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Pääkirjoitus

Pääkaupunkiseutu on saanut riittäväs-
ti lunta. Helsinkiin sitä on tullut us-
komattomia määriä. Jalkakäytävillä 

tarpominen käy jo seikkailusta. Useana 
vuotena harmittelin tammikuun lopulla, 
ettei lunta sada, kun olisin tarvinnut talvi-
sia kuvia Helmeriin. Viime talvena saim-
me lunta, mutta kukapa olisi uskonut, 
että tänä vuonna Helsinki lähes hukkuu 
siihen. En valittelut lumen puutetta, kun 
kahlasin polviin asti hangessa saadakseni 
puistokuvia. Mutta, talvihan on kuin luotu 
liikkumiseen. Otetaan siitä ilo irti.

Kunnon talvi saa ihmiset kaukokaipuun 
valtaan. Sen huomasi Matkamessuillakin. 
Helmeri-jäsenet kyselevät myös tulevia 
jäsenmatkoja. Uutta matkaa Kiinaan on 
toivottu useasti. Järjestämmekin Pekin-
gin matkan vuoden lopulla. Pääsiäisek-
si suunniteltu Portugalin matka valitet-
tavasti jouduttiin peruuttamaan, koska 
lentopaikat piti vahvistaa tammikuun 

aikana. Uusia jäsenmatkoja kehitellään 
aina toiveiden mukaan. Kertokaa meille 
omat suosikkikohteenne. Muita Helme-
ri-tapahtumia valitessamme olemme ot-
taneet huomioon myös lapset. Jäsenille 
ja heidän perheilleen on varattu lippuja 
uusiin, ihaniin lasten ja lastenmielisten 
näytelmiin: Kolme iloista rosvoa ja Yö-
kyöpelit. Mielenkiintoisia vierailukohtei-
ta, Ritarihuoneelle ja Kansallisarkistoon, 
sekä hyödyllisiä koulutustapahtumia on 
kevään tapahtumakalenterissa. Kannattaa 
tutustua ja osallistua.

Yhdistyksen hallitus jatkaa tänä vuon-
na pääosin entisenä. Minut valittiin jat-
kamaan puheenjohtajana seuraavan kak-
sivuotiskauden. Muutoksia ja samalla 
nuorennusleikkaus hallituksessa kuiten-
kin tapahtuu: vuosikymmeniä Helmerien 
hallituksessa mukana ollut Pekka Siito-
nen jätti paikkansa ja antoi tilaa nuorem-
mille. Sirkka Warvas, joka on myös toi-

minut pitkään Helmereissä, halusi siirtyä 
ajan puutteen vuoksi varajäseneksi. Sirk-
ka jatkaa Helmeri-lehden toimitussihtee-
rinä ja Pekka lupasi olla tarpeen mukaan 
käytettävissä. Kiitos molemmille pitkästä 
aherruksesta yhdistyksessä. Uutena halli-
tuksen jäsenenä aloitti Hanna Kukkonen, 
jonka haastattelu on tässä lehdessä. Ter-
vetuloa mukaan toimintaan, Hanna.

Vuoden ensimmäisestä Helmeristä löy-
dät myös tarpeellista tietoa työn hausta 
ja toisiin tehtäviin siirtymisestä. Hyvänä 
esimerkkinä onnistuneesta uran vaihdosta 
on juttu Kristiina Nousiaisesta ja hänen 
uudesta yrityksestään. ❦

Hyvää alkanutta vuotta!

Nauttikaa lumesta ja lisääntyvästä 
valosta.

Merja Äimänen

Kohti kevättä ja uusia seikkailuja

”Oppiminen on taito, jota voi 
harjoittaa paremmaksi.”
(Oppiminen.com)
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Helmerit 

tutustuivat 

Sofiaan

❦ Teksti ja kuvat Liisa Kotimäki

Helsingin Merkonomit 
oli kutsuttu tutustumis-
käynnille Vuosaareen 

Kulttuurikeskus Sofiaan. Tu-
tustumiskäynti toteutettiin 
2.12.2010. Käynnille osallistui 
yhteensä viisitoista aktiivista 
helmeriläistä. Illan emäntinä 
toimi markkinointipäällikkö 
Jutta Heinonen ja myynti-
neuvottelija Riitta Puukko. 
Vierailu oli erittäin mielen-
kiintoinen. Näimme upeita ti-
loja ja kuulimme esimerkkejä 
siitä, millaisia mahdollisuuk-
sia kulttuurikeskus tarjoaa 
erilaisille tapahtumille. Kuu-

Vierailu Kulttuurikeskus 
Sofiassa

limme tapahtumien käytännön 
järjestelyistä, kuten paikkojen 
varaamisista ja muista palve-
luista toteutukseen asti.

Kulttuurikeskus Sofia sijait-
see viehättävällä merenranta-
paikalla Vuosaaressa, vain 
kahdenkymmenen minuutin 
ajomatkan päässä Helsingin 
keskustasta ja lentokentäl-
tä. Sofia toimii kokous- ja 
kongressihotellina. Siellä jär-
jestetään myös täysihoitopa-
ketteja ja kulttuuriohjelmaa. 
Ortodoksien erilaisia hengel-
lisiä tilaisuuksia järjestetään 
esimerkiksi kappelissa.

Sofia tarjoaa hyvät puitteet 
perhejuhliin, seminaareihin, 

kokouksiin ja asiakastilaisuuk-
siin sekä virkistyspäiviin. Li-
säksi loistava uima-allasosasto 
saunoineen sekä rantasauna 
kesällä ovat käytettävissä. 
Monipuolisesta keittiöstä saa 
kokouksiin tai juhliin sopivia 
kattauksia. Ravintolasali on 
avara ja valoisa, josta on upea 
merinäköala. 

Teimme tutustumiskier-
roksen kulttuurikeskuksen 
tiloihin ja eri rakennuksiin. 
Saimme kuulla, että esimer-
kiksi Sofian uudet viihtyisät 
huoneistot ovat varattavissa 
myös pidempiaikaiseen majoi-
tukseen. ”Huvila” meren ran-
nalla! Kokousten järjestämi-

selle on tarjolla iso auditorio 
ja monia erikokoisia kokous-
tiloja. Yhtenä erilaisena tilojen 
käyttömahdollisuutena mai-
nittiin, että kulttuurikeskuk-
sessa on pidetty muun muassa 
musiikkileiri, jossa leiriläiset 
esiintyivät loppukonsertis-
sa yleisölle. Tutustumiskier-
roksen päätteeksi palasimme 
ravintolasaliin nauttimaan 
erinomaisista buffet-pöydän 
antimista. 

Elämyksiä, viihdettä ja sopivasti 
kaikkea 
Työporukka voi mainiosti tulla 
virkistäytymään vaikkapa ris-
teilyaluksella meriteitse Sofi-

Helmerit vierailulla Kulttuurikeskus Sofiassa.  Kuva keskuksen aulasta.
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aan. Lähellä on kaunis Kallah-
den rantaniityn luonnonsuoje-
lualue. Hyvä liikuntahalli on 
varattavissa peli-, liikunta- tai 
vaikka hassuttelutilaksi. Sofi-
alla on erinomaiset puitteet ja 
hyvät yhteistyökumppanit vir-
kistys- ja tykypäivien oheisoh-
jelmiin. 

Tulossa on ihania tapah-
tumia. Sofiassa järjestetään 
taidekursseja muun muassa 
ikonimaalauksen harrastajil-
le. Kultauskursseja kultaaja-
mestari Raimo Snellmannin 
johdolla. Kirjoituskursseja, 
joilla opetellaan novellien 
kirjoitusta. Hiljentymisviikon-
loppu ennen pääsiäistä kutsuu 
hiljentymään. 

Keskukseen esimerkiksi voi 
tulla viettämään pääsiäistä täy-
sihoidossa, jolloin järjestetään 
lisäksi kevyttä kulttuuriohjel-
maa. 

Tilauksesta on ryhmille 
mahdollista järjestää vierailu 
kultaajamestari Snellmannin 
ateljeehen.

Kulttuurikeskus on organi-
soinut kaksi kertaa vuodessa 
isot talkoot, jonne on osal-
listunut vapaaehtoisia, muun 
muassa opiskelijoita, lähiseu-
dun asukkaita ja talon väkeä. 
Talkoolaiset ovat kaunistaneet 
kulttuurikeskuksen ympäris-
töä, kunnostaneet pensas- ja 
kukkaistutuksia ja siivonneet 
piha-alueen.

Pyhän Viisauden kappelissa, 
joka on avoinna kaikille arki-
sin rukousta ja hiljentymistä 

varten. Kappelissa saimme 
kuulla käynnillämme kaunis-
ta liturgiaa. 

Pysyvässä näyttelyssä on 
kirkkotaidetta ja ikoneita. 
Kuulimme mielenkiintoisen 
kertomuksen salakuljetetuista 
ikoneista. Sofiassa on pysy-
vässä näyttelyssä seitsemän-
toista hyvin vanhaa puupoh-
jaista ikonimaalausta, jotka 
on tuotu laittomasti Suomeen 
Venäjältä vuonna 1994. Hal-
linto- ja kuntaministeri Mari 
Kiviniemi ja Tullihallituksen 
pääjohtaja Tapani Erling luo-
vuttivat Tullin takavarikoimia 
ikoneja metropoliitta Ambro-
siukselle Helsingin ortodok-

sisen hiippakunnan hallintaan 
16.6.2008. Sofiassa ne pal-
velevat niiden alkuperäistä 
hengellistä tarkoitusta. Ikonit 
jäävät edelleen valtion omis-
tukseen. 

Historiaa
Kulttuurikeskus Sofian omis-
taa Suomen ortodoksisen kult-
tuurikeskuksen säätiö. Kiin-
teistö toimi pitkään Osuus-
pankkiopiston koulutus-, 
kokous- ja edustustilana. OP-
ryhmän luovuttua kiinteistöstä 
osti kulttuurikeskuksen säätiö 
kiinteistön vuonna 2006. 

