edistämisohjelma. ❦
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Helmerien lakikoulutus jatkuu myös ensi vuonna. Vuoden 
alkupuolella järjestämme iltakoulutusta kaikille hyödyllisestä aiheesta: 
asuntokaupasta.

Vetäjänä varatuomari Hannu Äimänen.

Tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöstä kerromme liiton joulukuun 
lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla.

Voitte esittää toiveita aiheista, joita haluatte 
koulutustilaisuuksissamme käsiteltävän.

Lähettäkää ehdotuksenne Helmerien sähköpostiin: helmeri@helmeri.fi.

Helmeri-koulutusta vuoden  
2011 alkupuolella

Tietotekniikan perusteita 
varttuneille käyttäjille

Koulutuksen tarkoitus: käydään läpi varttuneiden käyttä-
jien yleisiä ongelmatilanteita tietokoneen käytössä.
Huom! Koulutus ei ole tarkoitettu ”valmiiksi nörteille”!

Koulutus järjestetään yhtenä arki-iltana helmikuussa 
kello 17.00 – 20.00. Välillä vauhtikahvit.

Paikan ja hinnan ilmoitamme myöhemmin nettisivuilla ja 
liiton lehdessä. Hinta on mahdollisimman edullinen, mutta 
riippuu osanottajien määrästä.

Aiheina:
Sähköpostin käytön perusteet
• Mitä erityyppisiä sähköpostimuotoja käytetään?
• Miten liitteet lisätään sähköpostiin?
• Valokuvien liittäminen sähköpostiin

Ms Windows -versioiden keskinäinen toimivuus
•  Miten saada uudet Office-tiedostot auki vanhalla ohjel-

mapaketilla?
• Miten lähettää kaikille avautuvat Office-tiedosto?

Facebook ja muut uudet riemut
• Onko pakko tai syytä lähteä mukaan Facebookiin?

Miten järjestellä omat kuva-arkistot?
• Kansiointi
• Oman koneen riittävyys/uudet tallennuskapasiteetit

Muut tietokoneen käyttöön liittyvät kysymykset

Koulutuksen vetäjänä 
kouluttaja Matti Niemelä, Kunnon Sauma ky

Käytännön juridiikkakoulutus jatkuu
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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 17.11. kello 17.00

FLAAMILAISET MESTARIT ANTWERPENISTÄ - 
RUBENS, BRUEGEL, JORDAENS 
Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40, Helsinki

Helmereille on varattu opastettu tutustuminen Sinebrychoffin 
taidemuseon uuteen taidenäyttelyyn: Flaamilaiset mestarit 
Antwerpenistä.

Sinebrychoffin taidemuseo esittää syksyn päänäyttelynään 
Flaamilaisia mestareita Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
-museon kokoelmista Antwerpenistä. Tänä vuonna 120 vuotta 
täyttävä museo tunnetaan etenkin flaamilaisen taiteen varhaisista 
taiteilijoista, kuten Peter Paul Rubensista ja muista barokin 
mestareista. Näyttely esittelee 55 maalausta 1500-luvulta 
1700-luvulle sekä 18 kappaleen valikoiman Peter Paul Rubensin 
grafiikanlehtiä. Näyttelyn mestareita Rubensin ohella ovat mm. 
Quinten Massys, Jan Brueghel, Jan Gossaert, Abraham 
Govaerts, Jacob Jordaens, David Teniers nuorempi ja  Franciscus 
Gijsbrechts.

Hinta: 12,00 euroa (sisältää sisäänpääsyn ja opastuksen), 
maksuviite: 5254.

