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Pääkirjoitus

Kevät on mahtavaa aikaa. Synkistel-
köön talous, mutta meillä on taas 
kevään ihme: lisääntynyt valo ja 

keväiset juhlat, kuten pääsiäinen ja vap-
pu. Kevät on myös vasta valmistuneiden 
ammattilaisten juhlaa. On aihetta iloita 
vuosien uurastuksen jälkeen. Opiskelusta 
valmistuminen on aina voitto – työ, jo-
ka ei voi mennä hukkaan. Tänä vuonna 
valmistuu jälleen tuhansia alamme am-
mattilaisia; esimerkiksi merkonomitut-
kinnon suorittaa 2000-luvun tilastojen 
mukaan vuosittain noin 4000 henkilöä. 
Se on hienoa. Lämpimät onnittelut uu-
sille liiketalouden, kaupan ja hallinnon 
ammattilaisille!

Tässä numerossa Vermon markkinoin-
tiassistentti, viime keväänä yo-merko-
nomiksi valmistunut Jenni Turunen 
kiittää kaupallista koulutusta pääsystään 
unelma-ammattiinsa. Jenni, joka on kou-
lutukseltaan myös hevosen hoitaja, on 

hyvä esimerkki myönteisestä suhtautu-
misesta tulevaisuuteen: hän uskoo, että 
monipuolisella koulutuksella pärjää työ-
elämässä aina. Meillä kaikilla on mah-
dollisuus toteuttaa unelmamme, kun sitä 
todella haluamme. Kireillä työmarkki-
noilla hyvillä ammattilaisilla on kysyn-
tää. Nykyinen ammatillinen koulutus, ku-
ten merkonomikoulutus on monipuolista 
ja siinä on mahdollisuus suorittaa myös 
mielenkiintoisia kaksoistutkintoja. Mu-
kava kuulla, että nuoret todella arvostavat 
kaupallista koulutustaan.

Meitä töissä käyviä vaivaa ainainen 
kiire. Yhdistyksemme haluaa auttaa jä-
seniään katkaisemaan arjen rutiinit; jär-
jestämme monipuolisia vapaa-ajan tapah-
tumia, joissa on otettu huomioon erilaiset 
toiveet: matkoja, teattereita, konsertteja, 
näyttelyitä ja hyvän olon tapahtumia. Vii-
me vuoden Helmeri-tilaisuuksien osallis-
tujamäärä oli noin 750. Se on ilahduttava 

määrä; työmme ei ole ollut turhaa. Lisää 
kuitenkin kaipaamme Helmeri-jäseniäm-
me mukaan tapahtumiin ja toimintaan. On 
valitettavaa, jos hyvä tilaisuus joudutaan 
peruuttamaan liian pienen osallistujamää-
rän vuoksi. Tapahtuman eteen on aina 
nähty vaivaa. Monet Helmeri-tapahtumat 
ovat normaalihintoja edullisempia – jä-
senhintojamme kannattaa hyödyntää. Me 
hallituksessa järjestämme mielellämme 
tapahtumia, joiden toivomme ilahdutta-
van ja virkistävän jäseniämme. Pääasia, 
että niihin osallistutaan. Tee Sinäkin ar-
jesta juhlaa ja lähde mukaan. Kerro meille 
myös toiveistasi. ❦

Virkistävää kevättä ja iloisia kevään 
juhlia!

Merja Äimänen

Iloitaan keväästä  
– katkaistaan arkirutiineja

HBC:n valmistuvia merkonomeja 
keväällä 2009.

3



Lufthansan lento laskeutui 
lauantaina 14.2. JFK:n 
kentälle. Olimme peril-

lä NYC:ssä!  Laskeuduimme 
alas sinisen nauhan kujille 
odottamaan, pääsisimmekö 
uuden ESTA-ilmoituksemme 
ja koneessa täyttämiemme 

varmistuslomakkeiden kans-
sa astumaan Amerikan man-
tereelle. Tunnin ja kymmenen 
minuutin odotus tuotti tulok-
sen: virkailija otti sormen-
jälkemme, tutki passimme 
ja paperimme, valokuvasi ja 
leimasi meidät vapaiksi astu-
maan ulos uuteen maailmaan. 

Oppaamme Leena odotti 
kentällä ja luotsasi ryhmäm-
me bussiin. Matkalla hotelliin 
kuulimme New Yorkin kuu-

lumisia ja päivän puheenai-
heet kaupungilla. Moottoritie 
kentältä kaupunkiin kulki lä-
pi asuntoalueen, jonka talot  
ja pihat olivat juuri sellaisia 
kuin vanhoissa amerikkalai-
sissa  elokuvissa. Matkalla 
kaupunkiin ihmettelimme tien 
molemmille laidoille sijoittu-
vien hautausmaiden laajuut-
ta. Suurkaupungilla on suur-
kaupungin hautausmaakin, 
tietysti.

Ensimmäinen ilta Central 
Stationilla

Hotelliimme Helmsley Midd-
letowneen saavuimme iltapäi-
vällä.

Päätimme lähteä jo parin 
tunnin kuluttua tutustumaan 
kaupunkiin ja etsimään ruo-
kailupaikkaa. Joku tiesi, että 
vanha, nyt entisöity Central 
Station oli melko lähellä ja 
suuntakin oli selvillä. Paluu-

Teksti: Maire Härus
Kuvat: Tytti Aalto

”Koimme ja näimme paljon 
Isossa-Omenassa - paljon 
jäi vielä näkemättäkin”

Helmerit matkailivat New Yorkissa
14. – 20.2.2009

Keltaisia takseja Manhattanilla riitti. Tämän näimme Broad-
wayllä. 

 Iloisia maailmanmatkaajia Empire State Buildingin ”huipulla”.
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matkaa varten tarkensimme 
maamerkiksi Chrysler Buil-
dingin valaistun tornin. Itse 
Central Station oli ensi näke-
mältä miellyttävä kokemus. 
Rakennuksen purkamistakin 
suunniteltiin, mutta Jaqueli-
ne Kennedy oli ottanut tehtä-
väkseen paikan säilyttämisen. 
Nyt se oli metroaseman lisäksi 
monipuolinen liikekeskus ra-
vintoloineen ja myymälöineen 
sekä kansan oleskelutilana. 
Muhkeat nojatuolit oli sijoitet-
tu siten, että niissä saattoi le-
vähtää ilman, että mikään kah-
vila tai kioski odotti istujasta 
asiakasta. Vanhat kattokruunut 
ja lippuluukut, kellot, veis-
tokset ja valokuvat kertoivat 
menneestä suuruudesta. Mat-
kailijalle se toi tuulahduksen 
”vanhoista hyvistä ajoista”.

Manhattanilla koimme 
newyorkilaista elämää
Sunnuntain vietimme itse ku-
kin parhaaksi katsomallamme 
tavalla. Osa reippaili katso-
maan tunnetuimmat nähtävyy-
det, osa taas tutustui kauppo-
jen alennusmyynteihin, joissa 
oli 50 – 70 prosentin alennuk-
set. Maanantaina lähdimme 
aamusta opastetulle Manhatta-
nin kiertoajelulle. Pysähdyim-
me katsomaan John Lennonin 
kotirappua sekä läheisessä 
puistossa katuun upotettua 
Lennon-muistomerkkiä: mus-
tavalkoinen mosaiikkiympyrä 
ja keskellä sana Imagine. Tu-
tustuimme myös lauttasata-
maan Battery Parkissa ja nau-
timme afro-amerikkalaisen 
miehen nakkikojusta Hotdogit 
kaikilla mausteilla, lisukkeena 
hapankaali. Maistui hyvältä.

Maanantaina olikin vuoros-
sa ostospäivä. Ajoimme ensin 
metrolla katsomaan World 
Trade Centerin rakennuksia 
ja tuhoutuneiden kaksoistor-
nien nykytilaa. Rakennustyöt 
olivat käynnissä ja valmista 
pitäisi olla vuonna 2011.

Kaikki on suurta ja tavaraa riittää

Ja sitten ostoksille. 21 Century 
-tavaratalossa hajaannuimme 
ja teimme treffit paluumatkaa 
varten. Kaikki löysivät samal-
le paikalle takaisin, vaikka ta-
varatalo oli korttelin laajuinen 
ja ulko-ovia joka suunnalle. 
Metromatka hotellille päin toi 
yllätyksen: ostamamme sääs-
tölippu ei toiminut niin kuin 
olimme asian ymmärtäneet. 
Lopulta olimme kuitenkin 
kaikki samassa metrovaunus-
sa matkalla hotellille. Iltaa 
vietimme läheisen Scandic-
hotellin ravintolassa, jossa osa 
porukasta oli jo tullut tutuksi. 
Grillattu lohi maistui taas hy-
vältä ja toi mieleen koti-Suo-
men. Mutta se maksaminen! 
Koko seurueelle yksi lasku; 
laskekaa siinä nopeasti pääs-
sänne prosentit. Onneksi  saa-
tiin loppusumma täsmäämään 
ja päästiin lähtemään. 

Seuraavana päivänä kävim-
me YK:ssa. Olimme aamulla 
ensimmäisinä jonossa. Tut-
kimme taloa ja päädyimme 
jälleen myymälään ja lähet-
tämään postikortteja omalla 
valokuvallamme varustetul-
la postimerkillä. Harmi vain, 
että osoitekalenteri oli jäänyt 
kotiin. 

Illalla kävimme paikalli-
sessa isojen tyttöjen kaupassa 
lähellä hotelliamme. Turva-
mies vartioi ovella ja soma 
tumma poikamyyjä etsi varta-
lolleni sopivia farkkuja. Näin 
NYC:ssä.

Ilmat olivat meille sopi-
via, vähän yli 0 plusastetta, 
mutta yhtenä päivänä koim-
me sateen. Alkoi sataa ja pa-
kenimme taksilla Macy´s-
tavarataloon.

Palasimme sateiselle ka-
dulle kädet täynnä paketteja, 
takseja tuli ja meni, ja vihdoin 
mekin pääsimme ahtautumaan 
ostoksinemme taksiin ja takai-
sin hotellille iltahämärässä. 

Lähtöpäivänä bussi vei mei-
dät lentoasemalle. Meidät oh-
jattiin nopeasti jonottomaan 
lähtöselvitykseen ja siirryim-
me taas kerran riisuunnuttu-
amme ja puettuamme transit-
halliin odottamaan koneen 
lähtöä. Siinä odotellessamme 
juttelimme niitä näitä ja tu-
limme siihen tulokseen, että 
ryhmämme kahdeksan naista 
oli ostanut ainakin  23 lauk-
kua, joista osa oli tarkoitettu 
tuliaisiksi.

Matka kohti Eurooppaa 
alkoi. Väsyneet matkalaiset 
kai nukkuivat enimmän ajan. 
Münchenissä odotti lumisade 
ja kenttää putsaavat lumiaurat. 

Pikapikaa vaihdoimme 
Helsingin koneeseen. Hel-
sinki-Vantaan kentällä Tam-
pereen Merkonomien Marja 
Karlsberg kokosi porukan ja 
lauloimme yhdessä onnittelu-
laulun Viitalan Helille. Ihmet-
telimme, että mikäs juhla nyt 
on; oli Helin nimipäivä.

Pieni raapaisu Ison Omenan 
pinnasta oli saatu. Paljon jäi 
kokematta ja näkemättä, mutta 
tämänhän voi uusia ja syven-
tää kokemusta. ❦

Kiitos matkaseuralaisille.

Maire 
Huone 1109.

Aurinkoisen sunnuntaiaamun ensimmäinen kohteemme oli Empi-
re State Building.

Rockefeller Centerissä luisteltiin - muutama meistäkin uskaltau-
tui jäälle näyttämään taitojaan. 
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Kulttuuri on kaikkien nii-
den ratkaisujen summa, 
jotka ryhmä ihmisiä on 

keksinyt sopeutuakseen sosi-
aaliseen ympäristöön. Kult-
tuuri ymmärretään ihmisen 
toiminnaksi ja toiminnan tuot-
teiksi. Peruselementtejä ovat: 
kieli, uskonto, tavat, taidot, 
tiedot, uskomukset, asenteet, 
arvot. Eri kulttuurien tuntemus 
on kansainvälistyvän liike-elä-
män peruselementtejä.

Kulttuurishokki
Kun kaksi kulttuuria kohtaa, 
syntyy ihmiselle aina jonkin-
lainen stressitila - kulttuuri-
shokki. Vieraiden kulttuurien 
tulkitseminen ja ymmärtä-
minen edellyttää myös oman 
taustan, suomalaisen kulttuu-
rin tuntemusta. Kulttuurienvä-
lisessä viestinnässä hyvä kie-
litaito ei riitä, vaan tarvitaan 
hyvää viestintätaitoa. On 
tunnettava eri kulttuurien 
tavat, sosiaaliset normit ja 
elekieli. Tärkeätä on ajatel-
la, mitä toinen kuulee?

Viime kädessä kulttuuri-
en välisessä viestinnässä on 
kyse yksittäisten ihmisten-
kohtaamisesta: miten asen-
noidumme, miten avoimesti 
ja empaattisesti suhtaudum-
metoiseen ja miten meihin 
suhtaudutaan. Tapa kommu-
nikoida riippuu myös iästä, 
sukupuolesta, kotipaikasta, 
missä kasvanut, koulutustaus-
tasta ja sosiaalisesta asemasta.