Kulttuurikeskus Sofia vaalii 
ortodoksista perinnettä ja tuo 

yhteiskuntaan lisää arvokes-
kustelua. Sofia edistää eku-
meniaa sekä idän ja lännen 
kristillisten perinteiden koh-
taamista. Suomessa viimeis-
ten kolmen vuosikymmenen 
aikana tapahtunut sisäinen ra-
kennemuutos on tuonut suuren 
osan ortodokseista Etelä-Suo-
meen. Ortodoksisen kirkon 
olemassa olevat kulttuurikes-
kukset sijaitsevat Kuopiossa 
(Ortodoksinen kirkkomuseo) 
ja Heinävedellä (Valamon ja 
Lintulan luostarit). Pääkau-
punkiseudulta puuttui aiem-
min ortodoksisen kulttuurin 
keskus. ❦

Lähde: www.kulttuurikeskussofia.fi  

Kuvassa (keskellä) Jutta Heinonen esittelee kappelin toimintaa. Pyhän Viisauden kappelissa on ar-
kisin aamu- ja ehtoopalvelus. 

Helmeriläiset buffet-pöydän 
äärellä.  
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❦ Teksti ja kuvat: Matti Niemelä

Monet hakevat silloin tällöin uutta työpaikkaa, esimerkiksi 
muuttaessa kotipaikkaa tai pyrkiessä uusiin haasteisiin. 
Opiskelun päättyminen johtaa työmarkkinoille hakeutu-

miseen. Silloin saattaa tuntua hetkellisesti neuvottomalta: miten 
pitäisi toimia? Keräsin avuksi käytännön vinkkejä, jotka työn-
haussa on hyvä muistaa.

Tehtävä avautuu
Hyvin suunnitellussa työnhakuprosessissa työnantaja määritte-
lee ensimmäises sä vaiheessa uuden henkilön tai uusien henki-
löiden tarpeen. Tehtävän avautu misen taustalla voi olla monia 
syitä:

•	 tehtävää	aikaisemmin	hoitanut	henkilö	on	siirtynyt	toisiin	
tehtäviin tai lähtenyt yrityksestä

•	 yrityksen	toiminta	on	organisoitu	uudelleen
•	 yrityksen	tuotteiden	ja/tai	palveluiden	kysyntä	on	kasvanut	

jne.

Hakijan kannalta on tärkeää, että hän saa tiedon myös avoi-
men työpaikan perusteista varhaisessa vaiheessa.  Tieto antaa 
apua tehtävän hakuun asennoitumisessa. Onko esimerkiksi ky-
se entisen työntekijän ”saappaisiin astumisesta” vai uudesta 
toimenkuvasta?

Toimen/tehtävän vaatimukset täsmennetään
Työnantaja pyrkii täsmentämään tehtävän vastuualueet ja toi-
menkuvan tavoitteet. Etsittävälle henkilölle pyritään asettamaan 
tarkat kriteerit, joita voivat olla mm.

•	 tarvittava	osaaminen
•	 työkokemus	ja
•	 henkilökohtaiset	valmiudet	

Vaatimukset on usein koettu epärealistisina ja liioittelevina, 
mutta näillä hakijoita kuitenkin verrataan hakuprosessin kai-
kissa vaiheis sa. 

Kannattaa muistaa, että vaatimukset usein täsmentyvät haku-
prosessin edetes sä. Kaiken kaikkiaan ”oikeiden” vaatimusten 
määritteleminen on äärimmäisen vaikeaa.

Hakijan kannalta on tärkeää saada mahdollisimman paljon 
tietoa asetetuista vaatimuksista. Sen jälkeen hänen tulee arvioida 
itseään suhteessa niihin. Mitä osaamista, kokemusta tai henkilö-
kohtaisia ominaisuuksia kannattaa haussa korostaa? Mitkä ovat 
hänen mahdolliset heikot alueensa, joiden esille tuomista tulee 
välttää? Mitkä ovat ”oikeat” kommentit hankaliin kysymyksiin?

 Tärkeimmät hakutavat
Tärkeimmät työnhakutavat yrityksen kannalta ovat

•	 Haku	yrityksen	sisältä
•	 Haku	lehti‑ilmoituksella
•	 Haku	netistä
•	 Haku	työvoimatoimiston	kautta

Haku yrityksen sisältä
Joissain tapauksissa yritys on velvollinen valitsemaan yrityksen 
sisältä tai äskettäin irtisanottuja henkilöitä täytettävään tehtä-
vään tai toimeen. Yrityksen politiikka saattaa painottaa sisäisiä 
hakuja. Toisinaan taas yritys turvautuu sisäiseen hakuun ajan ja 
vaivan säästämiseksi. Tällöin halutaan ensin katsoa, löytyykö 
yrityksen sisältä varteenotettavia henkilöitä.

Hakijan kannalta ongelmana on löytää sisäinen haku ja päästä 
mukaan hakuprosessiin. Usein ystävät, tuttavat jne. kontaktit 
pääsevät yritysten ja virastojen sähköposteihin.

Haku lehti-ilmoituksella
Lehti-ilmoitus on ollut perinteinen tapa hakea työvoi maa. Ilmoi-
tus on syötti, jonka mahdolliset hakijat huomaavat ja johon he 
reagoivat. Hyvin laaditun ilmoituksen tarkoituksena onkin saada 
riittävä määrä - ei liikaa, eikä liian vähän - oikeanlaisia hakijoita.

Hakijan tulee havaita ilmoitus. Valtakunnallisesti suosittuja ja 
paljon käytettyjä lehtiä ovat mm. Helsingin Sanomat (erityisesti 
sunnuntain ja keskiviikon nume rot), Hufvudstadsbladet sekä 

Pyritään uusiin tehtäviin
Ryhdynkö puutarhuriksi vai kivenhakkaajaksi?
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Kauppalehti. Huomiota kannat taa kiinnittää myös maa-
kuntalehtiin ja paikallisiinkin lehtiin, jos et ole työnhaus sa 
ehdottoman pääkaupunkisidonnainen. Myös ammattileh-
det sisältävät työpaikkailmoituksia.

Hakijan pitää "avata" ilmoitus. Toisin sanoen hänen 
tulee selvittää itselleen 

•	 mikä	yritys	on	kysymyksessä,	
•	 missä	se	sijaitsee,	
•	 mitä	etsitään,
•	 mitkä	ovat	ilmaistut	vaatimukset,
•	 mitä	on	jätetty	sanomatta,
•	 mitä	tarpeen	tietää	lisää	jne.

Haku netistä
Monet yritykset laittavat nykyään avoimet työpaikat 
näkyviin kotisivuilleen. Hakijalle tämä on tärkeä reitti, 
koska näin haku voidaan keskittää suoraan kiinnostaviin 
yrityksiin ja tehtäviin. 

Ilmoituksen avaamista helpottaa yhteydenotto puhe-
limitse yritykseen. Useissa ilmoituksissa mainitaankin 
puhelinnumerot ja henkilöt, joihin voi ottaa yhteyttä. On-
nistuneen työhakemuksen yksi edellytys on puhelimitse 
hankittu lisätieto tehtävästä ja sen vaatimuksista. 

Yritykset kirjaavat usein soitot ylös ja käyttävät tätä 
"ensimmäistä haastat telua" yhtenä valintaan vaikuttavana 
seikkana. Hakijan kannattaa pyrkiä luomaan puhelinkon-
taktista mahdollisuuksien mukaan haastattelu. Sen lisäksi 
hän saa tarpeellista lisätietoa tehtävästä työhakemusta 
varten. 

Haku työvoimatoimiston kautta
Työvoimatoimiston tehtävänä on huolehtia siitä, että avoi-
met työpaikat täyttyvät nopeasti ja laadukkaasti ja että 
työnantajat saavat nopeasti itselleen sopivan työntekijän. 

Työvoimatoimistot ovat auki valtion virastojen aukiolo-
aikoina. Työvoimatoimis ton tiedotuspisteet, kuten työto-
rit ja jobit, voivat olla auki myös iltaisin ja lauantaisin. 
Työvoimatoimistot järjestävät lisäksi erilaisia työtreffejä 
ja teemapäiviä, joilla työnantajat ja työnhakijat voivat 
kohdata. Moni työvoimatoimisto pitää uusille asiakkaille 
tiedotustilaisuuksia, joissa kerrotaan työvoimatoimiston 
palveluista ja työttömyysturvasta. Pidemmän aikaa asi-
akkaana	olleet	voidaan	kutsua	saamaan	tietoa	alan	ja/tai	
eri ajojen työllistämismahdollisuuksista tai koulutuksesta.

Tapoja löytää työpaikka työvoimatoimiston avulla:
•	 ilmoittautuminen	työnhakijaksi	työvoimatoimistoon	
•	 työvoimaneuvojan	tuki	työnhakusuunnitelman	laa-

timisessa
•	 työhön	osoituksen	saaminen	ja	sen	mukainen	toi-

minta 
•	 omatoiminen	paikanhaku	työvoimatoimistoon	il-

moitettujen avointen työpaikkojen perusteella (it-
sepalvelupäätteet, ilmoitustaulut, työ paikkakansiot 
sekä Työmarkkinat- ja Uudenmaan Työ ja koulutus 
-lehdet)

•	 netin	avulla	yleisestä	tietoverkosta	eri	työnhakusi-
vujen kautta. ❦

Kutsu 

Helsingin Merkonomien
kevätvuosikokoukseen 

maanantaina 28.3.2011 kello 18.00.