Ilmoittautumisaika päättynyt. Kysy paikkoja toimistosta.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu näyttelyyn: www.sinebrychoffintaidemuseo.fi

To 2.12.2010 klo 17.00 – 19.30

TUTUSTUMINEN KULTTUURIKESKUS SOFIAAN
Kallvikintie 28, 00980 Helsinki 

Ainutlaatuinen ympäristö meren rannalla kauniin mäntymetsän 
keskellä tarjoaa rauhalliset puitteet kokousten järjestämiseen.
Tule tutustumaan Sofian monipuolisiin mahdollisuuksiin toimia 
tärkeiden kokouksien, virkistyspäivien ja tapahtumien pitopaikkana. 
Sofiassa on myös hotelli ja ravintola, joka soveltuu erilaisten juhlien 
viettoon.
Järjestämme kuljetuksen Rastilan metroasemalta ennen tilaisuuden 
alkua. Ilmoita ilmoittautumisesi yhteydessä osallistutko 
kuljetukseen tai tuletko omin neuvoin. Kerro myös mahdollinen 
erityisruokavaliosi. 

Tilaisuuden ohjelma: 
16.45 Kuljetus Rastilan metroasemalta Sofiaan 
17.00 Taloon tutustuminen.
Kulttuurikierros Galleria Sofiaan ja Pyhän Viisauden kappeliin. 
Pysyvässä näyttelyssä nähtävillä Tullilaitoksen luovuttamia ikoneita 
(vanhin 1600-luvulta) ja kirkollista esineistöä.
18.00 Illan herkkuja, nautimme iltapalan
n. 19.00 Paluukuljetus

Tiesithän, että Galleria Sofiaan voi piipahtaa milloin vain. 
Galleria ja kahvila ovat avoinna joka päivä klo 9.-18. 

Lisätietoja: www.kulttuurikeskussofia.fi 

Osallistuminen on maksuton. Ilmoittaudu nopeasti!
Sitovat ilmoittautumiset 19.11.2010 mennessä.
Tilaisuus on tarkoitettu vain jäsenille.

Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki 

David Teniers II, Antwerpen 1610 – Bryssel 1690
Pyhän Antoniuksen kiusaus, öljy kuparille, Royal Museum of Fine Arts Antwerp © Lucas – Art in Flanders vzw
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Tapahtumakalenteri

La – ma 4. - 6.12. 
HELMERIEN PIKKUJOULURISTEILY PALATSIEN 
PIETARIIN 
 
Ilmoittautumisaika on päättynyt. 
Kysy lisäpaikkoja Matka-Agenttien Loviisan toimistosta, 
www.matka-agentit.fi

LAIVA-AIKATAULU: 
Lähtö Helsingistä lauantaina 4.12. klo 19.00 
Tulo Pietariin sunnuntaina 5.12. klo 09.30 
Lähtö Pietarista sunnuntaina 5.12. klo 19.00 
Tulo Helsinkiin maanantaina 6.12. klo 08.30 (Itsenäisyyspäivä)

Pikkujouluristeilyn hinta: 290 euroa/matkustaja,  
maksuviite: 5199
Hinta sisältää: 
- risteilyn jaetussa kahden hengen B2-hytissä sekä ruokailut 
laivalla: kaksi illallista, kaksi aamiaista 
- Helmerien retkiohjelma Pietarissa: kaupunkikiertoajelu ja vierailu 
Venäläisen Taiteen museossa suomenkielisen oppaan johdolla.

Risteilyllä tarvitaan passi, jonka on oltava voimassa 6 kk matkan 
jälkeen. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan tiedot: matkustajien 
nimi, syntymäaika, passin numero, passin voimassaoloaika ja 
kansalaisuus. 

Tutustu laivaan: www.stpeterline.com/fi/
 
Vastuullinen matkan järjestäjä: Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi

Ke 8.12. kello 18.00 – 20.00
Helmerien matkailuilta
MAKUSI MUKAAN – HELMERIMATKALLE JA 
MUUALLEKIN! 
Matka-Agenttien Helsingin toimisto
Eerikinkatu 33, 00180 Helsinki
 
Tervetuloa tutustumaan Matka-Agentteihin, kuulemaan 
Lomaleideistä, risteilyistä, kirjamatkoista, opastetuista ja 
ohjelmallisista matkoista, joilla näet ja koet enemmän!
Tarjolla myös Helmerimatkoja – juuri Helmereille räätälöityjä, 
toivottuja ja odotettuja: Portugalin huhtikuu, Kiehtova Kiina…  
ja pientä jouluista tarjoilua. 