Epäsuoruutta viestinnän eri 
tasoilla, neuvottelun kulussa 
tai yksittäisissä puheenvuo-
roissa, pidetään länsimaissa 
yleensä normaalina ja kohte-
liaana. Small talk -kevyt jutus-
telu - luo myönteisen ilmapii-
rin, näin tutustuu ihmisiin ja 
luo suhteita. Monessa maassa 
tehdään kauppaa vain tuttu-

jen kanssa. Sanaton viestintä 
- kehon kieli koostuu kosket-
telemisesta (etäisyys, reviirit), 
ilmeistä, eleistä, asennoista ja 
ulkoisesta olemuksesta.

Kasvojen säilyttäminen
Aasialaisille ihmisille on tyy-
pillistä, että uusien ihmissuh-
teiden luominen on hidasta. 
Sana kasvot käsitetään Aa-
siassa kahdella tavalla: ihmi-
nen on tunnistettavissa ulko-
naisesti kasvoistaan, mutta 
kasvot kuvastavat myös ihmi-
sen henkistä arvoa. Kasvojen 
menettäminen tar-
koittaa, että 
kysei-
nen 

i h -
minen 
m e n e t t ä ä 
a rvokkuutensa 
joissakin tilanteessa jonkun 
edessä. Tämä on tuskallisinta 
mitä aasialaisille ihmisille voi 
tapahtua.

Kaikille Aasian maille on 
yhteistä hyvien käytöstapojen 
kunnioitus, pidättyvyys, kär-
sivällisyys ja kasvojen säilyt-
tämisen (= noloon asemaan 
joutuminen, epäonnistuminen) 
tärkeys. Tähän perustuu tapa 
vastata kysymyksiin lähes ai-
na myönteisesti. Malttinsa me-

nettänyt menettää myös omat 
kasvonsa.    

Ihmissuhteet liiketoiminnan 
edellytyksenä 
Eräs perusvirhe, jonka euroop-
palaiset tekevät on pyrkiä saa-
maan asiat päätökseen ”tässä 
ja nyt” -periaatteella. Painos-
taminen on ehdottomasti vää-
rä tapa hoitaa asioita. Aasias-
sa kaupanhieronta voi joskus 
tuntua ”iäisyysprojektilta”, 
kauppojen eteen voidaan tehdä 
työtä 7 vuottakin! Kärsimättö-
myyden osoittaminen voi pi-

dentää neuvottelu-
ja. Parhaan 

tu lok-
s e n 

asi-
o i d e n 

päätökseen 
saattamiseen an-

taa tilanne, jossa sikäläinen 
neuvottelukumppani tekee 
päätösehdotuksen, on sen al-
kuimpulssi tullut sitten kum-
malta osapuolelta hyvänsä. Ih-
missuhteet ovat kaupankäyn-
nin edellytys. 

Aasialaiset ovat neuvot-
telukumppaneina omanar-
vontuntevia: ”Suomalaiset 
ovat omasta mielestään niin 
viisaita ja kauppaavat liikaa 
omia ratkaisujaan”. Näemme 

maailman suomen kielen ja 
kulttuurin kautta. Suomalais-
ten rehellisyys voidaan myös 
tulkita epäkohteliaaksi ja töy-
keäksi käytökseksi. Vahvuuk-
sina kanssakäymisessä aasia-
laisten kanssa suomalaisilla on 
rauhallisuus, vaatimattomuus, 
vähäeleisyys, rehellisyys ja 
vilpittömyys. Hiljaisuuskin 
on Aasiassa usein myönteistä.

Kaupankäynti ja stereotypiat 
Myyntitilanne vaatii syvem-
pää ymmärrystä sille, miksi 
eri kulttuuritaustaiset ihmiset 
käyttäytyvät ja toimivat niin 
kuin he tekevät. Mitä tärkeäm-
piä liiketaloudelliset tavoitteet 
ovat, sitä enemmän on tiedet-
tävä ”vastapuolen” kulttuuria 
selvittävistä ominaisuuksista: 
valtaetäisyydestä, päätöksen-
teon hierarkiasta, yhteisöistä, 
arvoista, suojamekanismeis-
ta, aikakäsityksestä, uskon-
nosta, ilmastosta, historias-
ta, politiikasta. Kuitenkin 
on muistettava aina yksilöl-
liset piirteet, alakulttuurit ja 
esimerkiksi yrityskulttuurit, 

jotka voivat olla aivan toisen-
muotoisia kuin stereotypiam-
me. Hyvää tahtoa ymmärtää 
toista löytyy aina kaikista 
osapuolista. Jokaisen yrityk-
sen asiakkaat  ovat omiin kult-
tuuritaustoihinsa sitoutuneita 
yksilöitä. Kukaan ei ole täy-
dellinen ”stereotyyppi”.

Koraanissa sanotaan, että 
Jumala antoi ihmiselle kaksi 
korvaa ja yhden kielen, jot-
ta hän pystyy kuuntelemaan 
kaksi kertaa niin paljon kuin 
puhumaan. Näin ollen pitkät 
tauot keskusteluissa ovat täy-
sin mahdollisia. Myyntineu-
votteluissa karvaskin totuus 
pitää saada käärittyä hienos-
tuneeseen ja moniselitteiseen 
kääreeseen. 

Kulttuurien kirjo - rikkautta vai rasitusta?
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Hyvät tavat – ovi vieraan 
kulttuurin kohtaamiseen

Taustojen ymmärtäminen hel-
pottaa eri maiden erojen ym-
märtämistä. Kansainvälinen 
tapatieto sisältää paljon osa-
alueita, joissa kulttuurit eroa-
vat toisistaan. Kulttuurin ero-
ja löydetään helposti tavoista, 
eleistä, aikakäsityksestä, yk-
sityisyydestä ja vieraanvarai-
suudesta. Erot saattavat olla 
pieniä, mutta voidaan kohda-
ta myös kulttuuri, jonka tavat 
ovat täysin erilaiset.

Hyvin käyttäytyvä ihminen 
on luonnollinen joka paikas-
sa. Hyvien tapojen tunteminen 
antaa varmuutta. Tavat tunte-
van henkilön on vaivaton-
ta tutustua uusiin ihmisiin ja 
vahvistaa jo olemassa olevaa 
ihmissuhdeverkostoa. Jokai-
sessa kulttuurissa on olemassa 
käytössääntöjä. Tavat muuttu-
vat eri aikakausina. Monet eri 
tekijät vaikuttavat niihin. On 
olemassa kuitenkin sellaisia 
tapoja, joihin ei ajan hammas 
pure ja joita voi pitää yleispä-
tevinä. Tervehtiminen ja itsen-
sä esittely on kohteliasta ja sitä 
odottaa uuden ihmisen kohda-
tessa. On mukava tietää kenen 
kanssa on tekemisissä.

Kiitokset, anteeksipyynnöt, 
small talk, hymy sekä kirjei-
siin, sähköposteihin ja faxei-
hin vastaaminen ovat myös 
hyviä tapoja ja suhdetoimin-
taa! Pienetkin asiat rakentavat 
niin yksilön kuin yrityksen 
imagoa. 

Kaikissa ihmisten kohtaa-
misissa korostuvat vuoro-
vaikutus- ja viestintätaidot. 
Ihmisten välisessä kommu-
nikoinnissa valtaosan viestis-
tä muodostaa eleet ja ilmeet, 
sanaton viestintä. Vain 7 % 
viestistä muodostuu sanoista. 

Äänensävyt ovat 38 % 
viestistä ja eleet ja ilmeet 
loput 55 %. Katsekontak-
tisäännöt ovat Aasiassa 
erilaiset kuin Suomessa.

Usko itseesi – anna arvo 
toisellekin 
Yleistieto ja maailman 
menossa mukana olemi-
nen helpottavat keskus-
telua. Puheessa on syytä 
välttää eri kulttuureissa 
vallitsevia tapoja, joita 
useassa maassa ovat po-
litiikka, uskonto tai in-
tiimit asiat. Huumorin-
tajuissakin on eroja eri 
maissa, mutta on kohte-
liasta nauraa, vaikka ei 
täysin ymmärtäisikään 
vitsiä tai asiaa. Tarkka-
na kannattaa olla kenen 
kanssa keskustelet, ketä 
edustat ja mitä milloin-
kin sopii sanoa ja mitä 
ei. 

Tärkeintä on harjoit-
taa omia valmiuksiaan 
kohdata eri tilanteita ja 
oppia ”lukemaan” ym-
päristöstä tulvivia vies-
tejä ja pyrkiä antamaan 
niille oikeat merkitykset.

ÄLÄ LAKKAA OLE-
MASTA SUOMALAI-
NEN! Menestyviltä kan-
sainvälistyjiltä edellyte-
tään myös vahvaa omaa 
identiteettiä. Kun uskotaan 
itseen, on helppo antaa 
arvoa toisillekin. Se on 
kulttuuriosaamisen pe-
rusedellytys. ❦

Tuulikki Juusela, VTK, 
toimitusjohtaja, 

http://www.womco.fi, 
tuulikki.juusela@womco.fi

Kulttuurien kirjo - rikkautta vai rasitusta? Tapojen

❦ Maailma on pieni ja ihmiset kohtaavat ja näkevät toisiaan 
ulkona. Näemme tutun ja nostamme käden automaattisesti ilmaan. 
Tapa kuitenkin periytyi roomalaisilta sotilailta, jotka kohottivat 
oikean kätensä osoittaakseen, ettei siinä ollut asetta. 
Kättely periytyy samasta ajatuksesta, jonka alkuperäinen tarkoitus 
oli osoittaa, ettei esimerkiksi veitsi ollut kädessä. Kättely oli 
pitkään symbolinen ele, joka tarkoitti rauhanomaisen sopimuksen 
vahvistamista tai ystävällisten suhteiden luomista. Nykyiseen 
merkitykseen kättely tuli vasta 1800-luvun Euroopassa. Symbolista 
elettä käytettiin riitojen selvittelyn tai kaupankäynnin yhteydessä, 
josta periytyy tuttu ”kättä päälle” -merkitys. 

Hatunnoston ajatuksena oli keskiajan ritaritavoissa kypärän 
riisuminen pois hallitsijan tai ystävän edessä. Tämä oli osoituksena 
siitä, ettei tervehtijä ollut vihamielisellä asialla. Pään paljastama 
ritari uskaltautui näin ollen hengenvaaraan. Kannustamiseen 
liittyvä hurraa-huuto on alunperin tarkoittanut muuta kuin se 
nykyisessä muodossa tarkoittaa. Tapa on periytynyt Turkin sotaisilta 
janitsaareilta, jotka tervehtivät sulttaaniaan hurraa-huudoin. 
Sotahuudoksi tarkoitettu hurraa-huuto tarkoitti samaa kuin 
”tappakaa ne”.

Pukeutumisesta
Tavat ja kulttuuri sanelevat hyvin pitkälti, millaisiin vaatteisiin 
pukeudumme. Jokaisen maan oma kulttuuri ja pukeutumisperinteet 
muokkaavat kansallista muotia. Tavatessamme uusia ihmisiä luomme 
aina ensivaikutelman. Useimmiten suurin vaikuttaja tässä on 
pukeutumisemme. Valitettavasti moni suomalainen johtaja ja 
vientimies on pilannut mahdollisuutensa jo astuessaan sisään 
asiakkaansa luo. Ovatpa jotkut suomalaisen seurueen jäsenistä 
joutuneet jäämän neuvotteluhuoneen ulkopuolelle puvun 
puuttumisen takia. 

Pukeutuminen viestii meistä paljon, joten sitä voi käyttää myös 
tehokkaasti hyväkseen esim. seuraavasti: 

– jos olet nuori myynti-/vientimies ja ostajasi ovat vanhempia 
klassisen tyylikkäitä   herrasmiehiä, voit helposti ”vanhentaa” 
itseäsi kymmenkunta vuotta pukeutumalla   samoin ja ”ilmoittaa” 
samalla kuuluvasi samaan ryhmään

– jos haluat näyttää nuoremmalta, pukeudu nuorekkaasti/
muodikkaasti 

– jos haluat näyttää juntilta, pukeudu...
Edustaessasi korkealuokkaisia (arvokkaita) suomalaisia tuotteita, 

ei sinulle riitä pelkästään se, että olet puku päällä vaan sinun on 
kiinnitettävä erityistä huomiota materiaalin laatuun, sillä halpa 
kaksirivinen puku myös näyttää halvalta.

Sanaton viestintä sisältää ilmeet, eleet, miten seistään, kävellään 
ja istutaan, ryhti, katsekontakti, välimatka toiseen, koskettaminen, 
ulkoinen olemus, pukeutuminen ja tuoksut, äänenpaino ja -sävy. 
Japanissa sanaton kieli on ”haragei” - sielun kieli. Mitä tärkeämpi 
asia on keskustelun alla, sitä viitteellisempää puhe on ja sitä 
enemmän informaatiota annetaan sanattomasti. Tällöin luotetaan 
vastapuolen intuitioon viestin perille saamisessa. 