Paikka: Suomen Liikemiesten kauppaopisto
Osoite:  Hattulantie 2, Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus

2. Läsnäolijoitten toteaminen

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen
 - puheenjohtaja
 - sihteeri 
 - kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 - kaksi ääntenlaskijaa

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Kevätkokousasiat
 -  käsitellään vuoden 2010 toimintakertomus, tilinpää-

tös sekä tilintarkastajien kertomus
 - päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
 -  valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat edus-

tajat 

7. Ilmoitusasiat

8. Kokouksen päättäminen

Kokoustilassa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Helmerien hallitus
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❦ Teksti ja kuvat Sirkka Warvas

Hammashoitaja Kristiina 
Nousiaisen uratien kat-
kaisi aineallergia. Kris-

tiina siirtyi alan maahantuon-
tiyritykseen ja sieltä kotiäidik-
si hoitamaan pieniä lapsiaan. 
Tuli meidän kaikkien kokema 
lama, joka pisti asiat uuteen 
järjestykseen. Rakasta harras-
tustaan, sisustamista, hän ei 
kuitenkaan ollut jättänyt.

Rohkea hyppy yrittäjäksi
Kristiina hakeutui yrittäjyys-
kurssille, jonka aikana hän 
rohkeasti hyppäsi itsenäiseksi 
yrittäjäksi. Syntyi Sisustus-
huone Kristiina Nousiainen 
vilkkaan kauppakadun varrel-
le. Tyylikäs näyteikkuna he-
rätti ohikulkijain ihastuneen 
mielenkiinnon. Yrittäjyyteen 
hän oli kasvanut jo omassa 
perheessänsä, joten yrittäjän 
ajattelutapa oli hänelle luon-
taista. Yrittäjäasenne piti si-
sällään korkean stressinsieto- 
ja riskinottokyvyn, sitkeyden 
ja epävarmuuden sietokyvyn.  
Sisustusalalla tärkeän ominai-
suuden – luovuuden ja tyyli-
tajun – työkalupakki oli Kris-
tiinalla sisäsyntyisenä harras-
tuksensa. Jokainen asiakas on 
erilainen, jokainen sisustus on 
persoonallinen, jokaiselle asi-
akkaalle räätälöidysti suunni-
teltu ja toteutettu. 

Menestyksen aineksia
International Interior Desig-
ner eli sisustussuunnittelija 

Uusi ura yrittäjänä

HARRASTUKSESTA  
MENESTYVÄKSI YRITTÄJÄKSI
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ammattinimikkeen Kristii-
na on hankkinut Oxfordissa. 
Hän painottaa voimakkaasti 
kokonaisuuden hallintaa käy-
tännön tekemisessä, ideoita 
ja tyylitajua, etenkin uutta ja 
vanhaa sopusointuiseen vä-
rimaailmaan yhdistettäessä. 
Nuorille, vastavalmistuneille 
ammattitutkinnon suorittaneil-
le hän muistuttaa asiakkaan 
ehdoilla työskentelytaidon 
tärkeydestä. Laadukas loppu-
tulos joskus edellyttää asiak-
kaan hienovaraista ohjaamista 
välttääkseen vääriä valintoja. 
Hänen mukaansa tällä alalla 
eivät korkeakouluopinnot ta-
kaa täydellisempää lopputu-
losta, vaan luova taito on ole-
massa tai sitten ei. Luovuutta 
ei voi kirjoista oppia. Kristiina 
kaipaa entisajan oppipoika – 
kisälli – mestari -ketjua käy-
tännön hallinnan jatkumona. 

Yrityksen menestyksen ta-
keena ovat luotettavuus ja laa-
tu sekä saman tason alihankki-
javerkostot. Kaikkea ei tarvit-
se itse tietää, riittää että tietää 
kuka tietää! 

Koskaan ei voi liikaa koros-
taa perheen ja kodin vankku-
mattoman tuen merkitystä. 

Mistä pulppuaa inspiraatio? 
Kristiina painottaa oman tien-
sä ja tapansa löytämistä. Joku 
matkustaa, kiertää messuja 
maailmalla, käy esimerkiksi 
kursseja toisensa jälkeen. Hän 
menee meren rantaan, istuu ja 
kuuntelee meren ääniä, tuntee 
tuulen ja tuoksut, hiljaisuu-

den. Joskus luovuus hukkuu 
hetkeksi harmauteen ja vä-
symykseenkin. Erinomainen 
piristysruiske luovalle suun-
nittelulle löytyy vaikkapa uu-
sien tekstiilien värien hehkus-
ta, uudenlaisista kuoseista ja 
design-mallikirjoista. Kristii-
na havainnoi myös aktiivises-
ti ympäristöään, iloitsee mitä 
yllättävimmistä oivalluksista: 
kirjan kuvituksesta, taulun 
väriyhdistelmistä, elokuvista 
ja esitteiden malliesimerkeis-
tä. Näistäkin voi syntyä ahaa-
elämyksiä. Ja taas sytytyslan-
ka palaa. 

Ongelmat kannattaa pilk-
koa pieniksi paloiksi ja ratkoa 
siivu kerrallaan. Ennen kuin 
huomaakaan koko probleema 
on hoidettu. 

Kurkkaus tulevaisuuteen
Kristiina Nousiainen on siir-
tänyt yhä enenevässä mää-
rin toimintansa painopistettä 
suunnitteluun ja suurempiin 
kokonaisuuksiin yrityksissä 
sekä yksityiskodeissa. Hän 
vaihtoi suoramyynnin ja kaup-
paliikkeen toimiston ja näytte-
lytilan huoneistoksi. Samalla 
yrityksen nimi Sisustushuone 

sai kaverikseen Suunnittelun 
ja Lifesylen. Suunnittelutyötä 
ja sen toteuttamista Kristiina 
aikoo tehdä niin kauan kuin 
luovuutta riittää ja inspiraatio 
löytyy uusista oivalluksista. 
Näin on ollut jo 17 vuotta. Yk-
si haave Kristiinalla on toteut-
tamislistalla: päästä Milanon 
messuille. 

Kristiina nauttii jokaisesta 
hetkestä ja iloitsee, ettei yrit-
täjän ole pakko jättäytyä eläk-
keelle rakastamastaan työstä. 
Nykyäänhän voi työskennellä 
missä tahansa, vaikka kotona 
Kemiön saarella. ❦

”Kun mieli on 
väsynyt – rasita 
ruumista.
Kun ruumis on 
väsynyt – rasita 
mieltä.”

”Itsearvostus merkitsee kykyä kokea itsensä päteväksi selviytyä 
elämän perustavista haasteista ja tuntea, että ansaitsee  
onnellisen elämän. ”
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❦ Haastattelu: Merja Äimänen

Helsingin Merkonomien 
uutena hallituksen jä-
senenä aloitti vuoden 

alusta 35-vuotias restonomi 
Hanna Kukkonen. Hanna 
työskentelee markkinointias-
sistenttina, mutta on tällä het-
kellä äitiyslomalla.

Kiireistä elämää kahden pienen 
lapsen äitinä
Hanna Kukkonen asuu mie-
hensä ja kahden lapsensa, 
6-vuotiaan Emilia-tytön ja 
4-kuukautisen Samuel-pojan, 
kanssa Vantaalla.

 - Koska olen nyt kotona, 
niin päivät menevät pääasi-
assa vauvaa ja isompaa lasta 
hoidellessa, kuvaa Hanna tä-
mänhetkistä toimenkuvaansa.

Hanna valmistui vuonna 
2002 Laurea Instituutista, en-
tisestä Espoon Vantaan am-
mattikorkeakoulusta, palve-
lujohtamisen koulutuslinjalta 
pääaineenaan hotelli- ja kong-
ressipalvelut.

- Koulutukseltani olen res-
tonomi sekä Innofocuksen 
ammattitutkinnon suorittanut 
sihteeri. Ylioppilaaksi kirjoitin 
vuonna 1995 Lahden Tiiris-
maan koulun musiikkiluokilta. 
Olen suorittanut lisäksi hotel-
li- ja ravintolakoulun perustut-
kinnon.

Monipuolinen markkinointityö
Hanna työskentelee markki-
nointiassistenttina ravintoli-
sien ja rohdosvalmisteiden 
markkinoinnissa sekä myyn-

nin tukena Hankintatukku 
Oy:ssä. 

- Työtehtäväni ovat olleet 
aina monipuolisia ja vaihtele-
via. Olen toiminut assistentti-
na jo useamman vuoden erilai-
sissa yrityksissä.

Nykyisessä tehtävässään 
Hanna Kukkonen tekee mark-
kinointityötä laaja-alaisesti.

- Tehtäväkenttääni kuulu-
vat erilaisten tapahtumien, 
asiakastilaisuuksien, matko-
jen ja messujen suunnittelu, 
organisoiminen ja toteuttami-
nen - aina muutaman hengen 
kokouksista 400 hengen semi-
naareihin. Koordinoin konsu-
lenttitoimintaa, pidän yhteyk-

siä alue-edustajiin ja avustan 
heitä tarvittaessa. Autan myös 
markkinoinnin materiaalin 
suunnittelussa ja tuottami-
sessa, pidän yllä Internet-si-
vustoja ja tuoterekisteriä sekä 
teen asiakaspostituksia. Työ-
höni kuuluu lisäksi erilaisia 
toimiston rutiineihin liittyviä 
tehtäviä.

Mieluisaksi harrastuksek-
seen Hanna mainitsee mu-
siikin, ennen kaikkea laulun. 
Hän laulaa yksin sekä kuo-
rossa: sopraanoa 12-hengen 
naislauluyhtyeessä, Bella Can-
tassa, joka esiintyy erilaisissa 
tilaisuuksissa. Hanna kertoo, 
että yhtye on tehnyt levyn, 

jota myydään tutuille ja kon-
serteissa.

- Soitan myös viulua ja käyn 
silloin tällöin viulutunneilla. 
Opiskelin aikoinani Lahden 
Päijät-Hämeen konservato-
rion musiikkiopistossa, jossa 
pääaineeni oli viulu. Soitin 
sitä lukiossakin valinnaisena 
aineena.

Kiireisen elämän vastapai-
noksi Hanna harrastaa liikun-
taa monipuolisesti.

- Liikunta on minulle tär-
keää. Pyrin lenkkeilemään 
ainakin pari kertaa viikossa. 
Jumppatunneilla käyn aina, 
kun siihen aika riittää.