Ilmoittautumiset 1.12. mennessä 
Tilaisuus on maksuton.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen 

To 16.12.2010 klo 19.00
JOULUKONSERTTI TEMPPELIAUKION KIRKOSSA

Lions Club Helsinki Sata järjestää perinteisen tunnelmallisen 
joulukonsertin Temppeliaukion kirkossa torstaina 16.12.2010 klo 
19.00.

Tilaisuudessa esiintyvät seuraavat taiteilijat:
Laulumiehet, mieskuoro johtajanaan Matti Hyökki, 
Solistit: sopraano Laura Pyrrö ja basso Jaakko Ryhänen
Tapio Tiitu, urut

Ohjelma maksaa 15 €/ henkilö, viite 5306.
Maksetaan Helmerien tilille.

Varaukset: yhdistyksen kotisivuilta tai sähköpostissa. Ohjelmat 
jaetaan Temppeliaukion kirkolla alkaen puoli tuntia ennen esitystä. 
Pöydällä lukee kyltissä Helmeriliput.
Tilaisuuden Helmerivetäjänä toimii Matti Niemelä, puh 040 0873 36.

Ohjelmia myydään myös ovella ennen tilaisuuden alkua, mutta viime 
vuosina kirkko on täyttynyt etukäteen ohjelmat lunastaneista. 
Konsertti kestää n. 80 min.

Lämpimästi tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry ja
LC Helsinki Sata ry

Pe 17.12. kello 19.00
Joulu, joulu tullut on, yhteislaulukonsertti
Finlandia-talon Kamarimusiikkisali 
 
Jouluisessa konsertissa esiintyvät:
Filharmooninen Viihdejousikko
Marjukka Tepponen, sopraano

Kauneimmat joululaulut yhteislaulukonsertissa:
Koska meillä on joulu * Varpunen jouluaamuna * Oi jouluyö * En 
etsi valtaa loistoa * Sylvian joululaulu * White Christmas * 
Sydämeeni joulun teen

Hinta 18,00 e (norm. 20,00), maksuviite 5267
Ilmoittautumisaika päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Helmerivetäjä Anni Purontaa

www.hel.fi/hki/HKO/fi/Etusivu

Ke 19.1.2011 klo 19.00
PITKÄN PÄIVÄN MATKA YÖHÖN
Suomen Kansallisteatteri
Willensauna (Kaisankujan puoleinen sisäänkäynti)

Eugene O´Neillin näytelmää Pitkän päivän matka yöhön, jonka 
suomenkielisen version Kansallisteatterille on ohjannut Kurt Nuotio, 
esitetään Willensaunassa jo toista vuotta täysille katsomoille. Eikä 
vähiten Esko Salmisen paljon kiitetyn roolityön ansiosta. 
Helmereillä on nyt mahdollisuus tutustua tähän suosittuun 
näytelmään.

Tapahtumien 
yhteenveto 
sivulla 22.
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Tapahtumakalenteri
Irti minusta on raju ja koskettava selviytymistarina hyväksytyksi 
tulemisen tarpeesta. Katriina Honkasen herkät laulut soivat 
lohdullisina tarinan rinnalla.

Käsikirjoitus: Virpi Haatainen, ohjaus: Tapio Kankaanpää.
Laulut: Katriina Honkanen.
Rooleissa: Elina Berg, Elina Hietala ja Katriina Honkanen.

Liput: 26,00 euroa, maksuviite: 5270.
Ilmoittautumiset ja maksut 31.1. mennessä.

Helmeri-vetäjä: Anni Purontaa

www.avoimetovet.fi

Ke-ma 20. – 25.4.2011
HELMERIEN PÄÄSIÄISMATKA LISSABONIIN

”PORTUGALIN HUHTIKUU…” 
Jäsenten toiveesta

Portugali kiehtoo erilaisuudellaan ja monipuolisuudellaan. Maan 
kohta yhdeksänsataavuotisen historian aikaisten rakennustaiteen 
monumenttien rikkaus on hämmästyttävän suuri ja levittäytyy koko 
maahan linnoituksina, linnoina, luostareina ja kirkkoina. Portugali 
elää historiassa ja nykyhetkessä ja sen vieraanvaraisten, 
ystävällisten ihmisten huoleton elämäntapa tarttuu hetkessä myös 
vierailijaan.