Eurooppalainen tapakulttuuri on melko yhtenäinen, mutta 
erojakin eri maiden kesken löytyy - jopa pohjoismaiden kesken. 
Suuria eroja on myös pohjoisen ja etelän välillä. Nämä erot voidaan 
nähdä reformistisen ja katolisen kulttuurin yhtä hyvin kuin 
germaanisen ja latinalaisen kulttuurin eroina unohtamatta Itä-
Eurooppaa ja toisaalta sen perinteistä tapakulttuuria ja toisaalta 
sosialistista tapakulttuuria. ❦

historiaa
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Fintoton markkinointiassis-
tentti, 23-vuotias Jenni Tu-
runen on koulutukseltaan 

paitsi yo-merkonomi myös 
hevosen hoitaja. Jenni on nyt 
toiveammatissaan, jossa hän 
saa työskennellä hevosurhei-
lun markkinoissa; lähellä hä-
nelle lapsuudesta asti rakkaita 
ravihevosia.

Jenni opasti meitä Raviiri-
ravintolassa Vermossa toton 
saloihin. Samalla juttelimme 
hänen mielenkiintoisesta työs-
tään ja koulutuksestaan. 

Kerro meille itsestäsi ja 
opiskelustasi, Jenni
- Asun nykyisin Espoossa, 
mutta olen kotoisin Joensuus-
ta. Harrastuksiani raviurhei-
lun lisäksi ovat koiran kanssa 
lenkkeily ja kuntosaliliikunta. 
Olen harrastanut hevosia lä-
hes koko ikäni ja raviurheilu 
vei minut mukanaan jo alle 
10-vuotiaana. Yläasteen jäl-
keen, vuonna 2002, lähdinkin 
opiskelemaan Harjun Oppi-
miskeskukseen Virolahdelle 
maatalousoppilaitokseen he-
vosen hoitajaksi ja samalla 
ylioppilaaksi. Kyseessä oli 
kaksoistutkinto, joka oli ra-
kennettu niin, että kaksi en-
simmäistä vuotta vuoroteltiin 
lukion ja ammattitutkinnon 
välillä; viimeinen opiskelu-
vuosi kului lähes pelkästään 
lukion parissa, kertoo Jenni 
Turunen opinnoistaan hevos-
ten parissa.

- Ensimmäisenä opiskelu-
vuotena minulle sattui työhar-
joittelussa paha onnettomuus 
hevosen kanssa ja opiskelu-
ni olivat vaakalaudalla. Sain 
kuitenkin poikkeusjärjestelyin 
koulun suoritetuksi ja valmis-
tuin vuonna 2005 jouluna - 
puoli vuotta myöhemmin kuin 
muut opiskelutoverini. Tuossa 

vaiheessa oli selvää, ettei jal-
kani tulisi koskaan kestämään 
minkäänlaista seisomatyötä, 
joten minun oli mietittävä jat-
ko-opiskeluja tarkasti. 

Jenni muutti Lappeenran-
taan kaksoistutkinto-opis-
kelujen päätyttyä. Siellä hän 
aloitti merkonomiopinnot 
pitkän pohdinnan jälkeen 
syksyllä 2006. ”Minulla oli-
si ollut myös opiskelupaikka 
ammattikorkeakouluun, mutta 
kolmen ja puolen vuoden tra-
denomiopinnot tuntuivat pit-
kältä, varsinkin, kun en oikein 
tiennyt, olisiko liiketalouden 
ala minua varten. Olinhan aina 

haaveillut jatko-opiskeluiksi 
käytännön työtä, kuten ensi-
hoitajan tai sairaanhoitajan 
ammattia. Päädyin kuitenkin 
opiskelemaan yo-merkonomin 
tutkintoa sen lyhyen keston ja 
monipuolisuuden takia.”

- Muutin Lappeenrannasta 
kuitenkin keväällä 2007 Nur-
mijärvelle ja sain vaihdetuksi 
opiskelupaikkani Helsinkiin: 
Suomen Liikemiesten Kaup-
paopistoon. Viimeinen opiske-
luvuosi siellä oli hyvin antoisa 
ja sain hyvän pohjan työelä-
mään. Tämä viimeinen vuosi 
sai minut vakuuttuneeksi, että 
tulisin epäilyistäni huolimatta 

viihtymään alan töissä. Vii-
meinen viisi kuukautta tammi-
kuusta toukokuun loppuun oli 
työssä oppimista. Pääsin Fin-
totoon, joka oli minulle myös 
ykkösvaihtoehto hakemista-
ni paikoista. Jännityksellä ja 
mielenkiinnolla aloitin työssä 
oppimisen tammikuussa 2008; 
paikkaa Fintotossa ei tarvinnut 
katua kertaakaan, sillä viih-
dyin työssä oikein hyvin.

Jennin valmistuttua Suomen 
Liikemiesten Kauppaopistos-
ta viime keväänä hän sai ke-
sätyön Fintotosta. ”Täällä Fin-
totossa olivat ilmeisesti sen 
verran tyytyväisiä, että palk-
kasivat minut ensin kesätyön-
tekijäksi ja sitten sain mahdol-
lisuuden jäädä äitiysloman si-
jaiseksi. Olen ollut talossa nyt 
reilun vuoden ja koko aika on 
ollut erittäin mielenkiintoista, 
haastavaa ja mukavaa.” 

- Työskentelen tällä hetkellä 
markkinointiassistenttina se-
kä johdon sihteerinä. Työhöni 
kuuluvat monipuoliset mark-
kinoinnin ja myynnin tuki-
toimet ja työpäivät ovat vaih-
televia. Mikä parasta: saan 
samalla tehdä töitä minulle 
mieluisan harrastuksen paris-
sa. En olisi muutamia vuosia 
sitten voinut kuvitella tekevä-
ni tällaista, niin sanottua toi-
mistotyötä. Täytyy sanoa, että 
liiketalouden ala on vienyt mi-
nut sen verran mukaansa, että 
voin hyvin kuvitella tekeväni 
työtä alalla pitkään - ellen jo-
pa lopun elämääni. Yo-merko-
nomin tutkinto on koulutuk-
sena niin monipuolinen, joten 
uskon, että minulla on jatkos-
sakin hyvä mahdollisuus työl-
listyä, iloitsee Jenni Turunen 
opintovalinnoistaan. ❦

Haastattelu: Merja Äimänen

Yo-merkonomi Jenni Turunen Fintotossa

Työ kuin mieluinen harrastus
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Tilintarkastajamme Jorma Tuomi-
nen, ravimies itsekin, oli kutsunut 
Helmerit tutustumiskäynnille Ver-

mon raviradalle, keskiviikkoraveihin 11. 
maaliskuuta. Saimmekin VIP-kohtelun: 
tutustuimme valmentaja Antti Serkamon 
opastuksella hänen tallinsa ravihevosiin 
ja niiden huippuvalmennukseen, saimme 
toto-opastusta Fintoton ammattilaisilta, 
myyntipäällikkö Petri Hämäläinen ja 
markkinointiassistentti Jenni Turuselta. 
Kaiken huipuksi pääsimme palkitsemaan 
pokaalilla suorassa televisiolähetyksessä 
Tammatähti-ravin voittajan: viisivuotiaan 
lämminverisen tamman, Reding Ladyn. 
Kilpailussa vauhdikasta Ladya, jonka val-
mentaja on Tuomas Korvenoja, ohjasti 
lainakuski Ari Moilanen. Tammatähden 
omistaja Lars Ingman Oy kuittasi illan 

päävoiton, 5000 euroa. Vermon ilta oli 
kaikin puolin jännittävä ja opettava; tä-
män jälkeen tiedämme esimerkiksi, min-
kälainen on tasoituslähtö tai mikä ero on 
suosituimmilla toto-peleillä: Voittaja- tai 
Kaksari-totolla.

Me ensikertalaiset huomasimme, että 
raveihin voi jäädä koukkuun; niin muka-
va Vermon ilta oli. ❦

Merja Äimänen

Helmerit Toto-opissa Vermossa
Fintoto Oy (perustettu vuonna 2001) 
on suomalaisten Toto-pelien järjestäjä 
ja markkinoija, joka toiminnallaan 
turvaa maanlaajuisen hevostalouden 
taloudelliset kehitysedellytykset. Toto-
pelien myynti nousi uusiin 
ennätyslukemiin vuonna 2008. Toton 
kokonaismyynti oli 212,7 miljoonaa 
euroa, jossa oli kasvua edellisvuodesta 
2,2 prosenttia. Myynti oli 14. 
peräkkäisen kasvun vuosi.

Yrityksen tehtäviin kuuluvat mm. 
•	 Toto-pelien myynti ja markkinointi 
•	 valtakunnallisesta kilpailukalenterista 

päättäminen koordinoidusti Suomen 
Hippoksen kanssa 

•	hevosurheilun sisäinen ja ulkoinen 
tiedotus, tv-tuotanto ja 
satelliittilähetykset 

•	 Fintoto Oy:n koko osakekannan 
omistaa Suomen Hippos ry ja 
yrityksen toimitusjohtajana toimii 
Ilmari Halinen

www.toto.fi

Helmerit palkitsemassa Tammatähteä!

Anna-Maija ja Fabrizio.
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Helmerit vierailivat Kau-
punginmuseon Horison-
tissa Helsinki-näyttelyyn 

torstaina 5.3.2009. Oppaana 
toimi museolehtori Hilkka 
Vallisaari, joka tuntee perus-
teellisesti Helsingin historian. 
Hän kertoi monipuolisesti ja 
havainnollisesti Helsingin 
450-vuotisen historian valois-
ta ja varjoista. Helsingin kau-
punginmuseo tarjoaa kaiken-
ikäisille runsaasti monipuolis-
ta tietoa kaupungin vaiheista 
kaikkiaan 11 museossa ja net-
tisivuilla www.helsinginkau-
punginmuseo.fi 

Horisontissa Helsinki -näyt-
tely kertoo Helsingin kau-
pungin vaiheista 450 vuoden 
aikana. Ruotsin vallan aika, 
Venäjän vallan aika ja Itse-
näisyyden aika ovat omina 
kokonaisuuksinaan. Tärkeitä 
teemoja ovat mm. kaupungin 

satamat, elinkeinot ja yhteis-
kunnallinen elämä. Historialli-
siin henkilöihin ja tapahtumiin 
liittyvät tarinat elävöittävät 
kuvaa menneisyydestä ja aika-
kaudesta. Historian käänteet ja 
tapahtumat koskettavat lähei-
sesti myös yksityisen ihmisen 
elämää, vaikka se usein jää 
suurempien tapahtumien taus-
talle. Myös kaupunginmuseon 
omien arkeologisten kaivaus-
ten löytöjä esitellään laajalti. 
Kino Engel 2:ssa esitetään 
Helsinki-aiheisia filmejä. Ka-
tutasossa toimii museokauppa.

Ruotsin vallan aika
1200-luvulla Helsingin seu-
dulle saapuneet ruotsalaiset 
uudisasukkaat perustivat ky-
liä, jotka nyt ovat Helsingin, 
Espoon ja Vantaan kaupun-
ginosia. Helsinki perustettiin 
Koskelan kylän paikalla vuon-

na 1550 ja 90 vuotta myö-
hemmin kaupunki siirrettiin 
Vironniemelle. Linnoitustöi-
den ansiosta Helsingistä tuli 

1700-luvun lopulla hyvinvoi-
pa kaupunki, jonka varakkaat 
asukkaat rakensivat kartanoita 
kaupungin ulkopuolelle. Ruot-

Kohteena Kaupunginmuseon Horisontissa Helsinki -näyttely
Kaupunginmuseon 
päärakennuksessa, 
Sofiankatu 4:ssa on 
esillä Horisontissa 
Helsinki - 
Kaupunki kolmessa 
valtakunnassa 
– näyttely. Se on 
kokonaisesitys 
Helsingin ja 
Suomenkin 
historiasta. Näyttely 
on avoinna tämän 
vuoden loppuun asti.

Tuomio ja häpeä. Sääty-yhteiskunnan aikana elämä oli säännelty lakien ja asetusten avulla. Ran-
gaistukset vaihtelivat rikoksen laadusta riippuen. Syyllinen joutui istumaan määrätyn ajan jalka-
puussa ja häpeäpenkissä ihmisten pilkattavana.

Kauppapuoti. Kauppatavaravalikoiman esikuvana on ollut kaup-
pias Matts Enningin puodin inventaarioluettelo vuodelta 1795. 
Puodin runsaasta valikoimasta löytyi hienoja kankaita, nappeja, 
nauhoja, kampoja, saippuaa, puuteria, tupakkaa, teetä, punssia, 
rinkilöitä, mausteita, astioita, nauloja, heloja, hakoja, luonnon-
värejä, leluja ja seurapelejä.
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❦ Helsingin kaupunginmuseon ystävät tarjoavat kevään 
mittaan retkiä ja tutustumiskäyntejä. Ohjelmassa ovat 
muun muassa tutustuminen Hakasalmen huvilan kiintoi-
saan ”Varokaa, mustalaisia! Väärinymmärryksen histori-
aa” – näyttelyyn ja retket Sipoon vanhalle kirkolle sekä 
Tarvaspäähän ja Villa Elfvikiin. 

Museonystäviin voi liittyä kaupunginmuseon kotisivu-
jen Palvelut-sivun kautta tai noutamalla liittymislomak-
keen jostakin museon näyttelypisteestä. ❦

Kohteena Kaupunginmuseon Horisontissa Helsinki -näyttely
sin vallan aika Helsingissä 
päättyi vuonna 1808, jolloin 
venäläiset Suomen sodan ai-
kana valloittivat Helsingin ja 
Viaporin linnoituksen.