Helmeri-toiminta kiinnostaa
Monipuolisena osaajana Han-
na Kukkonen osallistuu mie-
lellään Helmeri-lehden tekoon 
sekä vapaa-ajan tapahtumien 
järjestämiseen.

- Olen halukas tutustumaan 
lehden tekemiseen ja taittoon. 
Aikaisemmassa työpaikassa-
ni olen ollut mukana pienen 
lehden taittotyössä. Minua 
kiinnostavat myös vapaa-ajan 
jaoston toiminta sekä osallis-
tuminen messutapahtumiin.

Helmerien jäsentapahtumis-
ta Hannaa lähellä ovat liikun-
taan ja hyvinvointiin liittyvät 
tapahtumat. 

- Teatterit, Helmeri-matkat 
ja yritysvierailut kiinnostavat 
myös kovasti, listaa uusi hal-
lituksemme jäsen Hanna Kuk-
konen.

Lämpimästi tervetuloa mu-
kaan Helmerien hallitukseen 
ja toimintaamme! ❦

Helmerien uusi hallituksen jäsen

MUSIKAALINEN RESTONOMI 
HALLITUKSESSA
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Puheenjohtaja  
valittiin jatkokaudelle
❦ Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin 24. mar-
raskuuta Suomen Liikemiesten kauppaopistossa. Kokous valitsi 
Merja Äimäsen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana seuraa-
van kaksivuotiskauden. 

Kokouksessa valittiin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. 
Hallituksessa jatkavat entiset jäsenet, Marja Alppi, Matti Nie-
melä ja Irmeli Satka. Sirkka Warvas luopui muiden tehtäviensä 
vuoksi varsinaisen jäsenen paikasta; hänen tilalleen tuli uutena 
Hanna Kukkonen. Sirkka Warvas valittiin hallituksen varajäse-
neksi Pekka Siitosen tilalle.

Kokous hyväksyi vuodelle 2011 toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion, joka perustuu entiseen jäsenmaksuosuuteen, varsi-
naisen jäsenen 24 euroon. Opiskelijajäsenen ja seniorijäsenen 
maksuosuudet pysyvät myös entisinä eli 12 eurona. Helmerien 
jäsenmaksuihin lisätään SMYL-liiton maksuosuudet. 

Hallitus 2011 
Puheenjohtaja: Merja Äimänen 
Varsinaiset jäsenet: Kaisa Aalto, Marja Alppi, Heikki Immo-
nen, Liisa Kotimäki, Hanna Kukkonen, Matti Niemelä, Tuu-
li Paavola ja Irmeli Satka.
Varajäsenet: Anna-Maija Kunnas ja Sirkka Warvas. ❦

Helmereiden edustajat liiton 
hallituksessa 2011
❦ Liisa Kotimäki valittiin marraskuun liittokokouksessa Por-
voossa Sirkka Warvaksen tilalle Suomen Merkonomiyhdistys-
ten Liiton hallitukseen. Helsingin Merkonomeja hallituksessa 
Liisan lisäksi edustavat Matti Niemelä ja Merja Äimänen. ❦

MJK:n hallituksen  
Helmeri-edustus
❦ MJK:n syyskokous valitsi Heikki Immosen ja Sirkka War-
vaksen jatkamaan hallituksen jäseninä.

Matti Niemelä valittiin uutena varajäseneksi. ❦

Kokousuutisia

Työttömyyskassa Nomitin 
kassa-asiamies 
❦ Suur-Helsingin asiamiespiirin (Helsinki, Vantaa, Espoo ja 
Kauniainen) kassa-asiamieheksi vuodeksi 2011 on valittu Merja 
Äimänen,

Lisätietoja Työttömyyskassa Nomitista ja kevään edustajiston 
kokouksista saa kassan nettisivuilta: www.tknomit.fi. ❦

Yhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuun lopulla. Pöydässä 
oikealta: Helmerien tilintarkastaja Irene Uimonen, uusi hallituk-
sen jäsen Hanna Kukkonen, liiton toiminnanjohtaja, hallituksen 
varajäsen Anna-Maija Kunnas ja hallituksen jäsen Marja Alppi. 

Kokouskahvilla hallituksen varapuheenjohtaja Matti Niemelä ja 
yhdistyksen sihteeri Irmeli Satka. 

Risto Oksanen  
MJK-instituutin rehtoriksi
❦ Filosofian maisteri Risto Oksanen, 
53, on kutsuttu MJK-instituutin rehto-
riksi 1.1.2011 alkaen.  Hänen tehtäviin-
sä kuuluu MJK-instituutin toiminnan 
johtaminen, hallinnointi ja valvonta.

MJK-instituutin rehtorin tehtäviin 
Oksanen siirtyy Suomen Liikemiesten 
Kauppaopistosta, jossa hän on toiminut 
lehtorina. ❦
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❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Helmerit oli kutsuttu jou-
lukuun alussa Matka-
Agenttien Helsingin toi-

mistoon kuulemaan ja keskus-
telemaan tulevista Helmeri- ja 
muistakin mukavista matkois-
ta. Rattoisan illan emäntinä 
toimivat myynti- ja tuotan-
topäällikkö Ilse Samu elsson 
Loviisan toimistosta ja myyn-
tipäällikkö Marjo Riederer 
Helsingin toimistosta.

Helmereiden parin vuoden 
takainen Shanghain matka saa 
matkalaiset aina tavatessaan 
muistelemaan sitä lämpimästi. 
Uutta Kiinan matkaa on toi-
vottu useasti. Nyt se toteutuu. 
Matkailuillassa Ilse julkisti 
Helmereille räätälöidyn syk-
syn Pekingin matkan, joka on 
uutena matkatapahtumana täs-
sä lehdessä. Kannatta pitää kii-
rettä ja varata paikkansa ajois-
sa, sillä Shanghain matka myy-
tiin nopeasti. Jotta lentomatkat 
voidaan varmistaa, on matkan 
ilmoittautumisaika jo kevään 
aikana. Kerro meille ajoissa 
kiinnostuksestasi, vaikka et 
pystyisi heti paikkaasi vahvis-
tamaan.

Ilse esitteli myös kevään mu-
sikaalimatkaa Tallinnaan. Mat-
kailuillan osallistujat innostui-
vat Sound of Music -musikaa-
lista ja osa varasi paikkansa 
heti Helmerien nettisivuilta. 
Saimme tähän ihanaan musi-
kaaliin lisää paikkoja. Nyt ehtii 
vielä, kun varaa heti lippunsa.

Tarkemmat tiedot matkois-
ta löydät Tapahtumien sivuil-
ta 17 ja 20.  Tutustu ja lähde 
matkaan.

Kiitos emännille mukavasta 
tapaamisesta jouluisten herk-
kujen äärellä. ❦

Helmereiden matkailuilta

UUSI VUOSI - UUdET MATKAT

Helmeri-ryhmä valtasi matkatoimiston työ-
pisteen. Vasemmalta: Mirja Klefström, Mar-
ja-Terttu Lamminen, Terttu Vuori ja Liisa Ko-
timäki. 

Ilse Samuelsson esitteli meille tulevia mat-
koja. 

Pirjo Hyvärinen nautti samalla pöydän an-
timista.
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Uutisia
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 

Ammatilliseen 
peruskoulutukseen 500 uutta 
opiskelijapaikkaa 
❦ Ammatillisen peruskoulutukseen tulee 500 uutta opiskelija-
paikkaa vuoden 2011 alusta. 

- Ammatillisen koulutuksen opiskelijamääriä on lisätty mer-
kittävästi hallituskauden aikana. Tavoitteena on turvata jokai-
selle nuorelle jatko-opintopaikan toisen asteen koulutuksesta, 
opetusministeri Henna Virkkunen toteaa. 

Opiskelijamäärää lisätään kaikkiaan 15 koulutuksen järjestä-
jälle. Lisäykset kohdentuvat mm. Uudellemaalle (145 paikkaa), 
Varsinais-Suomeen (90 paikkaa), Keski-Suomeen (80 paikkaa) 
Pirkanmaalle (50 paikkaa), Pohjois-Savoon (50 paikkaa) ja Sa-
takuntaan (30 paikkaa). 

Päätöksen taustalla on tarve turvata nuorten koulutukseen 
pääsy, alentaa nuorisotyöttömyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäy-
tymistä. Päätös parantaa myös työttömien ja työttömyysuhan 
alaisten aikuisten koulutusmahdollisuuksia. Lisäys on hyväk-
sytty valtion vuoden 2011 talousarviossa. 

Päätöksen myötä hallitus on lisännyt ammatillisen peruskou-
lutuksen opiskelijamäärää yhteensä noin 11 700 opiskelijapai-
kalla vuosina 2008–2010. ❦

www.minedu.fi/OPM/

Työ- ja elinkeinotoimisto tiedottaa

Nuorten palvelut
❦ Onko koulu ohi? Päättyikö työ? Onko hämärän peitossa mille 
alalle oikeastaan haluaisit? Olisiko työkkäristä apua?

•	 työ‑	ja	elinkeinotoimisto	auttaa	ammatinvalinnassa	ja	neu-
voo miten ja mistä voit hankkia sopivan koulutuksen   

•	 saat	tietoa	siitä,	mitä	työpaikkoja	on	tarjolla	ja	miten	niitä	
kannattaa hakea   

•	 saat	takuun	siitä,	että	et	jää	tyhjän	päälle:	
  työ- ja elinkeinotoimistolla on velvollisuus tarjota jokai-

selle alle 25-vuotiaalle työttömälle viimeistään kolmen 
kuukauden työttömyyden jälkeen työtä, koulutusta, työ-
harjoittelua, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinta- ja 
urasuunnittelupalveluja

•	 saat	apua	työmarkkinatuen	hakemiseen	(alle	17‑vuotiaalla	
ei ole oikeutta työmarkkinatukeen.) 

Ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi sähköisellä 
lomakkeella: Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja työnhaun muu-
tostiedot ❦ www.mol.fi

Mahdollisuus päästä töihin 
❦ Oletko nuori, vastavalmistunut ja vailla kunnon duunia? Han-
ki Sanssi-kortti. Se antaa sinulle heti enemmän mahdollisuuk-
sia. Sanssi-kortin voi saada alle 30-vuotias, vastavalmistunut 
nuori, joka on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-
toimistossa. Myös peruskoulun ja lukion suorittaneet nuoret 
ovat vastavalmistuneita, mutta heidän kannattaa ensisijaisesti 
lähteä jatko-opintoihin. Sanssi-korttia ei voi saada alle 17-vuo-
tias, koska alle 17-vuotias ei voi rekisteröityä työttömäksi työn-
hakijaksi TE-toimistoon. 

Sanssi-kortilla työnantajasi saa tukea palkkakustannuksiin ja 
sinä saat työehtosopimuksen mukaisen palkan. Sanssi-kortilla 
työnantaja saa siis motivoituneen työntekijän lisäksi puhdasta 
rahaa.

Tukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työ-
hön tai oppisopimuskoulutukseen. Tuleva työnantajasi voi olla 
kunta, yritys tai muu työnantaja, kuten järjestö, yhdistys, säätiö 
ja sosiaalinen yritys, mutta ei valtio. Tuki työnantajalle voi olla 
enimmillään jopa 550 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan 
(tai oppisopimuskoulutuksen ajan).

Saadaksesi Sanssi-kortin ota yhteyttä TE-toimistoon. Muista, 
että Sanssi voi auttaa sinua löytämään töitä, mutta ei korvaa 
omaa aktiivisuutta. ❦

Lähde: www.sanssi.fi

Työ- ja elinkeinotoimiston työnhakuinfo

Tietopaketti uusille 
työnhakijoille
Tietopaketti perehdyttää sinut, 
•	 miten	etsiä	työtä,	
•	 miten	työ‑	ja	elinkeinotoimisto	auttaa	työn	löytämisessä	ja	

työuran muutostilanteissa, 
•	 mitä	tarkoittaa	työ‑	ja	elinkeinotoimistossa	työnhakijana	olo.	

Jokaisen työnhakijan tilanne on yksilöllinen, eikä materiaali 
välttämättä anna vastauksia kaikkiin kysymyksiisi. Tavoittee-
na onkin antaa riittävä yleiskuva tärkeimmistä ja usein vastaan 
tulevista asioista. 

Omaan tilanteeseesi liittyvät lisäkysymykset voit esittää työ- 
ja elinkeinotoimiston virkailijalle käyntisi yhteydessä tai puhe-
limitse Työlinjalle.
Tietopaketti jakautuu seuraaviin jaksoihin:
1. Miten etsiä työtä 
2. Työ- ja elinkeinotoimisto tukee työnhaussa 
3. Miten toimia yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa 
4. Miten työ- ja elinkeinotoimisto käsittelee asiakastietoja 
5. Työttömyysturva 
6. Oman työ- ja elinkeinotoimistosi palvelut
 Lisäksi sivuilta löytyy keskeistä sanastoa 
7. Kuittauspalvelu 
Sähköinen kuittausmahdollisuus
Työ- ja elinkeinotoimisto ja työnhakija voivat sopia työnha-
kuinfon suorittamisesta sähköiseen infopakettiin perehtymällä. 
Kuittauksella varmennettu sähköinen työnhakuinfo korvaa täl-
löin henkilökohtaisen osallistumisen työnhakuinfo-tilaisuuteen. 

Kun työnhakija on lukenut työnhakuinfo-tietopaketin, hän 
ilmoittaa sähköisellä kuittauksella asiasta työ- ja elinkeinotoi-
mistolle. ❦ www.mol.fi
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Helmerin ruokanurkkaus Teksti: Anni Purontaa
Kuva: Merja Äimänen

Aitoja karjalanpiirakoita  
talven iloksi
Nykyään jokaisessa itseään kunnioit-

tavassa ruokakaupassa on itsepal-
velupaikka, josta asiakkaat saavat 

noukkia pusseihinsa pullia, sarvia, säm-
pylöitä ja piirakoita.  Takavuosina, aina-
kin Konalan edesmenneessä Alepassa, 
piirakat oli paistamisen jälkeen voidel-
tu rasvaseoksella, jolloin maku parani ja 
käyttöaika lisääntyi. Asiakkaat ilmeisesti 
valittivat rasvaisista pusseista. On kai hal-
vempaakin eli kustannustehokasta, ettei 
voidella. Sääli.  

Aviomieheni on oppinut ostamaan mi-
nulle kyseisistä pisteistä piirakoita. Hän 
tietää, etteivät ne saa olla ”kuutamolla 
paistettuja” vaan pinnasta ruskistuneita. 
Syön mieluusti, mutta kaupan piirakat 
ovat vain kalpea aavistus todella rakkau-
della tehdyistä piirakoista.

Karjalanpiirakat ovat Euroopan unio-
nin tuotesuojattuja: kyseistä nimeä ei saa 
käyttää kuin rajoitetusti. Jostain luin että 
EU:n direktiivin mukaan 100 grammassa 
piirakkaa on oltava 68,4 grammaa maitoa, 
30 vettä, 15 ruisjauhoa, 10,9 puuroriisiä, 
5,4 vehnäjauhoa, 1,6 rasvaa ja 1 gramma 

suolaa. Lieneekö noin tarkkaa? Käsittääk-
seni sääntöjen mukaan taikinasta pitää ai-
nakin puolet olla ruisjauhoa. Täyte saa 
olla ainoastaan riisiä, perunaa tai ohraa. 
Meidän tuntemamme karjalanpiirakka on 
Laatokan ja Pohjois-Karjalan perinneruo-
kaa. Lapsuudessa sain niitä harvoin, kos-
ka vanhempani olivat Kannakselta.

Karjalanpiirakan kuoritaikina
3 dl ruisjauhoja
2 dl ruissihtijauhoja
2 dl vehnäjauhoja
3 tl suolaa
vettä
(1 tl hiivaa)

Haaleaan veteen liotetaan hiiva ja suo-
la. Alustetaan jauhoilla jäykäksi. Taiki-
nasta pyöritetään tanko, joka jaetaan pa-
loiksi. Taputtele palat pyöreiksi levyiksi. 
Aja levyt piiraspulikalla ohuemmiksi. 
Älä käytä ko. vaiheessa liikaa jauhoja.  
Aja taikina pyöreäksi tai soikeaksi. Ihan, 
mihin tarvitset. Lado kuoret päällekkäin 
ja ripottele varovasti ruisjauhoja väliin. 

Täytä piikarat mahdollisimman nopeasti.
Vinkki: Pastakone on kätevä apu kuo-

rilevyjen valmistuksessa.

Riisitäyte
4 dl riisiä
5 dl vettä
1,5dl maitoa (mieluiten punaista)
1,5 tl suolaa

Sekoita kiehuvaan veteen riisi ja keitä 
kymmenen minuuttia. Lisää maito ja an-
na puuron hautua hiljalleen puoli tuntia. 
Mausta suolalla.  Jäähdytä. Täyte ei saa 
olla ylikypsää puuroa vaan notkeampaa. 
Lisää halutessasi nokare voita tai kanan-
muna. 

Levitä kuoren keskelle vajaan sentin 
kerros täytettä. Jätä reunoilta pari sent-
tiä tyhjäksi.  Käännä vastakkaiset reunat 
yhteen ja rypytä piirakka. Siirrä piirakat 
kuumalle uunipellille (paistopelti 300 as-
tetta) ja nosta pelti uuniin. Paista piirakat 
täplikkäiksi ja voitele voi-maitoseoksella. 
Lado piirakat keoksi: kaksi rinnan ja kak-
si ristikkäin.  

Hyviltä maistuvat  
kaupan paistopisteen piirakatkin.
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Kyseiset karjalanpiirakat maistuvat 
minulle ja olen saanut jossain tosi hyviä 
ohraryynitäytteisiä. Samoin olen saanut 
tattariryynitäytteisiä, mutta niitähän ei saa 
enää sanoa karjalanpiirakoiksi vaan tatta-
ripiirakoiksi kuten porkkapiirakoitakin.

Minun Kannaksen karjalaiseen peri-
määni kuuluvat pyöreät perunapiirakat eli 
kakkarat.  Niitä tehtiin aina lauantaisin. 
Syödessä laitettiin voita päälle, käännet-
tiin kaksin kerroin ja haukattiin. Samoin 
kakkaroita tökittiin eli kastettiin lihapotis-
sa hautuneeseen liemeen.  Se kuului lau-
antaihin. Sunnuntaina ei niitä enää syöty. 
Annettiin eläimille?  Kaiketi leipojat osa-
sivat myös arvioida kulutuksen.  

Muistan, kuinka hämmästelin keski-
kouluaikaan ystävättäreni kerrottua, että 
heillä leivotaan jouluksi kakkaroita. ”Ku-
ka nyt jouluna kakkaroita syö?” No, nyt 
söisin, jos joku tekisi.

Perunapiirakan täyte
kilo perunoita
vettä
3 dl (punaista) maitoa
1-2 tl suolaa
(kananmuna)

Keitä kuoritut perunat, lisää suola ja so-
seuta. Kiehauta maito ja sekoita se jouk-
koon. Sekoita hyvin. Jos haluat lisätä 
munan, vatkaa kuohkeaksi. Levitä täyte 
kuorille ja rypytä. Paista 300 asteessa.

Jouluna meillä tehtiin vehnätaikinakuo-
rellisia ja umpinaisia puolikuun muotoisia 
riisipiirakoita. Pikkusisareni söi niitä kin-
kun kanssa ja teki näitä ”jouluhampurilai-
sia” perheelleen myöhemminkin.