Atlantin suulla, Tejo-joen varrella sijaitsevassa Lissabonissa on 
historiaa, perinteikkyyttä ja viehättävää ajan patinaa, mutta myös 
kiinnostavaa, kosmopoliittia nykymenoa. Portugalin pääkaupunki on 
kodikas ja tuttavallinen, tunnelmaltaan kiireetön ja nautiskeluun 
yllyttävä. Hurmaava Lissabon on nykyajankin löytöretkeilijän 
unelma! 

Matkan hinta:  895,00 euroa, lisämaksu yhden hengen 
huoneesta 200,00 euroa.

”Tyronen perhe on kokoontunut kesäasunnolleen helteisenä elokuun 
päivänä 1912. Perheen isä, näyttelijä James Tyrone, pojat Jamie ja 
Edmund sekä äiti Mary kohtaavat toisensa ja menneisyytensä.  
Pettymykset, valheet ja salaisuudet aukeavat kun perheenjäsenet 
pitkän päivän aikana yrittävät epätoivoisesti löytää toisensa.”
Eugene O´Neillin omaelämäkerrallinen näytelmä on modernin 
draamakirjallisuuden upea klassikko.  
 
Rooleissa: Eero Aho, Jussi Nikkilä, Terhi Panula, Emmi Pesonen ja 
Esko Salminen 
Ohjaus Kurt Nuotio, suomennos Juha Siltanen 
 
Ensi-ilta oli Willensaunassa 23.9.2009. Näytelmän kesto on 3 
tuntia 40 minuuttia.

Hinta: 23,00 euroa (norm. 25,00), maksuviite: 5296
Ilmoittautumiset ja maksut 17.12. mennessä.

Helmeri-vetäjä: Merja Äimänen

Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

Ke 2.3.2011 klo 19.00
IRTI MINUSTA
Teatteri Avoimet ovet

Museokatu 18, Helsinki

Kevään mielenkiintoinen uutuusnäytelmä Avoimissa ovissa

Näytelmän aihe on ajankohtainen ja vakava: tyttären syömishäiriö. 
”Perheen äitiä kohtaa kammottava tilanne, kun tytär lakkaa 
syömästä tullakseen paremmaksi ihmiseksi.”

Kuvassa Terhi Panula ja Esko Salminen.
Kuvaaja Tuomo Manninen.
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Tapahtumakalenteri
Hinta sisältää: * TAP Portugalin reittilennot veroineen * 
lentokenttäkuljetukset Lissabonissa * majoitus jaetussa kahden 
hengen huoneessa * hotelliaamiaiset, 2 lounasta ja 1 illallinen * 
kaupunkikiertoajelu * kokopäiväretki Sintraan * suomenkielisen 
oppaan palvelut lentokenttäkuljetuksilla ja retkillä 

Lisämaksullinen Fado-ilta (varattava ja maksettava jo Suomessa, 
edellyttää vähintään 10 osallistujaa): 100 € sisältää illallisen Cafe 
Luso -fadoravintolassa, oppaan palvelut.

Hotellitiedot: 
SANA Executive Hotel *** 
www.sanaexecutivehotellisbon.com

Täysin remontoitu ja uudistettu hyvä turistiluokan hotelli 
Lissabonin keskustassa rauhallisen kadun varrella. Hotelli 72 Art 
Nouveau  -tyyliin sisustettua huonetta.  Huoneet ovat hyvin 
varustettuja: kylpyhuoneissa on hiustenkuivaaja, huoneissa on mm. 
huonekohtaisesti säädettävä ilmastointi, tallelokero, radio, puhelin, 
minibaari, palovaroittimet.  Hotellissa on baari ja ravintola sekä 
huonepalvelu.   