Venäjän vallan aika
Napoleonin sodat Euroopassa 
vaikuttivat myös Suomen koh-
taloihin. Venäjä aloitti Suo-
men sodan helmikuussa 1808. 
Helsinki valloitettiin jo sodan 
alkuvaiheessa, ja Viaporin lin-
noitus muutamaa kuukautta 
myöhemmin. Kun Suomesta 
tuli autonominen suuriruh-
tinaskunta, sen uudeksi pää-
kaupungiksi nimettiin Helsin-
ki vuonna 1812. Kaupungista 
tuli uusi keskushallinnon kes-
kus ja myös yliopistokaupunki 
Turun palon jälkeen 1828.

1899 keisari peruutti helmi-
kuun manifestilla Suomen eri-
tyisaseman ja perustuslailliset 
oikeudet. Sortovuodet alkoi-
vat. Ensimmäisen maailman-
sodan ja Venäjän vallanku-
mouksen seurauksena Suomi 
itsenäistyi 1917.

Itsenäisyyden aika
Suomi itsenäistyi Venäjän 
vallankumouksen kuohunnan 
vanavedessä. Alkoi poliitti-
sesti levoton aika, kansalais-
sota-sisällissota 1918 ja sitä 

seurannut yhteiskunnallinen 
kahtiajako. 1920–30-luvul-
la yhteiskunta eheytyi hiljal-
leen. Helsingille se oli kasvun 
aikaa. Talvisodan syttyessä 
1939 kansakunta yhdisti voi-
mansa ja kesti koettelemukset.

Sodan jälkeinen jälleen-
rakennus näkyi Helsingissä. 
Kaupunki teollistui ja kasvoi 
entisestään. Vuosina 1946 ja 
1966 kaupungin alueeseen lii-
tettiin laajoja alueita Helsingin 
pitäjästä. Sodan jälkeen syn-
tyneet sukupolvet ovat saa-
neet nauttia hyvinvointival-
tion hedelmistä. Suomalaiset 
ovat entistä koulutetumpia, 
nuoriso on voinut toteuttaa 
itseään aivan eri tavalla kuin 
aikaisemmat sukupolvet. Toi-
saalta yhteiskunnan nopea 
muutos aiheutti myös ongel-
mia. Suomi tuli myös entistä 
riippuvaisemmaksi kansainvä-
lisistä suhdanteista, erityisesti 
Neuvostoliiton romahtamisen 
jälkeen 1990-luvun alussa ja 
Euroopan unioniin liittymisen 
jälkeen. 1990-luvulla Helsinki 
muuttui nopeasti kansainväli-
seksi kaupungiksi, jossa puhu-
taan kymmeniä eri kieliä. ❦

Kuvat ja tekstin kokosi: Liisa Kotimäki 
Lähde: www.helsinginkaupunginmuseo.fi/

kaupunginmuseo

Tule Helsingin 
kaupunginmuseon ystäväksi

MJK Instituutin 
lyhytkoulutuksia

Saat jäsenetunasi -20 % 
normaalihinnasta.

Taloushallinto
• Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet 

28.-29.3. ja 16.-17.5.2009
 Hinta: 900 € + alv. 22 %, jäsenhinta 720 € + 

alv. 22 %, jäsenetusi 180 € + alv. 22 %
•  Palkanlaskennan perusteet 6.-7.4.2009
 Hinta: 810 € + 22 %, jäsenhinta 648 € + alv. 

22 %, jäsenetusi 162 € + alv. 22 %
• Budjettitaidot kuntoon toukokuussa 2009
 Hinta: 450 € + alv. 22 %, jäsenhinta 360 € + 

alv. 22 %, jäsenetusi 90 € + alv. 22 %

Työn ohessa
•  Myynnin tehovalmennus - kättelystä 

clousaukseen 15.-16.4.2009. 
 Koulutus järjestetään myös syksyllä 2009.
 Hinta: 810 euroa + alv 22 %, jäsenhinta 648 € 

+ alv. 22 %, jäsenetusi 162 € + alv. 22 %
• Myynnin tehovalmennus - vakuuttava 

vuorovaikutus 5.-6.5.2009. 
 Koulutus järjestetään myös syksyllä 2009.
 Hinta: 810 euroa + alv 22 %, jäsenhinta 648 € 

+ alv. 22 %, jäsenetusi 162 € + alv. 22 %

Sihteereille
• Puhelinpalvelun ajankohtaispäivä
 22.4.2009, 450 € + alv. 22 %, jäsenhinta 360 

€ + alv. 22 %, jäsenetusi 90 € + alv. 22 %
• Onnistuneen tapahtuman aakkoset
 7.5.2009, 450 € + alv. 22 %, jäsenhinta 360 € 

+ alv. 22 %, jäsenetusi 90 € + alv. 22 %

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.mjk.fi
Iso Roobertinkatu 20-22, 00120 Helsinki, 
puhelin (09) 4762 5200, faksi (09) 4762 5222,
e-mail info@mjk.fi, www.mjk.fi
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Uutisia

Lineal-toimistotuotteita
❦ Kansiopalvelun Lineal-valikoima tuo uusia työpistetuotteiden 
kokonaisratkaisuja toimistoihin ja kotikonttoreihin. Laaja tuote-
sarja tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia säilyttää informaatiota ja 
helpottaa työskentelyä. Tuotteiden suunnittelussa on huomioi-
tu erityisesti sisustuksellisesti vaativien avokonttorien tarpeet. 
Esteettisesti viimeistelty sarja yhtenäistää työpisteiden ilmeen 
eheäksi kokonaisuudeksi. ❦

Tutustu: www.lineal.fi 

Kirjoitusalusta, jossa 
alumiinilista kynille ja papereille.

Liiketalouden perustutkinnon 
perusteiden uudistaminen
❦ Ammatilliset perustutkinnot on uudistettu ja niitä ollaan par-
haillaan päivittämässä. Uudet tutkinnon perusteet tulevat voi-
maan 1.8.2009. 

Uudistetun Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin kolme 
koulutusohjelmaa tai osaamisalaa ovat: 
•	 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma
•	 Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma
•	 Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma 

Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut 
osaa mm. toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja mark-
kinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. 

Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman suorittanut 
osaa mm. palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta. Osaa 
sovellusohjelmaa käyttäen kirjata tavanomaisimmat liiketapah-
tumat sekä hoitaa laskutusta, myyntireskontraa ja ostoreskont-
raa. Osaa tehdä palkanhallinnon tavanomaisia tehtäviä. Osaa 
tuottaa taloushallinnon raportteja sekä arvioida yrityksen kan-
nattavuutta ja rahoitusta tuloslaskelman ja taseen perusteella.

Tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelman suorittanut osaa 
mm. toimia alan asiakaspalvelun, tietopalvelun ja kokoelman 
hallinnan tehtävissä myös verkkoympäristössä.

Uudistusten keskeisinä tavoitteina on ollut vahvistaa am-
matillisen koulutuksen suorittaneiden osaamisen vastaavuutta 
työelämän vaatimuksissa ja ammatillisen koulutuksen vetovoi-
maisuutta. ❦

Lisätietoa: 
www.oph.fi > opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet – 

opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu.

Yritystapahtumien järjestäjille
❦ Helsingin elinkeinopalvelun kongressiyksikkö on ensim-
mäinen etappi, johon suurempaa kokousta tai kansainvälistä 
kongressia suunnittelevan kannattaa ottaa yhteyttä. Yksiköstä 
saa apua myös yrityskokouksien ja kannustematkojen järjes-
tämiseen. 

Kongressien järjestäjiä avustetaan muun muassa kokousten 
suunnittelussa, kutsumateriaalin valmistamisessa ja markki-
noinnissa. Valmistetaan kutsuaineistoa yhteistyössä järjestäjän 
kanssa ja tarvittaessa organisoidaan kansainvälisille päättäjil-
le tutustumisvierailu Helsinkiin. Lisäksi varataan alustavasti 
kongressien kokous- ja näyttelytilat sekä hotellihuoneet. Tue-
taan kongresseja tarjoamalla markkinointiin esimerkiksi esit-
teitä, filmejä ja kuvia. Yksikön palvelut ovat maksuttomia. ❦

Lähde: www.hel.fi/elinkeinopalvelu 

Matkailuneuvontapiste 
avataan jälleen
❦ Matkailuneuvonnan päätoimipisteen uudistyö on loppusuo-
ralla. Yli 400 000 asiakasta vuosittain vetävä neuvontapiste 
Pohjoisesplanadi 19:ssa avataan jälleen asiakkaille maalis-huhti-
kuun vaihteessa. Vuorovaikutteinen palvelukonsepti ja näyttävä 
informaatiotekniikka tekevät matkailuneuvonnasta modernin 
matkailijakeskuksen. 

Uudistyö on toteutettu rintarinnan naapurissa sijaitsevaan Ju-
gendsaliin avattavan Cafe Jugendin remontoinnin kanssa. Mat-
kailuneuvonnasta tulee olemaan suora yhteys kahvilan puolelle. 
Tervetuloa hakemaan vinkkejä omaan tai vaikkapa ulkomaisen 
liikevieraan ohjelmaan. ❦

Luokkahuoneisiin uutta 
tekniikkaa
❦ Uudet dataprojektorit ja kaapeloinnit tuovat tietojaan luok-
kahuoneisiin.

Helsingin koulujen luokkahuoneisiin asennetaan parhaillaan 
datavideoprojektoreita ja samalla opetustilojen tietoliikennekaa-
peloinnit viritetään ajan tasalle. Työ jatkuu vuoteen 2011, jolloin 
Helsingin koulujen jokaisessa luokkahuoneessa nautiskellaan 
tämän päivän esitystekniikasta. Kaikkien aikojen asennushank-
keesta vastaa Helsingin kaupungin tilakeskus. 

Datavideoprojektorin ja nopean kuituyhteyden ansiosta opet-
taja voi esimerkiksi heijastaa koulu-tv-lähetyksen omalta tie-
tokoneeltaan käsin valkokankaalle. Lisäksi koulut saavat mm. 
valmiuden langattoman internetyhteyden käyttöön.

Rakennusalan jäähtyminen on sentään vähentänyt sähköinsi-
nöörin päänsärkyä. Asennushanke etenee liukkaammin nyt kun 
alan firmoissa on taas vapaata kapasiteettia. 

Helsingin kaupungin opetusvirasto satsaa yli kymmenen mil-
joonaa euroa uusien projektoreiden asennukseen. Tänä keväänä 
asennustöitä tehdään muun muassa Minerva skolanissa sekä 
Munkkivuoren ja Munkkiniemen ala-asteilla. 

Projektorit asennetaan myös ammatillisiin oppilaitoksiin. ❦
Lähde: Kiviset sidosryhmälehti 1-2009

Koonnut: Liisa Kotimäki
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Uudistunut 
www.visithelsinki.fi 
Matkailu- ja kongressitoimiston hallinnoima visithelsinki.fi – 
verkkosivusto on luonut nahkansa ja opastaa käyttäjiä pääkau-
punkimme tarjontaan entistä uljaampana. Sivusto palvelee nyt 
myös matkailun ja median ammattilaisia huomattavasti katta-
vammin. Sivustolla käy vuosittain noin 800 000 eri kävijää. 

Uutta:
●	Uusi	tutkitusti	käyttäjäystävällinen	hakemistorakenne	ja	

navigaatio
●	Upeita	kaupunkia	havainnollistavia	panoraamakuvia
●	Google	Maps	–	pohjaiset	karttapalvelut	kohdeluetteloineen
●	Täsmätietoa	erilaisille	matkailijatyypeille	Sinulle-osiossa
●	Kattava	kokous-	ja	juhlapaikkalistaus	sekä	tilan	haku	käyttä-

jän tarpeen mukiaan
●	Mukana	edelleen	kaupungin	kattavimmat	majoitus-	ja	tapah-

tumahaut

Yli kolme miljoonaa 
yöpymisvuorokautta
❦ Helsingissä on viime vuosina riemuittu matkailun vahvasta 
kasvusta. Vuonna 2008 ennätyksiä rikottiin jälleen, vaikkakin 
alkuvuoden kasvutahti hiipui globaalin taantuman myötä. 

Helsingin majoitusliikkeissä rikottiin ensimmäistä kertaa kol-
men miljoonan yöpymisvuorokauden raja. Yöpymisiä kertyi 
yhteensä yli 3 082 000. Edellisvuosien ennätyslukujen pääl-
le saatiin kasvua yli kolme prosenttia. Erityisen ilahduttavaa 
oli kotimaisten yöpymisten seitsemän prosentin ponnahdus. 
Helsinki kiinnostaa myös mereltä päin. Kansainvälisiä risteily-
aluksia saapui 360 000 eli huimat 38 prosenttia enemmän kuin 
edellisellä kaudella. ❦

Lisätietoa: www.visithelsinki.fi > Media > Matkailutilastot

Maakuntajuhlat 4.-6.6.2009
❦ Helsinki on kutsunut maakuntia kylään ja isännöinyt tapah-
tumaa jo vuodesta 1988. Ensi kesänä Senaatintorilla esittäytyy 
ensimmäistä kertaa Satakunta. Tapahtuma käynnistää Helsinki-
viikon ja kaupungin iloisen alkukesän. ❦

Lisätietoa: www.helsinkiviikko.fi

Jääkiekkoa kesäkuussa 
Narinkkatorilla
❦ Satakuntalaiset liigajoukkueet tekevät historiaa pelaamalla 
paikallisottelun Helsingin ydinkeskustassa Narinkkatorilla ke-
säkuussa. Ottelu pelataan synteettisellä jäällä osana Satakunnan 
maakuntajuhlaa lauantaina 6.6. klo 16. ❦

Helmerin kielinurkkaus

Kolkutusta omassatunnossa pitkänäperjantaina?