Kotonani tehtiin äidin eläessä 
50–60-luvulla lanttupiirakkaa tai jotkut 
kai sanoisivat kukkoa, ruistaikinakuoris-
ta. Lantusta vuollaan lastuja, joille ripo-
tellaan suolaa. Ladotaan  isolle, pyöreälle 
pohjalle. Ummistetaan ja paistetaan 250 
asteessa. Kanteen kannattaa leikata pieni 
pyöreä aukko. Sitten kypsennyksen jäl-

keen aukosta kaadetaan kermaa ja kansi 
päälle. Piirakka uuniin. Lanttujen päälle 
voi laittaa siansiivuviipaleita ja kermaa.  
Sokeriakin maun mukaan.  

Lapsuudesta muistan myös rahkapii-
rakat.  Niitäkin äiti teki.  Meillä kyllä 
puhuttiin jamakkapiirakoista ja olen nyt 
nähnyt kirjoissa nimettävän niitä vatrus-
koiksikin.

Rahkapiirakat
Taikinaan tarvitaan
0,5 l maitoa
50 g hiivaa
2 tl suolaa
2 dl sokeria
muna
1 rkl kardemummaa
150–250 g voita tai margariinia
11–13 dl vehnäjauhoja

Sekoita hiiva kädenlämpöiseen mai-
toon. Lisää suola, sokeri, kardemumma, 
puolet jauhoista ja kevyesti vatkattu mu-
na. Vatkaa voimakkaasti. Lisää taikinaan 
loput jauhot ja rasva. Anna kohota.

Leivo taikina pulliksi ja laita nouse-
maan pellille. Kun ne ovat kohonneet, 
paina jokaiseen syvennys jauhoihin kas-
tetulla juomalasilla. Täytä syvennys rah-
kaseoksella:

250 g maitorahkaa
muna
1 rkl smetanaa
1 dl rusinoita
1 rkl sitruunamehua
1 tl vanilliinisokeria
1 keltuainen

Voitele reunat munalla ja paista 225 as-
teessa noin 15 minuuttia.

Rahkapiirakoiden sanotaan olevan au-
ringon vertauskuva, kuten blinienkin.

Nautitaan ruoasta.

Anni

”Laskiainen laulattaa siansorkka naurattaa”, sanottiin 
aikoinaan Lumivaarassa. Mutta enemmän tunnen 
läheiseksi lausahduksen Johanneksesta:  
”Nuori on terve syötyään, vanha yön levähdettyään.”

19.01.2011 Tiedote

Mustikka 
hoitaa aivoja 
❦ Uuden yhdysvaltalaistutki-
muksen mukaan ruokavalion 
täydentäminen mustikalla saat-
taa hidastaa ja ehkäistä ikäänty-
misen aiheuttamia henkisiä muu-
toksia ja aivojen ikääntymistä, 
kertoo Arktiset Aromit ry.

Aivotoimintojen ikääntymis-
tä tutkittiin USA:ssa iäkkäille 
rotille tehdyssä kokeessa, jossa 
huomattiin jo kuukauden mus-
tikalla täydennetyn ruokavalion 
parantavan niiden muistitoimin-
toja. Kahden kuukauden mus-
tikkatäydennys ravinnossa sai 
vanhojen rottien muistitoimin-
not vastamaan jopa nuorempien 
rottien tasoa.

Tutkimuksessa rotat, jotka sai-
vat mustikkarikastettua ravintoa 
kaksi prosenttia kokonaisener-
giasta selvisivät vertailurottia 
paremmin muistitesteistä. Muis-
tia testattiin labyrinttitesteillä. 
Kahden kuukauden koejakson 
parempien tulosten uskottiin 
selittyvän sillä, että antioksi-
dantteja on elimistössä runsaasti 
jatkuvasti. Ne varastoituvat täl-
löin myös rasvasoluihin, jolloin 
kahden kuukauden mittainen 
mustikkatäydennys ehtii saada 
pidempikestoisen vaikutuksen 
muistitoimintoihin.

Kokeessa käytettiin viljeltyä 
pensasmustikkaa. Metsämusti-
kassa on korkeampi antosyaa-
ni- ja flavonolipitoisuus kuin 
pensasmustikassa, joten luon-
nonmustikalla pitäisi olla vä-
hintään yhtä tehokas vaikutus. 
Kaksi prosenttia energiasaan-
nista vastaa keksimäärin kahden 
desilitran marja-annosta päivit-
täin, minkä verran myös Arktiset 
Aromit ry on suosittanut päivit-
täiseksi annokseksi. ❦

Lähde: Arktiset Aromit ry
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Osallistumismaksutili: 127030-100995.

Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä 
kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.

Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin! 
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin 

tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

To 3.2.klo 19.00
Koskettava Broadway-menestysmusikaali
NEXT TO NORMAL
Helsingin kaupunginteatteri
Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, 00520 Helsinki
 
Rooleissa: Vuokko Hovatta, Juha Junttu, Jonna Järnefelt, Petrus 
Kähkönen, Tuukka Leppänen, Antti Timonen

Liput: 36,00 euroa (norm. 38,00 e), maksuviite: 5335.
Loppuunmyyty, kysy mahdollisia peruutuksia.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Tutustu: www.hkt.fi

Ke 16.2. kello 17.00 – 20.00
TIETOTEKNIIKAN PERUSTEITA
Suomen Liikemiesten kauppaopisto
ATK-luokka
Hattulantie 2, Helsinki
 
Koulutuksen tarkoitus: käydään läpi varttuneiden käyttäjien yleisiä 
ongelmatilanteita tietokoneen käytössä.
Huom! Koulutus ei ole tarkoitettu “valmiiksi nörteille”!

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 ohjelmapaketilla?
- 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

Hinta: 35,00 euroa, maksuviite 5351
Hinta sisältää välikahvit ja pienen tietopaketin mukaan.
Ilmoittautumiset ja maksut 10.2. mennessä.

Kerro samalla toiveesi koulutuksen sisällöstä. Mitä muuta haluaisit 
tietää?

To 17.2. klo 16.00

TUTUSTUMINEN RITARIHUONEESEEN

Helsingin Merkonomit järjestää opastetun kierroksen 
Ritarihuoneelle, Ritarikatu 1, (sisäänkäynti pääovesta) 00170 
Helsinki, torstaina 17.2.2011 klo 16.00–17.30.

Kierroksella kuullaan aatelissukujen taustoista ja yhteiskunnallisesta 
merkityksestä sekä tutustutaan uusgoottilaistyylisen rakennuksen 
Ritarihuonesaliin juhlavine vaakunoineen, johtokunnan huoneeseen, 
valiokuntahuoneeseen ja maamarsalkan huoneeseen.

Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen 
perheenjäsenensä tai ystävänsä. 

Kierros alkaa täsmällisesti tasan kello 16.00. Olethan ajoissa 
paikalla. 
Nelosen ratikka Katajanokan suuntaan tuo sinut perille. Astu 
kyydistä pois Ritarihuoneen pysäkillä.

Lisätietoja Ritarihuoneesta osoitteesta www.riddarhuset.fi/fin 

Osallistumismaksu 6,00 euroa, maksuviite: 5364.
Sitovat ilmoittautumiset ja maksusuoritukset 13.2.2011 mennessä.

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki 

Tervetuloa! 

Tapahtumakalenteri

Tapahtumien 

yhteenveto 

sivulla 22.

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
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Ke 2.3. 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.”
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 HETI.

Helmeri-vetäjä: Anni Purontaa
www.avoimetovet.fi

To 3.3. klo 19.00
ULKOMAALAINEN - se mitään ymmärrä 
Helsingin kaupunginteatteri
Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, 00520 Helsinki
 
Uusi vauhdikas komedia
Englantilainen Charlie Baker on ujo ja surumielinen mies. Hänen 
ystävänsä, ylikersantti Froggy LeSueur, on lähdössä kouluttamaan 
amerikkalaisia kollegojaan ja haluaa samalla vähän piristää 
flegmaattista ystäväänsä. Froggy tarjoaa Charlielle kolmipäiväisen 
loman georgialaisella kalastusmajalla sillä aikaa, kun hän itse 
puuhailee räjähteiden kanssa. 
Tuntemattomat ihmiset ja keskusteleminen heidän kanssaan on 
pahinta, mitä Charlie tietää. Tältä vältytään, kun Froggy kertoo 
kaikille, että Charlie on ulkomaalainen eikä osaa englantia.  Vai 
vältytäänkö?
Pari tuntia naurua ja tarkkoja huomioita tarjoava Ulkomaalainen on 
ohjaaja Pentti Kotkaniemen (mm. Kiviä taskussa) osaavissa käsissä. 
Kun näyttämöllä nähdään komedian ykkösnimet, ei enempää voi 
loistavalta teatteri-illalta vaatia. 

Rooleissa: Riitta Havukainen, Santeri Kinnunen, Hannes Suominen, 
Pertti Sveholm, Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Mikko Pörhölä. 
Ohjaus: Pentti Kotkaniemi
Ensi-ilta 17.2.

Hinta: 29,00 euroa, maksuviite 5348.
Ilmoittautumiset ja maksut 1.2. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Pe-la 4. – 5.3.2011
Musikaalimatka Tallinnaan 
SOUND OF MUSICIN SÄVELIÄ
 
Laiva: Viking XPRS, hotelli: Barons Hotel Tallinn

Sound of Music, yksi maailman tunnetuimpia ja rakastetuimpia 
musikaaleja, lumoaa vuodesta toiseen! Nyt tämän Richard Rodgersin 
ja Oscar Hammersteinin kaksinäytöksisen musikaalin kauniit sävelet 
helisevät Tallinnan Nokia-konserttitalon lavalla.  

Elina Hietala, Elina Berg, Katriina Honkanen
© Heli Sorjonen

Riitta Havukainen, Pertti Sveholm, Santeri Kinnunen, Mikko Pörhölä,  
Jari Pehkonen, Vappu Nalbantoglu ja Hannes Suominen
Kuva © Charlotte Estman-Wennström
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Musikaalimatkan ajankohta ja hinta:  
Hinta, 149 euroa, sisältää: 
* laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:llä 
kansipaikalla * bussikuljetus: satama – hotelli – satama Tallinnassa, 
menokuljetuksella opas * majoitus hotelli Baronsissa kahden 
hengen huoneessa * iltapäiväkahvit ja leivonnaiset sekä 
buffetpäivällinen hotellissa 1. päivänä, hotelliaamiainen * 
musikaalilippu 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 45 €. Yksinmatkustavan eli 
“parittomaksi jäävän” pitää varata yhden hengen huone. 