Lentoaikataulu: 
20.4. Helsinki – Lissabon TP 16.40 – 19.30 
24.4. Lissabon – Helsinki TP 22.20 – 05.00  
- saapuminen Helsinkiin 25.4. eli  2. pääsiäispäivän aamuna 

Ilmoittaudu pikaisesti, koska paikkoja on hyvin rajoitetusti ja 
pääsiäinen on kevään suosituin ajankohta! 

Maksut:
Hinta: 895,00 e (yhden hengen huoneen lisämaksu 200,00), 
maksuviite: 5283

Varausmaksu: 250,00 e maksetaan viikon kuluttua 
ilmoittautumisesta.
Loppumaksu: 7.3.2011 mennessä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi

Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä Suomen 
Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja. 

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi, 
puhelin: (09) 773 1405.
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. Lunastamme vain eräpäivään mennessä maksetut 
liput. 

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

merkonomi, tradenomi, merkantti, 
datanomi, sihteeri, kauppateknik-
ko, restonomi ja muu liiketalouden, 
kaupan, hallinnon tai matkailualan 
tutkinnon suorittanut sekä niihin 
opiskeleva

SINUN LIITTOSI

Helsingin Merkonomit 
ry:n koko vuoden 2010 
jäsenmaksu on 75 euroa.

Edullisella jäsenmaksulla 
saat paljon rahanarvoisia 
etuja. 

Jäsenmaksu on verotuksessa 
vähennyskelpoinen!

Jäsenedut:
 
●	 Työsuhdejuristin 
 neuvontapalvelut
 
●		 Oikeusturvavakuutus

●		 Matkustajavakuutus

●		 Koulutusedut

●		 Helsingin Merkonomit ry:n 
 tarjoamat palvelut ja   
 tapahtumat

●		 Helmeri-lehti ja SMYL-liiton 
 lehti neljä kertaa vuodessa

●		 Oikeudellista neuvontaa 
 jäsenetuhintaan

●		 Ostoedut

●		 SMYL-liiton matkat ja   
 tapahtumat

*Etu voimassa vuoden 2010 loppuun.

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

Liity Helsingin Merkonomit ry:n 
jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä! 
Palkitsemme molemmat!*
www.helmeri.fi

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

Uusi jäsen saa liittymislahjana kahden hengen risteilyn Tallinnaan ja arvo-
kupongin, joka sisältää yhden yön majoituksen kahden hengen huoneessa 
missä tahansa Next-hotellissa tai -kartanossa 50 euron hintaan.
Samat lahjat annamme myös suosittelijalle! Muista merkitä suosittelijan 
yhteystiedot jäsenhakulomakkeeseen.



HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 

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

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

KirjamatKat makusi mukaan
- opastetuilla matkoillamme näet   ja koet enemmän

Mika Waltarin  
hengessä Istanbulissa  
20.–24.4.  .........................995 €

Agatha Christien jäljillä  
23.–27.3.  ......................1.290 €
7.–11.9.  ........................1.290 €

Kannaksen teillä - lukuja 
kansamme lähihistoriassa
2.–5.6.  ............................ 495 €
14.-17.7.  .........................495 €

Aino Kallaksen kaunis ja 
karu Hiidenmaa 
- mukana lausuntataiteilija  
Erja Noroviita 
7.–10.6.  ...........................695 €

Venetsia, Donnan ja  
Guidon kaupunki
16.–19.9.  ......................1.160 €
Hinnat sis. ohjelman mukaiset kuljetukset, 
ateriat, retket, majoituksen kahden hengen 
huoneessa ja oppaan palvelut.

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

TOIVEJOULULAHJA:  
MATKA-AGENTTIEN  
LAHJAKORTTI!

www.matka-agentit.fi

Tilaa uusi  
esitteemme!