Ennen pitkänperjantain tapoihin kuului, ettei saanut me-
telöidä eikä leikkiä ulkona.

Omatunto ja pitkäperjantai ovat yhdyssanoja, joiden 
alkuosana on adjektiivi. Sanat taipuvat lystikkäästi sekä 
keskeltä että lopusta.

Täysikuu on samaa sarjaa. Kuu on komeimmillaan täy-
denkuun aikaan.

Pitkääperjantaita näkee myös kirjoitettavan niin, ettei  
alkuosaa taivuteta. Nykyisin niinkin voi tehdä.

Paastonajan ja pääsiäisen lähestyessä on hyvä muistaa, 
että juhlapäivät, myös pääsiäiseen liittyvät, kirjoitetaan 
pienellä alkukirjaimella: hiljainen viikko, laskiaistiistai, 
tuhkakeskiviikko, kiirastorstai, 2. pääsiäispäivä jne.

Selma Vilhelmiina Virtanen 89 v
Seurakunnat ilmoittavat joka viikko kirkollisissa ilmoi-
tuksessa hautaan siunattujen nimet ja iät. Iän perään ei 
tule pistettä, paitsi kun piste lopettaa lauseen. 

 ● v. = vuonna, vuosina
 ● v = vuotta
 ● Ville 5 v, osaa piirtää hyvin.
 ● Isoäitini syntyi v. 1882.
 ● Hautaan siunattiin Matilda Huttunen 78 v,  
Kalervo Kettunen 56 v ja Liisa Virtanen 60 v.

À la Helén ja Hildén
Muutamien työtovereidemme sukunimissä on korko-
merkki eli aksentti eli tarke. 

Joissakin kielissä se on tapana merkitä tarkoittamaan 
tavanomaisesta poikkeavaa painotusta.

Korkomerkki on suomen kielessä yleensä oikealta yl-
häältä vasemmalle alas piirrettävä merkki (é). Ranskan 
kielessä esiintyy myös toiseen suuntaan kulkeva tarke 
”à la carte”. Molempia voi ihailla sanonnassa ”déjà-vu”.

Ylimääräinen merkki kuuluu ainakin alla mainittujen 
Vantaan seurakuntien työntekijöiden nimiin: Huomaa 
merkin suunta!

 ● Kirsti Helén
 ● Päivi Lindstén
 ● Anne Hildén

(Lähde: Vantaan srky:n Intra)



Tunteet ovat vahvasti muka-
na kaikessa tekemisessä ja 
kanssakäymisessä. Erityi-

sesti palvelutyö vaatii hyvää 
tunneosaamista sekä halua 
ja taitoa kohdata vastapuoli 
tunteineen päivineen. ”Kaik-
ki tunteet ovat totta ja hyväk-
syttäviä, mutta itse päätämme, 
miten annamme niiden vaikut-
taa käyttäytymiseemme”, sa-
noi Kotimaa-yhtiöiden toimi-
tusjohtaja Pauli Aalto-Setälä  
Mercurin Palvelu Polttopis-
teessä  -seminaarissa.  

Älä oleta, kysy!
Toisen tunteista on vaikea saa-
da selkoa vain eleiden ja il-
meiden perusteella. Tyypillistä 
on, että analysoimme kanssa-
ihmisen tunteita muiden kuin 
hänen itsensä kanssa. Pauli 
Aalto-Setälä kehottikin kes-
kustelemaan asiasta suoraan 
henkilön itsensä kanssa.

On kuitenkin muistettava, 
että aina toinen ei ole halukas 
jakamaan tunteitaan muille 
varsinkaan julkisesti. 

Helpoimmin tunnistamme 
ilon tunteen. Se välittyy myös 
nopeasti eteenpäin. Sanonta 
”nauru tarttuu” pitää sanan-
mukaisesti paikkansa.  Ihmisiä 
vaivaa vielä virheellinen näke-
mys siitä, että iloinen ihminen 
olisi tehottomampi kuin otsa 
rypyssä töitä puurtava kol-
legansa. Asia on usein juuri 
päinvastoin. Aalto-Setälän 
mukaan työyhteisöissä tulisi-
kin viljellä juuri ilon ja arvos-
tuksen tunteita.

Kasvojen lisäksi koko keho 
ilmaisee tunnetilojamme. Si-
ten esimerkiksi apatia, syylli-
syys tai vaikkapa häpeän tun-
ne saa meidät helposti lysäh-
tämään kasaan. Lyyhistyneenä 

ja pää painuksissa ihmisen on 
kuitenkin vaikea nähdä ratkai-
suja ympärillään, vastassa kun 
ovat vain omat kengänkärjet.  
Kun oikaisemme ryhtimme ja 
vedämme hartiamme taakse, 
mielikin alkaa toimia toisella 
tavalla ja näemme asioita uu-
desta vinkkelistä. 

Myönteiseen toimintaan
Ihmisen on tärkeää hyväksyä 
myös riitasointuiset tunteen-
sa. Ihmismieli pyrkii onneksi 
luontaisesti ohjaamaan nii-
tä harmoniaa kohti. Kieltei-
set tunteet vievät energiaa ja 
murentavat pohjaa kanssa-
käymiseltä. Erityisesti omaa 
kateuden tunnettaan on mo-
nen vaikea hyväksyä. Selitte-
lemmekin toisen menestystä 
helposti muilla tekijöillä kuin 
asianomaisen ansioilla.

”Liikunta on erinomainen 
keino säädellä omia tunnetilo-
ja. Miehillä sen on todettu ole-
van yksi kolmesta yleisimmis-
tä tunteiden säätelykeinoista”, 
Aalto-Setälä sanoi. 

Hyvä keino on myös tie-
toinen hengittäminen, johon 
harjaannuttavat esimerkiksi 
Pilates ja jooga. Vanha kun-
non keino tyynnyttää omaa 
mieltään on myös laskea kym-
meneen tunnekuohua aiheutta-
vissa tilanteissa. Muun muassa 
esiintyvät taitelijat käyttävät 
mielikuvaharjoittelua hallitak-
seen ja ohjatakseen tunteitaan 
ennen esiintymistä.  

Kiire nitistää luovuuden
Kiire on tehokas tapa nitistää 
luovuus. Kiireestä on tullut-
kin monelle itseisarvo. Se saa 
monet tuntemaan, että ovat 
ihmisenä arvokkaampia kuin 
kollegansa. 

”Kiireinen ihminen heittää 
piiloviestin muille omasta tär-
keydestään: Minun palvelujani 
tarvitaan, olen tärkeä, minulla 
on kiire. Sinä et ole niin kiirei-
nen, sinä et ole tärkeä”, sanoi 
”luovuuden asiamies” Mato 
Valtonen Mercurin Palvelu 
Polttopisteessä -seminaarissa. 

Valtosen mukaan kiireestä 
on hyvää vauhtia tulossa kan-
sansairaus. Joka kolmannen 
arvellaan kärsivän työstä joh-
tuvasta stressistä. Stressaan-
tunut ihminen ei ole tehokas. 
Hän joutuu muita useammin 
tapaturmiin, ja hänen työte-
honsa on laskenut. Kiireessä 
emme ehdi nähdä ympärillem-
me tai reagoida mahdollisuuk-
siimme.  

”Moni stressaantunut pyö-
rii sängyssään ja miettii ko-
ko yön työasioitaan. Mutta ei 
sänky ole mikään työpaikka. 
Stressistä kannattaa hankkiu-
tua eroon ja tarvittaessa käyt-
tää siihen asiantuntija-apua”, 
Valtonen huomautti.

Tue, älä tyrmää
Luovuutta tukahduttavat te-
hokkaasti työpaikan väärät 
asenteet ja huono ilmapiiri. 
Ilmapiiri saattaa kääntyä het-

kessä päälaelleen yrityksessä, 
jossa ihmisten esittämät ideat 
tyrmätään oikopäätä. Työpai-
kalla uusien ideoiden esittämi-
nen valtuutetaan helposti vain 
esimiehille, ja muiden esit-
tämät mahdollisuudet jäävät 
käyttämättä. Valtonen muistut-
tikin kannustamisen voimasta.

Mato Valtosen kokemusten 
mukaan parhaat ideat syntyvät 
autolla ajaessa. Omat, käsittä-
mättömiltäkin kuulostavat ide-
at voivat tuottaa huimia mah-
dollisuuksia, kun ne saa jakaa 
muille. ”Itse olen saanut olla 
mukana porukoissa, joissa uu-
sia ajatuksia on tuettu ja kan-
nustettu esittämään.”

”Hullut vievät maailmaa 
eteenpäin, ja viisaat koettavat 
pitää sitä pystyssä”, hän sitee-
rasi. ❦

Taru Mälkiä, tiedotuspäällikkö
Mercuri International Oy

Mercuri Palvelu Polttopistees-
sä -seminaari järjestettiin Hil-
ton Helsinki Kalastajatorpalla 
helmikuussa 2009. Mukana oli 
yli kaksisataa palvelualan am-
mattilaista ja heidän esimies-
tään. Seminaaripäivä järjes-
tettiin nyt 18. kerran. 

”Stressaantunut ihminen ei ole tehokas eikä näe ratkaisuja ym-
pärillään”, Mato Valtonen sanoi Mercurin seminaarissa.

Mercurin Palvelu Polttopisteessä -seminaari

Tunteet, työ ja innovatiivisuus
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Helmerin ruokanurkkaus Anni Purontaa

Tammikuun Helmeri-lehdessä kirjoitin kouluruokailusta, 
pinaatista ja kananmunista.  Pinaattikeitto ja tillilihahan 
ovat monen eri-ikäisen koululaisen ”inhokkeja”.  Kerroin, 

että molemmat kuuluvat suosikkiruokiini.  Eilisessä (19.3.) 
Iltalehdessä myös Anne Pohtamo kertoo, että piti koulussa 
kanaviillokista ja tillilihasta.  

Perustilliliha  4:lle hengelle
1 kg nuorta naudan- tai lampaanlapaa, etuselkää tai kylkeä
10 valkopippuria
laakerinlehti
porkkana
sipuli
persiljaa
2 tl suolaa vesilitraa kohti

Laita liha kookkaina paloina pataan ja lisää kiehuvaa vettä 
sen verran että lihapalat peittyvät. Kuumenna hitaasti ja kuori 
pois vaahto. Lisää suola, mausteet ja persilja sekä porkkana 
ja sipuli paloiteltuna. Hauduta miedolla lämmöllä pari tuntia.  
Lihan on helposti irrottava luista.  Nosta lihat pois, irrota luut 
ja siivilöi liemi. Leikkaa liha kuutioiksi.

Tee kastike:
2 rkl voita
3 rkl vehnäjauhoja
5 dl lihan keitinlientä
1 dl kermaa 
1 rkl etikkaa
1 tl sokeria
1 dl silputtua tilliä

Kuumenna padassa voi ja kiehauta jauhot rasvassa.  Älä rus-
kista.  Lisää liemi pienissä erissä ja vatkaa koko ajan.  Kyp-
sennä hetki, lisää kerma ja hauduta jauhot kypsiksi.

Lisää lihapalat kastikkeeseen.  Mausta tillillä ja tee hapan-
imeläksi etikalla ja sokerilla.

Tilliliha toisella tavalla:

muuten samat ainekset, mutta liha voisi olla häränrintaakin
lisäksi:
puolikas valkosipuli
varsisellerinvarsi
 ja kastikkeeseen:
salottisipuli
vajaa tl raastettua piparjuurta

Alkuun sama työ kuin yllä.  Kastike: kuullota ensin salotti-
sipuli voissa, sitten vehnäjauhot.  Kun seos on tasaista, lisää 
tillinvarret ja piparjuuri. Hauduta puolisen tuntia. Lisää suo-
laa ja tarvittaessa pippuria. Lisää hienonnettu tilli ja kiehauta.

Yhden koulukunnan kastikevaihtoehto:
5 dl keitinlientä 
3 dl kermaa
1-2 tl sokeria
suolaa
pippuria
1 rkl etikkaa
pienen sitruunan mehu (ja kuori)
nippu hakattua tilliä
3 rkl voita

Kiehauta liemi sekä kerma ja keitä seos kokoon kunnes jäljel-
lä kaksi kolmannesta.  Lisää etikka ja sitruunan mehu ja mah-
dollisesti kuori. Mausta sokerilla, tillillä, suolalla ja pippuril-
la.  Sekoita joukkoon viimeisenä voi.  Lisää sitten lihakuutiot.

Lihaa keittäessä voi mukana olla mieltymysten mukaan mui-
takin juureksia kuten palsternakkaa ja juuriselleriä.  Luovuut-
ta maun mukaan. 

Hyvää ruokahalua ja mukavaa Pääsiäistä! 
Keitelkäähän kananmunia.