Laiva-aikataulu: 
Helsinki-Tallinna klo 11.30 – 14.00, Viking XPRS, Katajanokan 
terminaali
Tallinna-Helsinki klo 18.00 – 20.30, Viking XPRS
Hotellitiedot: 
 Barons Hotel Tallinn **** sijaitsee Tallinnan vanhankaupungin 
sydämessä, kauniisti restauroidussa historiallisessa rakennuksessa, 
osoite: Suur-Karja 7/Väike-Karja 2.
www.barons.ee

Ilmoittautumiset ja maksut 
välittömästi, kuitenkin viimeistään 2.2. 
Hinta 149,00 €, maksuviite: 5322
Maksa matka viimeistään 2.2.  
Yhden hengen huoneen lisämaksu 45 €.

Ole hyvä ja ilmoita samalla myös syntymäaikasi ja osoitteesi 
lisätietoihin. Kiitos.

Lähde matkaan Helmeri-ryhmässä!
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,
 www.matka-agentit.fi

To 17.3. kello 17.00 – 20.00
Käytännön lakikoulutusta
ASUNTOKAUPPA

Kurssilla käsitellään mm.
- miten asuntokauppa käytännössä hoidetaan myyjän ja ostajan 
kannalta
- asunto-osakkeen ja kiinteistön myynti
- asuntokaupassa tarvittavat asiakirjat
- kiinteistönvälittäjien kanssa tehtävät välityssopimukset
- asuntokaupan riskitekijöitä
 
Tarkempi ohjelma tulee Helmerien nettisivuille 15.2.2011 
mennessä.
Kouluttajana varatuomari Hannu Äimänen

Kerro etukäteen, mitä haluat tietää asuntokaupan ongelmista: 
helmeri@helmeri.fi.

To 24.3. klo 16.15
VIERAILU KANSALLISARKISTOON
Tutustuminen arkistolaitoksen toimintaan ja tiloihin

torstaina 24.3.2011 kello 16.15 – 18.00, Rauhankatu 17, 00170 
Helsinki.
Sisäänkäynti rakennuksen vasemmalta puolelta, raput ylös. 

Esittelyyn kuuluu Kansallisarkiston toimintaa valaiseva diaesitys 
sekä kiertokäynti rakennuksessa. Kiertokäynnin aikana tutustutaan 

muun muassa vanhan rakennuksen porrashalliin, 
luettelohuoneeseen, tutkijasaleihin ja yhteen arkistomakasiiniin. 

Esityksessä käsitellään myös tietoa sukututkimuksesta. Tiesikö, että 
sukututkimusta tekevä voi etsiä lähdeaineistoa Kansallisarkistosta?

Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen 
perheenjäsenensä tai ystävänsä. 
Tilaisuus alkaa kello 16.15. Olethan ajoissa paikalla. 

Perille pääset (aika lähelle) esim. Aleksanterinkatua kulkevilla 
ratikoilla, kun jää Helsingin tuomiokirkolla pois ratikasta. 

Lisätietoja osoitteesta www.arkisto.fi/

Tilaisuus on maksuton. 

Sitovat ilmoittautumiset 18.3.2011 mennessä.

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki 

Tervetuloa! 

Ke 13.4. klo 18.30
KOLME ILOISTA ROSVOA
Thorbjørn Egner
Koko perheen seikkailumusikaali

Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö, Eläintarhantie 5

Lähde perheen kanssa Kasperin, Jesperin ja Joonatanin mukana 
seikkailuun

”Nyt hiljaa, hiljaa hiivitään näin Kardemumman yössä.  
On kaikki kansa pötköllään, vain rosvot raatavat työssä. 
Kolme iloista rosvoa – Kasper, Jesper ja Joonatan varastavat 
helmikuussa Helsingin Kaupunginteatterissa ainakin huomion! 
Iloiset rosvot saapuvat laulaen suurelle näyttämölle mukanaan 
Kardemumman kaupungin hullunkuriset asukkaat. 
Kardemumman väki kyllästyy rosvojen öisiin ryöstöretkiin. 
Kaupungin järjestyksestä vastaa kiltti poliisimestari Paavali, mutta 
rosvoillapa onkin kotonaan Leijona, jonka takia heitä on vaikea 
pidättää. Rosvot kaipaavat ympärilleen ystäviä ja ryöstävät 
kodinhoitajakseen Sohvi-tädin, joka huushollin lisäksi panee myös 
rosvot järjestykseen.”

Rooleissa: Rauno Ahonen, Sofia Hilli, Jari Hämäläinen, Petri 
Johansson, Juha Jokela, Kirsi Karlenius, Risto Kaskilahti, Paavo 
Kerosuo, Pertti Koivula, Ilkka Kokkonen, Matti Laine, Antti Lang, 
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Ja heti tässä kohdin kaikuu katsomossa, että hei, mä tunnen nuo 
tyypit. Niin tunsivat Sella ja Suosalokin, perin pohjin, nurin kurin ja 
ulkoa, jo ennen kuin saivat käsiinsä kotimaisen kantaesitettävän 
näytelmän tekstin. Tämä kuulostaa melkein ihmeeltä. Selitys löytyy 
Siiristä, Ainosta ja Jonatanista: Manu-isä on loruttanut tyttärilleen 
ja Seela-mummi tyttärenpojalleen sataan kertaan Laura Ruohosen 
rakastetut lorukirjat Allakka pullakka ja Yökyöpelit, joihin uusi 
musiikkinäytelmä pohjaa. ”

Rooleissa: Vuokko Hovatta, Tuukka Leppänen, Seela Sella, Martti 
Suosalo, Katja Kortström.
Ohjaus: Laura Ruohonen
Visuaalinen suunnittelu: Erika Kallasmaa
Musiikki: Anna-Mari Kähärä 

Ensi-ilta 2.4.
Ikäsuositus: yli 5-vuotiaille.

Hinta: 22,00 euroa/aikuinen (norm. 24,00), 13,00 euroa/lapsi, 
maksuviite: 5380.
Ilmoittautumiset ja maksut: 11.4. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Tutustu: www.hkt.fi

HUOM! Lastenlippuja on varattu kokonaismäärästä 20 kpl. Muut 
liput ovat aikuisten lippujen hintaisia. Ilmoita lisätiedoissa, kuinka 
monta aikuisten ja lasten lippua tarvitset.

Sini Mäenpää, Heidi Naakka, Unto Nuora, Tiina Peltonen, Matti Olavi 
Ranin, Matti Rasila, Sanna Saarijärvi, Eero Saarinen, Maria 
Saivosalmi, Eppu Salminen, Ursula Salo, Inka Tiitinen, Marjut 
Toivanen, Kaisa Torkkel, Leenamari Unho, Sami Uotila. 

Suomennos: Aila Meriluoto, ohjaus: Milko Lehto, koreografia: Gunilla 
Olsson,kapellimestari: Eeva Kontu, lavastus: Katariina Kirjavainen, 
puvut: Elina Kolehmainen. 

Ensi-ilta 2.2.2011
Ikäsuositus: Reippaille 5-vuotiaille ja kaikille sitä vanhemmille 

Hinta: 34 euroa/aikuinen (norm. 36,00) ja 16 euroa/lapsi, 
maksuviite: 5377.
Ilmoittautumiset ja maksut 11.3. mennessä.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Tutustu näytelmään: www.hkt.fi

HUOM! Lastenlippuja on varattu kokonaismäärästä 20 kpl. Muut 
liput ovat aikuisten lippujen hintaisia. Ilmoita lisätiedoissa, kuinka 
monta aikuisten ja lasten lippua tarvitset.

La 14.5. kello 13.00
YÖKYÖPELIT
Laura Ruohosen lasten musiikkinäytelmä
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö, Eläintarhantie 5

Riemua koko perheelle
”Seela Sella on pieni, vikkelä Mahtimummeli eli Päätäi Väätäinen, 
ADHD-mummo, yllytyshullu. Martti Suosalo on Agenttinero Naru, 
keksijä, joka ei osaa sanoa ei. Pitkänhoikka ja arvokas, jolta löytyy 
erityislaite joka tilanteeseen. 

Eppu Salminen, Paavo Kerosuo ja Rauno Ahonen
Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Seela Sella ja Martti Suosalo
Kuva © Charlotte Estman-Wennström
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Pe-pe 4. – 11.11.2011
HELMERI-MATKA PEKINGIIN,  
KEISARIEN VALTAKUNTAAN

Kiinassa kaikki on suurta ja kaikki on toisin. Vuosituhantinen 
historia aina Pekingin ihmisen ajoilta asti, Kiinan keisarien perintö 
ja eri dynastioiden värikkäät vaiheet ovat muovanneet tätä suurta 
maata ja sen valtavaa pääkaupunkia, jossa menneisyys kietoutuu 
tähän hetkeen.  