Syksy 2010

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite

Ke 17.11. 17.00 Flaamilaiset mestarit, Sinebrychoffin museo 12,00 €, viite 5254

Ke 24.11. 18.00 Helmerien syysvuosikokous, SLK 

To 2.12. 17.00 Kulttuurikeskus Sofia, Vuosaari maksuton

La 4. – ma 6.12. Pikkujouluristeily Pietariin 290,00 €, viite 5199

Ke 8.12. 18.00 Matkailuilta, Matka-Agenttien Helsingin toimisto maksuton

To 16.12. 19.00 Joulukonsertti Temppeliaukion kirkossa 15,00 €, viite 5306

Pe 17.12. 19.00 Joulun yhteislaulukonsertti, Finlandia-talo 18,00 €, viite 5267

Kevät 2011

Ke 19.1. 19.00 Pitkän päivän matka yöhön, Kansallisteatteri 23,00 €, viite 5296

Ke 2.3. 19.00 Irti minusta, Avoimet ovet 26,00 €, viite 5270

Ke 20. – ma 25.4. Pääsiäismatka Lissaboniin 895,00 €, viite 5283
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TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2010

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2010
– lehti

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

Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

Ot
a 

tä
m

ä 
si

vu
 ta

lte
en

!
Ota yhteyttä Helmereihin:

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

VARSINAISET JÄSENET: 
Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi
Kaisa Aalto
Puhelin 040-7079263
k.aalto@suomi24.fi
Marja Alppi, hallituksen sihteeri 
Puhelin 050-372 7422
marja.alppi(at)gmail.com
Heikki Immonen
Puhelin 0400-841 784 
heikkiimmonen(at)hotmail.com, 
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi 
Liisa Kotimäki, II varapuheenjohtaja  
Puhelin koti 050-5418 597 
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi
Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja
Puhelin 0400-873 367
matti.niemela(at)realseam.fi
Tuuli Paavola
Puhelin 050-375 9196
tuuli.paavola(at)gmail.com
Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040-742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net 
Sirkka Warvas
Puhelin 0440-519 391
sirkka.warvas(at)helmeri.fi
VARAJÄSENET: 
Anna-Maija Kunnas 
Puhelin 050-463 4667
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Pekka Siitonen 
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com
KUNNIAPUHEENJOHTAJA: 
Irja Vuokko 
Puhelin (09) 554 657

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

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 pyydäm-
me ystävällisesti ottamaan yhteyttä palvelupuhelimeemme.

Vuoden 2010 jäsenmaksu 96 € 
Työttömyyskassa postitti jäsenmaksulaskun ja jäsentiedotteen 
kassan jäsenille helmi-maaliskuun aikana. Työttömyyskassan 
jäsenmaksu, 96 euroa, on verovähennyskelpoinen. 

Osoitemuutosilmoitukset työttömyyskassaan sähköisen 
asioinnin kautta nettiosoitteesta: www.tknomit.fi. Jos et ole 
kassan jäsen, voit liittyä suoraan netin kautta.

Liittoon ja kassaan pitää liittyä erikseen.



Alamme työttömyyskassa on nimeltään
Työttömyyskassa Nomit
Jäseneksi voivat liittyä:
Palkansaajat, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tai ylemmän 
tutkinnon seuraavilla koulutusaloilla:
• yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto 
• luonnontieteet 
• kulttuuri 
• matkailu, ravitsemus ja talous 
Lisäksi kassaan voivat liittyä edellä mainittuihin tutkintoihin 
opiskelevat ansiotyössä olevat henkilöt

Jäsenmaksu vuonna 2010 on 96 euroa.
www.tknomit.fi

Entistä paremmat jäsenedut
Vuonna 2010 jäsenetusi ovat entisestään lisääntyneet. 
Uudet jäsenedut löydät SMYL-liittomme nettisivuilta: 
www.smyl.fi.

Liiton nettisivuja kannattaa seurata, koska sinne päivitetään 
jatkuvasti uusia koulutus- ja matkatarjouksia, niin sanottuja 
pikalähtöjä.

Tutustu hyviin etuihisi.

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

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

Ota yhteyttä!

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

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt 
Internetin kautta.

Se on helppoa.

Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme 
osoitteessa:

www.helmeri.fi

Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi

Vain jäsenmaksun 
maksamalla saat jäsenedut!
Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan vuoden 
jäsenmaksun. Kortti on paitsi etukorttisi samalla vakuutus-
korttisi. 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)!