SMYL-liiton kevätvuosikokous Helsingissä

SMYL-liittomme sääntömääräinen kevätvuosikokous on 
lauantaina 16.5. kello 16.00 Helsingissä Hotelli Helkassa, 
osoite: Pohjoinen Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki.

Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 15.45.

Työttömyyskassan edustajiston kokous Helsingissä

Työttömyyskassa Nomitin edustajiston kokous pidetään 
Helsingissä 
sunnuntaina 17.5.2009 kello 13.00 alkaen.

Kokouspaikka ilmoitetaan myöhemmin.

KOKOUKSIA
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Yhä useampi työskentelee 
pääasiallisesti tietoko-
neilla. Vaikka työ nykyi-

sin onkin fyysisesti kevyttä, 
rasittaa pienikin lihasjännitys 
pitkäkestoisena lihaksistoa. 
Monet tutkimukset osoitta-
vatkin, että valtaosa niska-
hartiaseudun ja yläraajojen 
vaivoista liittyvät tietokoneilla 
työskentelyyn.

Hyvä toimistoergonomia koostuu 
monista asioista
Ergonominen työpiste on 
muutakin kuin oikein säädet-
ty työtuoli. Ergonomialla tar-
koitetaan toimenpiteitä, joilla 
työpiste muokataan kullekin 
työntekijälle sopivaksi, jokai-

sen henkilökohtaiset ominai-
suudet huomioiden. Väärin 
mitoitettu työpiste aiheuttaa 
helposti niska- ja hartiaseudun 
jännitystä ja päänsärkyä. Työ-
pisteen valaistus, lämpötila ja 
ääniympäristö ovat olennainen 
osa ergonomiaa ja työviihty-
vyyttä.

Nykyiset kalusteet ovat pää-
asiallisesti säädettäviä ja eri-
laisia, erityisesti ergonomiaan 
suunniteltuja lisälaitteita ja 
kalusteita on myös runsaasti 
saatavilla. Oikeanlaisilla ka-
lusteilla ja laitteilla työpiste 
voidaankin helposti säätää 
yksilöllisesti, jokaiselle käyt-
täjälle sopivaksi. Tyypillisiä 
ergonomiavirheitä ovat hiiren 

paikka tai vääränlainen hiiri, 
näytön korkeus ja kalusteiden 
säädöt.

Ergonomialla vähemmän 
liikuntaelinvaivoja
Ergonomiasta on tullut entistä 
tärkeämpi tekijä työperäisten 
vammojen ehkäisyssä työ-
ympäristössä. Ergonomisesti 
oikein valituilla ja käytetyil-
lä sekä käyttäjänsä mukaan 
mitoitetuilla työvälineillä 
ehkäistään ennen kaikkea tu-
ki- ja liikuntaelinten haitallis-
ta kuormitusta ja sairauksia. 
Vääränlainen ergonomia ai-
heuttaa usein lihassärkyjä ja 
jopa vammautumisia. Oikean-
laisella ergonomialla voidaan 
saavuttaa merkittäviä säästöjä 
sairauspoissaolojen vähenty-
essä. Myös yleinen työhyvin-
vointi kasvaa.

Tauon paikka

Paraskaan työpisteen ergono-
mia ei riitä, jos ei muista vä-
lillä pitää pieniä, palauttavia 
taukoja. Aika ajoin tulisikin 
hetkeksi poistua työpisteeltä 
ja harjoittaa ohjattua tai oma-
ehtoista taukoliikuntaa. Tätä 
tarvitsevat niskan, hartioiden, 
hiirikäden ja silmien lisäksi 
myös mieli.

Jos kolotukset vaivaavat, 
kannattaa asia ottaa rohkeasti 
esille ja pyytää käyttöön ergo-
nomisia työvälineitä. Jokainen 
työntekijä on yritykselle sen 
arvoinen.

Eeppo Haukka, markkinointipäällikkö, 
Officeday Finland Oy

Tuolit
Hyvällä työtuolilla voidaan istuimen säädöt ja korkeus asentaa 
jokaisen käyttäjän ominaisuuksien mukaan. Hyvä tuoli tukee 
selkää ja mahdollistaa hyvän työskentelyasennon.
Rannetuelliset hiirimatot, ranne- ja kyynärtuet
Rannetuilla käsi asettuu luonnolliseen asentoon ja tällä voidaan 
vähentää ranteen väsymistä, epämukavuutta ja rannevaivoja. 
Rannetukien avulla ranteen hermot eivät joudu puristuksiin. 
Kyynärtuet poistavat käsien kannattelutarpeen vähentäen nis-
ka- ja hartiarasitusta.
Selkä- ja jalkatuet
Selkätuilla voidaan jokaiselle yksilöllisesti säätää istuin mah-
dollisimman sopivaksi. Jalkatuki auttaa ylläpitämään ryhtiä; 
käyttö vähentää jalkojen, selän ja niska-hartiaseudun rasitusta.
Kannettavan tietokoneen teline
Telineellä kannettava tietokone saadaan nostettua paremmalle 
katselukorkeudelle.

Konseptitelineet
Konseptitelineet helpottavat papereiden käsittelyä. Papereiden 
asettelu samalle korkeudelle näytön kanssa estää silmien väsy-
mistä sekä niska-hartiaseudun kiputiloja.
Hiiriohjaimet ja -ohjaintuet sekä ergonomiahiiret
Ergonomiahiirien avulla ranne ja käsivarsi asettuvat luonnol-
liseen asentoon. 

Hiiriohjaimilla ja -ohjaintuilla saadaan käsi- ja olkavarren 
rasitusta pienennettyä.
Tietoturvasuojat
Tietoturvasuojalla voidaan näyttö pimentää ulkopuolisilta kat-
seilta. 
Valaistus
Oikealla valaistuksella voidaan estää heijastusongelmista joh-
tuvia huonoja työskentelyasentoja.

Ergonomialla työhyvinvointiin

Rollermousella eroon olkapäävaivoista.
Rollermouse-tuotteita ja muitakin ergo-
nomiatuotteita voi hankkia mm. Office-
daysta. Lisätietoa: www.officeday.fi

Hyvä toimistoergonomia koostuu monista asioista
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Paasitornin vieressä sijait-
seva vuonna 1955 valmis-
tunut toimistorakennus 

kunnostetaan hotelliksi. Kort-
telin sisäpihalla oleva entinen 
tuotantorakennus puretaan ja 
tilalle rakennetaan täydentä-
vää hotellikapasiteettia. Uu-
disrakennusosan kivijalkaan 
valmistuu 250-paikkainen 
kokoustila, joka täydentää ko-
kous- ja kongressikeskus Paa-
sitornin runsasta tilatarjontaa. 

Persoonalliseen neljän täh-
den hotelliin tulee yhteensä 
noin 170 huonetta. Hotellin 
sisäänkäynti ja vastaanotto on 
Paasivuorenkadulta ja majoit-
tuvien kokousvieraiden viihty-
vyyttä lisää suora kulkuyhteys 
hotellista kokous- ja kongres-

sikeskukseen sisätilojen kaut-
ta. 

Suuremmat rakennus- ja 
purkutyöt ajoittuvat kesään 
2010. Hotellitoimintaa tulee 
harjoittamaan Next Hotels 
Finland Oy. Tämän hetkisen 
käsityksen mukaan hotelli ja 
ravintolapaviljonki valmistu-
vat vuonna 2011.

Eläintarhanlahdelle, Ra-
vintola Graniittilinnan edus-
talle noin kymmenen metrin 
etäisyydelle rantaviivasta ra-
kennetaan 200 asiakaspaikan 
ravintolapaviljonki. Ravinto-
lapaviljonki tulee toimimaan 
tasokkaana anniskeluravinto-
lana palvellen myös Paasitor-
nin asiakkaita. 

Hotellin ja ravintolapavil-

Paasitornin voi sanoa olevan osa kansallismaisemaa.

jongin myötä palvelutarjonta 
Paasitornin korttelissa kasvaa 
lähivuosina merkittävästi.

Lähde: www.paasitorni.fi 
Kuva: Liisa Kotimäki

Hotelli ja ravintolapaviljonki 
Siltasaareen 2011
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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 2.4. klo 19.00
APRILLIVIIKON LAULAJAISET
Finlandia-talo
Helsingin kaupungin orkesteri

Yhteislaulua ja soittoa HKO:n seurassa; laulattajana Tomi Metsäketo, 
johtajana Atso Almila
Hinta: 16,00 euroa (normaali 20,00 e), maksuviite 4569.
Ilmoittautumisaika ohi – kysy peruutuksia.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

To 16.4. klo 19.00
Tanssi-ilta Kylián – Ek
Suomen Kansallisooppera
Päänäyttämö
Helsinginkatu 58

Tanssin lumo valtaa Kansallisoopperan Päänäyttämön huhtikuussa 
kun maailman johtavista koreografeista kaksi, Jiri Kylián ja Mats Ek, 
antavat henkeäsalpaavan taidonnäytteen maailmanluokan tanssista. 
Elämyksellisessä illassa saa seurata miltei akrobaattista tanssia ja 
kaunista liikettä komiikalla höystettynä. Kansallisooppera 
suosittelee teosta niin ensikertalaisille kuin myös kaikkein 
laatutietoisimmille tanssin ystäville.
Esityksen kesto n. 2 h, 1 väliaika.
29,00 euroa, (norm. hinta 42 e), maksuviite 4637.
Ilmoittautuminen ohi, kysy paikkoja.
Teosesittely on kello 18.15 Alminsalin lämpiössä, jonne on vapaa 
pääsy.
Tutustu tarkemmin tanssiteoksiin: www.ooppera.fi /baletit

Ma 20.4. klo 19.00
Spring Awakening
Uusi musikaali
Steven Sater, Duncan Sheik
Helsingin kaupunginteatteri
Suuri näyttämö

Kaupunginteatterin uuden musikaalin ensi-ilta oli 5. helmikuuta. 
Nuoret lahjakkaat näyttelijät Sara Melleri ja Jarkko Tamminen, jotka 
ovat esiintyneet myös erilaisissa televisio-ohjelmissa, ovat Spring 
Awakening´in pääosissa. Musikaalissa on mukana myös Kwan-
yhtyeen Mariko!

Ohjaus: Neil Hardwick, kapellimestari: Lasse Hirvi, koreografia: 
Harri Kuorelahti 
Rooleissa: Jarkko Tamminen, Sara Melleri, Petrus Kähkönen, Mariko 
Pajalahti, Teemu Mustonen, Raili Ruutu, Kalle Lindroth, Kaisa 
Leppänen, Samuel Harjanne, Elina Pirinen, Antti Lang, Tuukka 
Raitala, Emilia Nyman, Tuukka Leppänen, Sanna Majuri, Jukka 
Nylund, Yasmine Yamajako, Oskari Katajisto, Leena Rapola 

Musikaali Spring Awakening on saanut inspiraationsa yhdestä 
näytelmäkirjallisuuden kiistellyimmästä mestariteoksesta. Frank 

Wedekindin teos oli ilmestyessään niin rohkea kuvaus nuorten 
kasvusta ja elämänkiihkosta, että sen kaikki näyttämöversiot 
kiellettiin, eikä sitä englanninkielisenä esitetty kokonaisuudessaan 
lähes sataan vuoteen. Nyt näille sadan vuoden takaisille 
murrosikäisille on annettu 2000-luvun ääni ja vimma. Spring 
Awakening voitti kahdeksan Tony-palkintoa ja se valittiin vuoden 
parhaaksi musikaaliksi 2007. 

Hinta: 39,00 euroa (norm. 41,00 e), maksuviite 4572
Ilmoittautumisaika on ohi, kysy paikkoja.
Tutustu: www.hkt.fi
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 8.4. ja 6.5. ja to 28.5.
Hemmottelupäivät kauneusalan koulussa
Spa-jalkahoitoja ja kauniit kynnet!

Uusi kauneusalan koulu Roihupellossa tarjoaa mahdollisuuden 
hemmotteluun edullisesti opiskelijatyönä.

Hemmotteluiltapäivät Helmereille järjestetään kolmena eri käyntinä 
keskiviikkona 8.4. ja 6.5. sekä torstaina 28.5. klo 16.–18.30. 
Mukaan mahtuu yhteen iltaan 10 henkilöä. Kolme jalkahoitoon, 
hiusten käsittelyyn ja kolme esim. rakennekynsien laittoon  ja yksi 
kasvohoitoon. 

Hinnat   euroa

Minimanikyyri  10,-
Spa-manikyyri  15,-
Minipedikyyri  15,-
Spa-pedikyyri>jalkahoito 30,-
Kasvohoito  20,-
Kasvohoito+hieronta 30,-
Hiustenpesu+touch therapy+
föönaus    20,-
Ripsien ja kulmien värjäys 10,-
Rakennekynnet alk. 50,-
Ripsipidennykset alk. 50,-

Ilmoittautumiset: 3.4., 30.4. ja 20.5. (ks. käyntiajat yllä)
Varaa aika ja hoito mieluiten sähköpostilla: 
liisa.kotimaki@helmeri.fi 
Tiedustelut päivisin klo 16.00 jälkeen puh. 050541 8597

Myös muita aikoja esimerkiksi omatoimiseen käyntiin voi tiedustella 
ja varata suoraan koululta puh. (09) 7250 7245.
Aukioloajat: ma-ti ja pe klo 9.-15.30 sekä ke-to 12.-18.30.

Osoite: Vaihtoehtoinen ammatti- ja oppisopimuskoulu (Sovinto ry) 
Roihupellon teollisuusalue, Pulttitie 9-11, 00880 Helsinki.
Pysäköinti Laippatien puoleisella parkkialueella. 
Bussi: 80 Herttoniemen metroasemalta. esim. lähtö klo 15.29 tai 
15.41. Arvioitu aika 15 min. Jää pois Tulppatien pysäkillä. 

Tervetuloa hemmotteluun!
Helmerivetäjä Liisa Kotimäki
www.sovinto.fi/?OPINTOLINJAT
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Ti 21.4. klo 17.00 – 19.00 
APTEEKKARIN VIERAILU TOIMISTOLLA
Luonnonkosmetiikka tutuksi
Helmerien toimistolla Pengerkatu 1 B, Helsinki 

Saamme vieraaksemme apteekkari 
Onerva Pekkosen Hakaniemen 
apteekista. 
Hän kertoo meille apteekin 
luonnonkosmetiikkatarjonnasta ja 
apteekin tiloissa toimivan 
terveyskaupan 
luonnonkosmetiikasta. Kuulemme myös Hyvän Mielen Apteekkien 
kanta-asiakkuudesta. 
Lisäksi saamme hyödyllistä neuvoa ja tietoa Matkailijan matkalle 
varautumisesta. 
Apteekkari Onerva Pekkonen on valmis vastaamaan kysymyksiimme. 
Saat vastaukset tiukimpiinkin kysymyksiin. Voit lähettää ennalta 
aiheisiin liittyviä kysymyksiä 
osoitteella: liisa.kotimaki@helmeri.fi 

Hinta: 4 euroa / henkilö. Maksuviite: 4624 
Pientä tarjoilua on luvassa. 
Ilmoittautumiset ja maksut 14.4. mennessä. 
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Tervetuloa mukaan!
Tutustu: www.hakaniemenapteekki.fi/ 

Pe-su 24. – 26.4.2009
Junamatka Pietariin 

Matka on peruutettu pienen osallistujamäärän vuoksi. Järjestetään 
myöhemmin sopivampana ajankohtana.

Ke 29.4. kello 19.00
Mozartia kevääseen -konsertti
Helsingin kaupunginorkesteri
Finlandia-talo

Helsingin kaupunginorkesterin keväisessä, Vapun ajan Mozart-
konsertissa kuullaan Mozartin kuuluisimpia teoksia, kuten Sarastron 
aaria oopperasta Taikahuilu, alkusoitto oopperasta Ryöstö Seraljista 
ja Mozartin 40. sinfonia.
Orkesterin johtajana Okko Kamu ja 
solistina oopperalaulaja Matti Salminen.
Konsertin kesto noin 2 tuntia, yksi väliaika.

Liput: 20 euroa, maksuviite: 4611.
Ilmoittautumisaika on ohi, kysy paikkoja.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Mozart-aiheisen väliaikatarjoilun – hinta 23 e, joka sisältää ennen 
konserttia lasillinen rose-kuohuviiniä ja parsamousseleivoksen sekä 
väliajalla kahvia ja Sacher-kakkupalan, voit tilata suoraan netistä:
www.royalravintolat.com/finlandia/valiaika.asp

La 16.5. klo 19.00

Elokuu
Helsingin kaupunginteatteri
Pieni näyttämö
Eläintarhantie 5

Rakastettu Ritva Valkama saa ilkeillä täysillä Elokuu-näytelmässä. 
Hän on Kari Heiskasen ohjaaman näytelmän pillerinhuuruinen 
perheenäiti, joka laukoo karmeita totuuksia kolmelle aikuiselle 
tyttärelleen, joita näyttelevät Riitta Havukainen, Heidi Herala ja 
Aino Seppo. Muutkin sukulaiset saavat kyytiä rouvalta. Valkama 
toivoo löytävänsä sopivan annoksen ilkeyttä ilmentääkseen tätä 
perhehelvettiä. 
Ritva Valkamaa naurattaa ja Ritva Valkama naurattaa. Valkama saa 
tänä keväänä näytellä sydämensä kyllyydestä ilkeää ja sarkastista 
naista amerikkalaisen Tracy Lettsin näytelmässä Elokuu. Pulitzer-
palkittua näytelmää on kehuttu parhaaksi amerikkalaiseksi 
näytelmäksi vuosiin. 
Suomennos: Lauri Sipari, ohjaus: Kari Heiskanen, lavastus: Hannu 
Lindholm, puvut: Sari Salmela. 
Rooleissa: Eero Aho, Seppo Halttunen, Riitta Havukainen, Heidi 
Herala, Seppo Maijala, Matti Olavi Ranin, Kreeta Salminen, Aino 
Seppo, Jemina Sillanpää, Leena Uotila, Sami Uotila, Ritva Valkama 

Hinta: 29,00 euroa (norm. 34,00 e), maksuviite 4585. 
Maksut viimeistään 9.4.
Esitys on täynnä, kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Tutustu näytelmään: www.hkt.fi
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Kuvassa Ritva Valkama, Jemina Sillanpää 
© Tapio Vanhatalo

Tapahtumien yhteenveto sivulla 22.
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ILMOITTAUTUMISET HELMERI-TAPAHTUMIIN
Kotisivu: www.helmeri.fi	•	Sähköposti: helmeri@helmeri.fi	•	Puhelin: (09) 773 1405

Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.

Kesän upea tarjousmatka Helmereille
TARJOUS VOIMASSA 6.4. ASTI – TAI NIIN KAUAN KUIN PAIKKOJA 
RIITTÄÄ! VARAA HETI – PAIKKOJA RAJOITETUSTI
 

Ma – la 13. – 18.7.2009 (6 pv) 
Elämysristeily Laatokalle ja Ääniselle

Unohtumaton risteily vie Karjalan kauneimpiin maisemiin – 
ympärillä kesän raikas vehreys ja kuulaan valoisat kesäyöt. 
Valamon luostarin tunnelma on koskettava ja saarten jyrkät 
rannat ja ainutlaatuinen luonto kohoaa uljaana mahtavasta 
Laatokasta, Karjalan merestä. Syvärin virran rannoilla uinuvat 
karjalaiskylät, kun risteilyalus lipuu läpi valtavien sulkujen, ohi 
Syvärin mahtavan voimalan, ohi jatkosodan ankarien 
taistelupaikkojen. Syvärin alueella toimii myös historiallinen 
Aleksanteri Syväriläisen luostari kirkkoineen. Äänisen aavan 
ulapan takana siintää horisontista kohoava Kizhin sipulikirkon 
hahmo sekä Karjalan pääkaupunki Petroskoi. 

Yhdistä nyt risteilyysi kuvataidetta ja maalaamista (katso 
kuvataidekurssin tiedot tekstin lopusta (*)!

Matkaohjelma:
Maanantai 
Lähtö aamulla tilausajobussilla Suomesta kohti Pietaria, jonne 
saavutaan illalla. Majoittuminen risteilyalus ms Kuibysheviin, joka 
aloittaa risteilynsä Nevaa pitkin kohti Laatokkaa ja Syväriä. 
Tiistai 
Syvärillä, jossa pysähdytään Svirstrojn eli Syvärin kylässä, Syvärin 
voimalan lähettyvillä. Täältä on mahdollisuus osallistua myös 
lisämaksulliseen retkeen (lisämaksu 30 €/matkustaja, retki on 
varattava ja maksettava jo Suomessa) Aleksanteri Syväriläisen 
luostarille. Tämä 1500-luvulla perustettu Pyhän Kolminaisuuden 
luostari on edelleen toimiva. Illalla laiva saapuu jo Äänisjärvelle. 
Keskiviikko 
Äänisen aalloilla vietetyn yön jälkeen horistontista siintää jo Kizhin 
museosaaren sipulikirkon ylväs hahmo. Kizhin saarella ihaillaan 
karjalaista, ainutlaatuisen taidokasta puuarkkitehtuuria: kirkkoja, 
asuinrakennuksia, aittoja, vanhoja tsasounia. Iltapäivällä 
tutustutaan nykyaikaisempaan Karjalaan ja sen elämään Karjalan 
pääkaupungissa Petroskoissa, jossa kaupunkikierros. Illalla 
lähdetään jo takaisinpäin suuntana Syväri. 
Torstai 
Syvärillä, päivän aikana pysähdytään Mandrogan karjalaiskylässä. 
Kylään on vastikään rakennettu uusia, upeita karjalaistaloja 
vanhojen perinteiden mukaisesti. Kylässä on käsityöläispajoja, 
taidenäyttelyitä, ravintoloita ja matkamuisto- ja käsityömyymälöitä. 
Illalla ollaan jo Laatokalla, ja matka jatkuu kohti Valamon 
luostarisaaria. 
Perjantai 
Laiva saapuu aamuvarhaisella Valamoon, Iso-Niikkanan lahdelle. 
Koko päivä vietetään tällä vaikuttavalla luostarisaarella, tutustutaan 
kävellen Ison-Niikkanan lahden ympäristöön, ja suunnataan 
pienemmällä yhteysaluksella Valamon pääluostarille. Illalla laiva 
irtautuu Valamon rannasta ja suuntaa Laatokan yli kohti Nevaa ja 
Pietaria. 
Lauantai 
Aamulla rantaudutaan Pietarin jokisatamaan, ja lähdetään 
tilausajobussilla kohti Suomea – perillä lähtöpaikkakunnalla ollaan 
illalla. 

Risteilyalus ms Kuibyshev on venäläinen risteilyalus, jossa on 3 
hyttikantta ja aurinkokansi. Hytti-paikkoja on 300. Kaikissa hyteissä 
on ikkuna sekä pieni wc, jossa on suihku. Hyteissä on 
kokolattiamatot. Aluksella on 2 ruokasalia (C- ja B-kannella), 
baareja, seurustelusalonki, ensiapuhuone. Laivalla ei ole hissiä.

Helmerihinta: 795 euroa/henkilö jaetussa C2-hytissä sisääntulo- 
eli C-kannella (kolmen hengen hytti kahden käyttöön, hytissä kaksi 
alavuodetta ja yksi ylävuode). Maksuviite: 4598.
Huom! Matka-Agenttien esitehinta on 975 euroa/henkilö.

Ennakkomaksu: 150 euroa viikon kuluessa varauksesta, 
loppumaksu 1.6. mennessä 

Hintaan sisältyy:
•	bussikuljetukset tilausajobussilla Suomesta Pietariin (alkaen 

Haminasta, Helsingistä, Hämeenlinnasta, Imatralta, Karhulasta, 
Kouvolasta, Lahdesta, Lappeenrannasta, Loviisasta, Nuijamaalta, 
Parikkalasta, Porvoosta, Riihimäeltä ja Vaalimaalta) ja takaisin 

•	 risteily valitussa hyttiluokassa 
•	 täysihoito laivalla alkaen illallisella maanantaina ja päättyen 

aamiaiseen lauantaina  
•	ohjelmassa mainitut tutustumiskäynnit Valamossa, Kizhillä ja 

Petroskoissa suomea puhuvan oppaan johdolla 
•	 kulttuuri- ja viihdeohjelma laivalla 
•	Matka-Agenttien edustajan ja paikallisten suomea puhuvien 

oppaiden palvelut laivamatkan ajan 
•	 viisumi ja viisuminhankintaa varten välttämätön 

hoitokuluvakuutus 

ALUSTAVAT bussireitit:
1. Turku-Salo-Helsinki-Porvoo-Loviisa-Karhula-Hamina-Vaalimaa-

Pietari 
2. Tampere-Hämeenlinna-Riihimäki-Lahti-Kouvola-Vaalimaa-Pietari 
3. Joensuu-Parikkala-Imatra-Lappeenranta-Nuijamaa-Pietari 
Lisämaksu 55 €/henkilö Joensuusta, Salosta, Tampereelta ja Turusta 
kyytiin nouseville 

Tärkeää: 
Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen hytti. 
Passin on oltava voimassa 6 kuukautta matkan jälkeen.
ILMOITA:
kotiosoitteesi(lisätietoihin)ja puhelinnumeron (mielellään gsm-
numero!) mm. viisumiohjeiden postituksia varten.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy.
MATKALLA NOUDATETAAN YLEISIÄ VALMISMATKAEHTOJA JA SUOMEN 
MATKA-AGENTIT OY:N VALMISMATKAEHTOJA. 
Mahdolliset lisätiedot risteilystä 
MATKA-AGENTIT OY www.matka-agentit.fi 
Anne-Mari Karlsson, puhelin 044 7322323 
Ilse Samuelsson, puhelin 044 7322322 

*) Lisäohjelma risteilyllä:
KUVATAIDE-ELÄMYKSIÄ KARJALAN KAUNEIMMISSA MAISEMISSA 
Osallistu lyhytkurssillemme kuvataiteilija, taideterapeutti Tarja 
Mietalan johdolla: Laatokan, Syvärin ja Äänisen maisemia 
maalauksiksi, karjalaisia kansansatuja ja –tarinoita kuviksi, 
väriluentoja. Osallistumismaksu 45 €/henkilö. Omat mieluisat 
kuvantekovälineet mukaan (ei kuitenkaan öljyvärejä 
”tuoksujen” vuoksi. Kuvataidepaikkoja rajoitetusti – VARAA 
OMASI HETI! Lisätiedot ja varaukset toimistoistamme tai 
www.matka-agentit.fi
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Suomen Liikemiesten 
Kauppaopisto – Atk-insti-
tuutti ja Helsinki Business 

College yhdistyvät uudeksi 
ammatilliseksi oppilaitoksek-
si, joka aloittaa toimintansa 
1.8.2009. Uuden oppilaitok-
sen nimi on suomeksi Suomen 
Liikemiesten Kauppaopisto ja 
englanniksi Helsinki Business 
College. Oppilaitoksessa tulee 
olemaan yhteensä noin 3500 
opiskelijaa, joista 2000 on 
nuoriso-opiskelijoita.

- Meille opiskelija on yk-
silönä tärkein toimintaamme 
ohjaava tekijä, sanoo uuden 
oppilaitoksen toimitusjohtaja 
ja rehtori Antti Loukola. Kes-
keistä toiminnassamme on yk-
silöstä välittäminen ja oppimi-
sen tukeminen työllistymisen 
ja ammattitaidon varmistami-
seksi.

Uuden Suomen Liikemies-
ten Kauppaopiston käsitys 
asiakkaasta on moniulottei-
nen; yksilöstä globaaliin toi-
mintaympäristöön. Uuden 
oppilaitoksen perustehtävänä 
on tarjota osaajia elinkeinoelä-
män tarpeisiin. Kun huolehdi-
taan oppimisesta yksilötasolla, 
tehtävä voi toteutua. 

Ammatillisen osaamisen kehittäjä
Suomen Liikemiesten Kaup-
paopistolle on annettu työelä-

män kehittämistehtävä. Tähän 
tehtävään uusi oppilaitos vas-
taakin toiminta-ajatuksessaan: 

”Koulutamme ja valmen-
namme liiketalouden ja tieto-
tekniikan ammattiosaajia edis-
tääksemme metropolialueen 
elinkeinoelämän menestystä. ”

- Tämän perustehtävämme 
avulla kannamme vastuun se-
kä yksilön että työelämän jat-
kuvasta osaamisen kasvusta, 
painottaa toimitusjohtaja Lou-
kola.

Samaa lupaa uuden oppi-
laitoksen visio: Suomen paras 
ammatillisen osaamisen ke-
hittäjä, aktiivinen työelämän 
uudistaja ja arvostettu yhteis-
työkumppani.

- Asettamalla tavoitteet 
korkealle haastamme sekä it-
semme että asiakkaamme  ja 
kumppanimme yhteiselle op-
pimisen polulle, sanoo Lou-
kola.

Kevään yhteishaussa hae-
taan opiskelijoita uuteen op-
pilaitokseen. Yhteishaussa 
voi hakea opiskelemaan mer-
konomiksi, datanomiksi tai 
kahta tutkintoa (merkonomi 
tai datanomi + ylioppilas). ❦

(HBC:n tiedote 6.3.2009)

Uusi oppilaitos julkaisi 
asiakasfokuksensa ja visionsa
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto aikoo olla 
paras ammatillisen osaamisen kehittäjä

Ke – su 4. - 8.11. 
Matka Istanbuliin: IHMEELLINEN ISTANBUL 
Ainutlaatuisessa Istanbulissa voit kokea samalla kertaa kaksi 
maanosaa, Euroopan ja Aasian, idän ja lännen kiehtovan sekoituksen. 
Tämä muinainen Konstantinopoli on monen kulttuurin ja monen 
tarinan, minareettien ja moskeijojen kaupunki, jonne jokainen matka 
on aina uusi seikkailunsa. 

Nähtävää ja koettavaa tässä jännittävässä miljoonakaupungissa on 
enemmän kuin runsaasti.   Eurooppalaisella puolella kaupunkia 
kohoavat mm. Sininen moskeija ja Hagia Sofian kirkko. 
Bosporinsalmen toiselta puolelta löytyvät vehreät kukkulat ja hyvin 
hoidetut hienostoalueet. Ostoksilla käynti on aivan oma tarinansa 
Istanbulissa, ja hintatasokin on edullinen. Ja kaikkea mahdollista 
innokkaalle ostosmatkaajalle löytyy: huippumoderneja ostoskeskuksia, 
kuhisevia kauppakatuja, perinteisiä basaareja… 
Ja turkkilaista keittiötä pidetään yhtenä merkittävimmistä 
ranskalaisen ja kiinalaisen lisäksi!   

Matkan hinta: 695 euroa (hinta on edellyttää  15 matkustajan 
ryhmää). Lisämaksu yhden hengen huoneesta:  140 e, 
Yksinmatkustavan on varattava yhden hengen huone. Viite 4640

HINTA SISÄLTÄÄ
* Turkish Airlinesin reittilennon Helsinki-Istanbul-Helsinki 
viranomaismaksuineen* 
* kuljetuksen lentokentältä hotelliin ja takaisin * * majoitus kahden 
hengen huoneessa * hotelliaamiaiset *
* suomeksi opastettu Istanbulin kaupunkikertoajelu * lounas 
kiertoajelupäivänä *
* tervetulokoktail (mehujuoma) tuloiltana hotellilla *

LENTOAIKATAULU:  
Helsinki-Istanbul TK 1756 klo 15.20 - 18.40
Istanbul-Helsinki TK 1755  klo 10.50 - 14.20

Kiertoajelu
Istanbul, muinainen Konstantinopoli on kiehtova sekoitus historiaa ja 
nykyaikaa, länsimaisuutta ja itämaisuutta. Kaupunki lumoaa 
matkailijat ainutlaatuisuudellaan. Käymme tutustumassa Siniseen 
Moskeijaan, Istanbulin tunnetuimpaan maamerkkiin, jonka kuusi 
minareettia vangitsevat katseen. Myös sisätilojen suuruus on 
vaikuttava. Nimensä moskeija on saanut sinisistä Iznikin kaakeleista. 
Sinisestä Moskeijasta jatkamme Hippodromin - Bysantin ajan hurjien 
kilpa-ajojen näyttämön – kautta Hagia Sophiaan. Hagia Sofia, “Pyhän 
viisauden kirkko” on bysanttilaisen rakennustaiteen merkittävimpiä 
luomuksia ja kaupungin sielu. Aikoinaan se oli kristikunnan suurin 
kirkko, joka on ollut esikuvana useille bysanttilaiskirkoille ja myös 
monille moskeijoille. Nykyisin Hagia Sofia toimii museona. Retken 
päätteeksi käymme Katetussa Basaarissa, jota kutsutaan myös 
Suureksi Basaariksi, jossa on yli 4000 liikettä. Retken aikana lounas.

Hotellitiedot
Marble Hotel ***
Osoite: Siraselviler Cad. No:41, Taksim, 34433 Istanbul
Viihtyisä hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla Istanbulin uudessa 
liikekeskuksessa lähellä Taksim-aukiota ja Istiklal-kävelykatua. 
Ympäristössä on paljon liikkeitä, ravintoloita ja illanviettopaikkoja.
Rakennettu v. 1994, 11 kerrosta, 4 hissiä ja 89 huonetta.
Huoneet: Siistit huoneet, joissa on ilmastointi/lämmitys, puhelin, 
internet-yhteys, minibaari, tallelokero, hiustenkuivaaja, satelliitti-TV, 
parkettilattia ja maksullinen huonepalvelu.
Kylpyhuoneessa on suihku/kylpyamme ja WC. Huonekoko n. 17 m2.
Hotellissa on mm. ravintola, aulabaari, sisäuima-allas, turkkilainen 
kylpylä, sauna, hieronta, pesulapalveluita ja kokoustila.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy.

Tapahtumakalenteri

Hyvää pääsiäistä kaikille!
Toivottaa

Helmerin toimitus



HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 

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

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

2009
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 2.4. 19.00 Aprilliviikon laulajaiset, Finlandia-talo 16,00 e, viite 4569
Ke 8.4. 16.00 - 1. Hemmottelupäivä, kauneusalan koulu ks. sivu 18
To 16.4. 19.00 Tanssi-ilta: Kylián – Ek, Kansallisooppera 29,00 e, viite 4637
Ma 20.4. 19.00 Spring Awakening, Kaupunginteatteri 39,00 e, viite 4572
Ti 21.4. 17.00 Apteekkarin vierailu, Helmerien toimisto 4,00 e, viite 4624
Ke 29.4. 19.00 Mozart-konsertti, Finlandia-talo 20,00 e, viite 4611
Ke 6.5. 16.00 - 2. Hemmottelupäivä, kauneusalan koulu ks. sivu 18
La 16.5. 19.00 Elokuu, Kaupunginteatteri 29,00 e, viite 4585
To 28.5. 16.00 - 3. Hemmottelupäivä, kauneusalan koulu ks. sivu 18
Ma-la 13. – 18.7. Laatokan-Äänisen risteily 795,00 e, viite 4598
Ke-su 4. – 8.11. Istanbulin matka 695,00 e, viite 4640
Ma-la 13. – 18.7. Laatokan-Äänisen risteily 795,00 e, viite 4598

Toteutettu erinomaisin tuloksin
jo vuodesta 1999

•	Veloitukseton	johdantopäivä	29.4.2009

•	Monimuotokoulutuksena,	pääpaino
	 KLT-tentin	tehtäviä	simuloivissa
	 harjoituksissa

•	Kattava	valmennusaineisto

•	Kouluttaja	KTM	Kari	Alhola	

•	Yhteensä	6	lähiopetuspäivää

•	Hinta	1	345	

•	Koulutuspaikka	Helsinki	Business	College

Ilmoittautumiset 17.4. mennessä
ja lisätietoja
jaana.sorsa@kauppakamari-instituutti.fi
puh.	0207	511	817
www.kauppakamari-instituutti.fi

KLT-tutkintoon
29.4.–12.9.2009

Valmennus

KAUPPAKAMARI-INSTITUUTTI VALMENTAA Yhdistysten puheenjohtajat 
tapasivat Järvenpäässä

SMYL-liiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja liiton hallitus 
tapasivat puheenjohtajapäivillä lauantaina 2.13. Järvenpääs-
sä Next Hotel Rivolissa.

Koko päivän tapaamisessa käytiin läpi yhdistysten toimintaa 
ja tulevaisuutta. Helmerien tulevaisuuden suunnitelmia esittivät 
Sirkka Warvas ja Matti Niemelä. Päivä oli kaikin puolin antoisa.

Toiminnanjohtaja Anna-Maija 
Kunnas kirjasi kokouksen ku-
lun suoraan koneelle.

Liiton puheenjohtaja Mark-
ku Mikkola (vas.) ja Helmeri-
en varapuheenjohtajat Sirkka 
Warvas ja Matti Niemelä tut-
kailevat esitysaineiston toimi-
vuutta.
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TYÖTTÖMYYSKASSA NOMIT YHTEYSTIEDOT 2009

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2009
– 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
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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
Matti Niemelä, I varapuheenjohtaja 
Puhelin 0400-873 367 
matti.niemela(at)realseam.fi
Sirkka Warvas, II varapuheenjohtaja 
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078, 
0440-519 391 
sirkka.warvas(at)helmeri.fi
Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri 
Puhelin koti 045-634 9363 
tytti4(at)luukku.com 
Marja Alppi, hallituksen sihteeri 
Puhelin 050-372 7422 
marja.alppi(at)hotmail.com
Heikki Immonen 
Puhelin työ 020 126 0228, gsm 0400-841 784  
heikkiimmonen(at)hotmail.com,  
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi 
Liisa Kotimäki  
Puhelin 050-5418 597  
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi 
Irmeli Satka, taloudenhoitaja 
Puhelin 040-742 0383 
irmeli.satka(at)kotiposti.net 
Pekka Siitonen  
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842 
pekka.siitonen(at)welho.com
VARAJÄSENET: 
Anna-Maija Kunnas  
Puhelin 050-463 4667 
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi
Tuuli Paavola 
Puhelin 050-375 9196 
tuuli.paavola(at)tallinksilja.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

Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen, puh. 050-5410285

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 2009 jäsenmaksu 78 € 
Työttömyyskassa postittaa jäsenmaksulaskun ja jäsentiedot-
teen kassan jäsenille helmikuussa 2009. Työttömyyskassan 
jäsenmaksu, 78 euroa, on verovähennyskelpoinen. 

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



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

Jäsenmaksu vuonna 2009 on 78 euroa.
www.tknomit.fi

Entistä paremmat jäsenedut
Vuonna 2009 jäsenetusi ovat entisestään lisääntyneet. 
Uudet jäsenedut löydät SMYL-liittomme nettisivuilta: 
www.smyl.fi.

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

Tutustu hyviin etuihisi.

Tutustu 
If-jäsenetuvakuutukseesi 
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.
Yleinen sähköpostiosoite on info@smyl.fi ja jäsenasioissa 
jasenrekisteri@smyl.fi. Ilmoita jäsenrekisteriin esimerkiksi 
osoitteenmuutokset.

Muistithan maksaa 2009 
jäsenmaksun
SMYL-liitto lähetti tammikuun puolessa välissä uuden jäsen-
kortin ja jäsenmaksulomakkeen.

Jäsenkorttisi on voimassa, kun olet maksanut kuluvan vuo-
den 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.

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt 
Internetin kautta.

Se on helppoa.

Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme 
osoitteessa:

www.helmeri.fi

Päivitä tietosi jäsenrekisteriin:
www.smyl.fi