Helmereiden Pekingin matka jäsenten toiveesta

MATKAOHJELMA:  
Pe  4.11. Lähtö Helsingistä Finnairin reittilennolla klo 18.05 kohti 
Pekingiä.   
La 5.11. Saapuminen aamuvarhaisella, klo 06.55 Pekingiin, ja 
bussikuljetus lentoasemalta kaupunkiin. 
Majoittuminen ydinkeskustassa sijaitsevaan Sunworld-hotelliin. 
Kävelykierros hotellin läheisyydessä, Wangfujing-ostoskadulla ja 
tervetulolounas.  
Su 6.11. Vierailu Kielletyssä kaupungissa, jo 1400-luvulla 
rakennetussa Kiinan keisaridynastioiden suljetussa maailmassa, sekä 
Tian An Menin eli Taivaallisen rauhan aukiolla, retken yhteydessä 
lounas.   
Ma 7.11.  Retki suurkaupungin ulkopuolelle, vuoristoisessa 
maastossa sijaitsevaan Badalingiin.  Siellä avautuvat uskomattomat 
näkymät tälle Ming-dynastian aikaan rakennetulle Kiinan Muurille, 
joka kiemurtelee rinteillä aina tuhansien kilometrien päähän 
kaukaisuuteen. Tätä yhdeksi maailman seitsemästä ihmeestä 
kutsuttua mahtavaa rakennelmaa pääsee ihailemaan kävelemällä 
muurin päällä.  Retkellä vieraillaan myös Ming-haudoilla eli Ming-
dynastian keisarien hautalaaksossa, sekä käydään myös cloisonne- 
eli soluemalitehtaalla ja helmikeskuksessa. Päivän aikana on lounas. 
Ti 8.11.  Vapaata aikaa Pekingissä. 
Ke 9.11. Vapaata aikaa Pekingissä.   
To 10.11. Vapaata aikaa Pekingissä. Illalla Pekingin Ankka 
-illallinen. 
Pe 11.11. Bussikuljetus lentoasemalle. Finnairin reittilento  
klo 10.55 Helsinkiin, jonne saavutaan klo 14.25.   

HINTA: 1590 €, maksuviite: 5393
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 170 €. 

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!

Hinta sisältää: reittilennot veroineen, lentokenttäkuljetukset,
majoituksen kahden hengen huoneessa, hotelliaamiaiset ja muut 
matkaohjelman mukaiset ateriat: 3 lounasta ja Pekingin Ankka 
-illallisen, ohjelman mukaisen retkiohjelman, suomenkielisen 
oppaan ja paikallisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä sekä 
viisuminhankinnan.

Hotellitiedot: Sunworld Hotel Beijing **** 
www.sunworldhotel-beijing.com

Lisäretkipaketti – varattava ja maksettava jo Suomessa: 95 €/
henkilö, edellyttää vähintään 10 osanottajaa:  

1) Akrobaattiesitys, joka tarjoaa akrobaattitaiturien huikeita 
esityksiä ja uskomattomia elämyksiä, esityksen jälkeen illallinen.   

2) Retki leskikeisarinna Ci Xin ihastuttavaan kesäpalatsiin vie 
kaupungin laidalle, kauniin Kunming-järven rannalle. Retkellä 
tutustutaan myös mielenkiintoiseen laamatemppeliin, yhteinen 
lounas.  

LENTOPAIKKOJEN VARMISTAMISEKSI VARAA HETI: www.helmeri.fi 

VARAA PIAN - PAIKKOJA RAJOITETUSTI!  VARAUKSET KUITENKIN 
VIIMEISTÄÄN 15.5.  
Varausmaksu 400 euroa/matkustaja kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta,  loppumaksu 23.09. mennessä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Suomen Matka-Agentit Oy
www.matka-agentit.fi
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Turvaa tulevaisuutesi!

merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, assistentti, sihteeri, 
kauppateknikko, restonomi, jonkun muun liiketalouden, kaupan, 
hallinnon tai matkailualan tutkinnon suorittanut sekä näille aloille 
opiskeleva

SINUN LIITTOSI

JÄSENMAKSUT JA JÄSENEDUT
●	 Kalenterivuoden 2011 jäsenmaksut:
 Varsinainen jäsen 81 euroa
 Seniorijäsen (> 70 v) 42 euroa
 Opiskelijajäsen 32 euroa
●	 Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen!

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon rahan-
arvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Oikeusturvavakuutus
●	 Matkustajavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin (koti, auto) 
●	 Jäsenlehdet neljä kertaa vuodessa:
 Helmeri ja Merkonomi News
●	 Paikallisyhdistyksen tarjoamat palvelut ja
 tapahtumat
●	 Liiton matkat ja tapahtumat

* Liity heti, jäsenyytesi alkaa 1.1.2011. 
 Etu voimassa maaliskuun 2011 loppuun.

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS 
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan tai 
yrittäjän työttömyyskassaan. Kassasta saat 
työttömyyden kohdatessa ansiosidonnaista 
päivärahaa.

Liity Helsingin Merkonomit ry:n 

jäseneksi tai suosittele jäsenyyttä! 

Palkitsemme molemmat!* 

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry
Pengerkatu 1 B, 00530 Helsinki  
Puhelin  0400 996 346 tai  (09) 827 5542  
info@smyl.fi        www.smyl.fi

Uusi jäsen saa liittymislahjana meno-paluu laivamatkat 
kahdelle Tallinnaan Eckerö Line m/s Nordlandialla ja arvo-
kupongin, joka sisältää yöpymisen kahdelle Sokos Hotel 
Virussa 46 euron hintaan. Samat lahjat annamme myös 
suosittelijalle! Muista merkitä suosittelijan jäsennumero ja 
yhteystiedot jäsenhakemuslomakkeeseen www.helmeri.fi

Täytä 
jäsenhakemus 
www.helmeri.fi



HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2011 

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

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

MATKALLE MAKUSI MUKAAN  
- elämysristeilyillä näet ja koet enemmän

ELäMySrISTEILyLLE 
Kauneinta Karjalaa Laatokalla ja Äänisellä  
13.–18.6.  ..........................................................alk. 640 €
Vanhan Venäjän sydämessä, Pietarista 
Volgalle ja Moskovaan  –luennoitsijavieraana  
kenraali Gustav Hägglund
29.6.–6.7.  .........................................................alk. 885 €
Karjalan luostareita Syvärillä ja Laatokalla 
– myös Konevitsa!
22.–25.8.  ..........................................................alk. 395 €

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

Risteilykuljetuksia eri

puolilta Suomea!

Türin kukkapäivät Virossa  
21.–22.5. . ............................................ 195 €
Kentin linnat ja puutarhat  
10.–13.6. . ......................................... 1.040 €
Virolaisia puutarhoja
5.–8.7.  ................................................  495 €

Romanttisia jokilaaksoja Saksassa – 
ja Koblenzin puutarhanäyttely 
8.–12.9.  ..................................... 1.450 €
 

PUUTArhAUNELMIA

TILAA UUSI ESITTEEMME JA 
TUTUSTU MYÖS MUIHIN OPAS-
TETTUIHIN MATKOIHIMME!

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite

To 3.2. 19.00 Next to Normal, Studio Pasila 36,00 e, viite 5335

Ke 16.2. 17.00 Tietotekniikan perusteita, SLK 35,00 e, viite 5351

To 17.2. 16.00 Ritarihuone 6,00 e, viite 5364

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

To 3.3. 19.00 Ulkomaalainen, Studio Pasila 29,00 e, viite 5348

Pe 4.3. - la 5.3. Musikaalimatka Tallinnaan 149,00 e, viite 5322

To 17.3. 17.00 Lakikoulutusta: asuntokauppa ilm.myöhemmin

To 24.3. 16.15 Kansallisarkisto maksuton

Ma 28.3. 18.00 Yhdistyksen kevätkokous

Ke 13.4. 18.30 Kolme iloista rosvoa, Kaupunginteatteri 34,00, 16.00 e, viite 5377

La 14.5. 13.00 Yökyöpelit, Kaupunginteatteri 22,00, 13,00 e, viite 5380

Pe 4.11.- pe 11.11. Helmeri-matka Pekingiin 1590 e, viite 5393
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TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2011

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2011
– 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
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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 
gsm 050-541 0285 
merja.aimanen(at)helmeri.fi

Kaisa Aalto 
Puhelin 040-7079263 
k.aalto@suomi24.fi

Marja Alppi 
Puhelin 050-372 7422 
marja.alppi(at)gmail.com

Heikki Immonen 
Puhelin 0400-841 784  
heikkiimmonen(at)hotmail.com 

Liisa Kotimäki  
Puhelin koti 050-5418 597  
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi

Hanna Kukkonen 
hanna.e.kukkonen(at)gmail.com

Matti Niemelä 
Puhelin 0400-873 367 
matti.niemela(at)realseam.fi

Tuuli Paavola 
Puhelin 050-375 9196 
tuuli.paavola(at)gmail.com

Irmeli Satka 
Puhelin 040-742 0383 
irmeli.satka(at)kotiposti.net 

Varajäsenet:  
Anna-Maija Kunnas  
Puhelin 050-463 4667 
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi

Sirkka Warvas 
Puhelin 0440-519 391 
sirkka.warvas(at)helmeri.fi

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

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta 
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 2011 jäsenmaksu 108 €
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun tammikuun lo-
pussa.	Työttömyyskassan	jäsenmaksu,	108	€/vuosi	ja	9	€/kk,	
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.



Työttömyyskassa Nomit
Jäseneksi voivat liittyä:
Kaikki toisen asteen tai ylemmän tutkinnon suorittaneet pal-
kansaajat alasta riippumatta.  
Lisäksi kassaan voivat liittyä tutkintoihin opiskelevat ansio-
työssä olevat henkilöt.

Jäsenmaksu vuonna 2011 on 108 euroa.
Liity netissä: www.tknomit.fi

Jäsenmaksun maksamalla 
saat jäsenedut
Vuoden 2011 jäsenmaksulomake, jossa on uusittu jäsenkortti, lähe-
tetään tammikuun lopussa.
Muista, että jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan 
vuoden jäsenmaksun.
Helsingin Merkonomien vuosimaksu on 81 euroa. Siihen sisältyvät 
Liiton ja yhdistyksen antamat edut.

Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.
Opiskelijajäsenen maksu on 32 euroa ja seniorijäsenen (70 täyttänyt) 
vuosimaksu 42 euroa.
Jäsenetuja uusitaan jatkuvasti. Tutustu etuihisi liiton nettisivuilla: 
www.smyl.fi.
Sivuilta löydät myös tietoa vapaista työpaikoista.
 
TUTUSTU ETUIHISI!
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Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt 
Internetin kautta.

Se on helppoa.

Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme 
osoitteessa:

www.helmeri.fi

Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi


