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Puheenjohtajalta

Meillä on
kaikki mahdollisuudet

S

vat naimattomia. Olen seurannut, miten Suomi avautuu kansainvälisyydelle.
Koulutusjärjestelmämme tuottaa monipuolisia, kielitaitoisia nuoria eri tehtäviin. Kaikilla on suuret mahdollisuudet edessään. Iäkäs serkkuni – naisjuristi - muistelee lähes elämänsä tähtihetkenä, kuinka pääsi edustamaan 50-luvulla työpaikkansa urheilujoukkueessa
Eurooppaan. Itse käyn nyt pari kertaa
vuodessa lomalla Euroopassa.
Työttömyyskassan ja täydennyskoulutuksen avulla minulla on ollut mahdollisuus jälleen olla elämässä mukana,
vaikka niin sanottu kansainvälisyys nieli entisen työpaikan. Ennen olisin ollut
yksin vailla mitään turvaa ja apua.
Olen saanut nauttia eri kulttuuritarjonnasta kohtuuhintaan. Käytän paljon
ilmaisia kirjastopalveluja.Aikoinaan ei
taustallani olisi ollut mitään taloudellisia tai sosiaalisia mahdollisuuksia seurata esimerkiksi konsertteja tai oopperaa. Luetteloa voisi jatkaa loputtomiin. Kuulun suuriin ikäluokkiin, mut-

ta sain maaseudultakin ponnistaessani
kohtuullisen koulupohjan. Kaikilla oli
mahdollisuudet edessään. Vaikeaa oli,
muttei mikään ollut mahdotonta. Merkonomihan minusta tuli, kuten noin 20
– 25 prosentista keskikoulun luokkatovereistani. Jatkomahdollisuudet olivat
vain itsestäni kiinni. Merkonomeista
on kuitenkin moneksi. Kannan merkonomilakkiani ylpeydellä.
Presidentti, kuka oletkin, huolehdi
”onnellisesta naisesta” ja muista merkonomeista kaikkien kykyjesi mukaan,
ettei kehitys pysähdy.
Onnea Vuodelle 2006 kaikille jäsenillemme ja heidän läheisilleen!
Anni Purontaa

”Ystävällistähän on elämä, kun on vain
itse ystävällinen.”
Minna Canth

KUVA ARJA RISSANEN

uomeen on valittu uusi presidentti luotsaamaan maata seuraavat
kuusi vuotta.
Toivottavasti tulos on paras
mahdollinen. Tätä kirjoittaessani tulos ei vielä ole selvillä.
Meidän henkistä kanttiamme koetellaan varsinkin tilanteissa, joissa joudumme vastakkaisten poliittisten näkemysten kohdatessa. Mikäli on kyse kovin henkilökohtaisesta ja syvällisestä asiasta, tunteet ovat rajuina pinnalla. On aina ilo tavata ihmisiä, jotka
ilmaisevat perustellusti kantansa mutta kohtaavat toisinajattelijat avoimesti, ilman pelkoa ja uhkaa.
Luin tänään 7.1.2006 HS:n Kuukausiliitteestä jutun Arto Paasilinnan myyntimatkasta Ranskaan. ”Onnellinen mies”
on käännetty viimein ranskaksi. Siltainsinöörin onnen eväät ovat omanlaisiansa. Moneen kertaan ne ovat kalutut kirjastoissa, televisiossa ja kesäteattereissa. Juttu on hauskan ilkikurinen sinänsä.
Aloin ajatella, olenko ”onnellinen
nainen”. Olen? Todennäköisesti kai
siksi, että elän tällä vuosituhannella,
-sadalla ja –kymmenellä. Tulevaisuudesta en tiedä, mutta kaikista elämän
höykytyksistä huolimatta on käynyt
hyvin. Vertaan vain noin sadan vuoden jaksoa. Onnellisuutta lisää osallisuus asioihin ja oman itsensä löytäminen. Mutta kyllä fyysisilläkin asioilla
on vahva paino asiassa. Esimerkiksi
silmäni ovat voimakkaasti likinäköiset. Sata vuotta sitten olisin ollut työkyvytön jo siitä. Silloin ei ollut nykyisiä optikon taitoja ja materiaaleja tavallisen kansan käytettävissä. Oikeaan
silmääni tuli kaihi. Ennen se olisi merkinnyt sokeutumista. Nyt pikku leikkaus ja elämä hymyilee taas.
Naiset hoitavat tänä päivänä menestyksellisesti työnsä, vaikka heillä on perhettä. Taannoin kaikki uranaiset oli-
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3. Kokouksen järjestäytyminen
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Valitaan
kokouksen puheenjohtaja
kokouksen sihteeri
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
kaksi ääntenlaskijaa

käsitellään vuoden 2005 toimintakertomus,
tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus
päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat
edustajat

7. Ilmoitusasiat
8. Kokouksen päättäminen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

TERVETULOA!
Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

Kielenhuoltoa
Työttömyyskassaasiamies
vuonna 2006
Suur-Helsingin asiamiespiirin
kassa-asiamiehenä kuluvana
vuonna jatkaa Merja Äimänen.

Kassan
vaalikokous
Työttömyyskassan SuurHelsingin asiamiespiirin
vaalikokous järjestetään
Helsingin Merkonomien
kevätvuosikokouksen
yhteydessä keskiviikkona
22.3.2006 kello 16.30
Helsinki Business Collegessa,
Hattulantie 3, 00550 Helsinki.
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Hyvä muistaa, kun kirjoittaa

”Kivikylän osastot eivät ole pysyneet budjetissa.”

Ilman osalta-sanaa pärjää hyvin
Koko lause monikkoon
Ymmärtäminen helpottuu, kun lauseet yksinkertaistuvat.
On turha sanoa ”Vanhustyön osalta
kehitys on kulkenut hyvään suuntaan”, kun voi sanoa, että ”Vanhustyö on kulkenut hyvään suuntaan”.
Samoin
lauseen ”Toiminnan kehityksestä annetaan lausunto puolen vuoden osalta.”
voi sanoa selvemmin: ”Toiminnan
puolen vuoden kehityksestä annetaan lausunto.”
tai
”Kivikylän osalta osastot eivät ole
budjetissaan.” – lause on epäselvempi kuin:

Kun subjekti on monikossa, predikaatinkin tulee olla. Huolimatonta kirjoittelua näkee nykyään
paljon.
Esimerkkeinä:
Meitä kiinnostaa laadukkaan painopalvelun lisäksi lehden kehityssuunnat. P.o. Meitä kiinnostavat…
kehityssuunnat.
Käyttäjinä on Sipoon, Inkoon ja
Askolan kunnat. P.o. Käyttäjinä
ovat…kunnat.
Minulla oli aikoinaan suureksi avuksi onnistunet roolihahmot. P.o. Minulle olivat avuksi…

aa

Vuosikokouksessa vas. Tytti Aalto ja Sirkka Warvas

Syyskokouksessa päätettiin
tulevan vuoden toiminnasta

H

elsingin Merkonomien sääntömääräinen syyskokous oli 29. marraskuuta 2005 Helsinki Business
Collegessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sirkka Warvas ja sihteerinä Tytti Aalto.
Vuosikokous valitsi tarpeelliset hallituksen jäsenet sekä vahvisti toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2006.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä
erovuorossa olivat Tytti Aalto, Heikki Immonen ja Pekka Siitonen, jotka
kaikki valittiin uudelleen. Heidän lisäkseen valittiin kaksi uutta jäsentä:

Liisa Kotimäki ja Sirkka Warvas. Varajäsenistä erovuorossa oli Seija Kuusinen, joka myös valittiin uudelleen.
Uudessa hallituksessa on nyt puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista
jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Vuoden 2006 toimintasuunnitelmassa ja siihen liittyvässä kokouskeskustelussa painotettiin toiminnan monipuolistamista, kotisivujen kehittämistä ja
päivittämistä sekä nuoriso- ja seniorityön lisäämistä. Yhdistyksen talousarvio perustuu entiseen jäsenmaksuosuuteen eli 24 euroon.

Uusia ainaisjäseniä
Helmerien 50. toimintavuoden kunniaksi yhdistyksen hallitus ehdotti maksutonta ainaisjäsenyyttä peräti 78:lle
Helmerille, jotka olivat olleet vähintään 30 vuotta maksavina jäseninä.Vuosikokous hyväksyi ehdotuksen. Kaikki ehdokkaat ovat saaneet esityksestä
henkilökohtaisen kirjeen. Lämpimät
onnittelut yhdistyksemme uusille ainaisjäsenille.

Merja Äimänen
5

Takaisin Helmeri-hommiin

S

irkka Warvas ja Liisa Kotimäki palasivat iloksemme takaisin Helmerien hallitukseen tämän vuoden alusta. Molemmat tunnetaan aktiivisina
opiskelijoina; heille elinikäinen oppi-

minen on arkipäivää – ei pelkkä iskulause. Näillä naisilla tuntuu olevan aina jotain uutta meneillään. Kysyin, mitä heille nyt kuuluu: mitä he ovat viime aikoina puuhailleet ja onko heillä

uusia ajatuksia Helmerien toiminnasta. He kertovat seuraavassa kuulumisiaan omin sanoin.

MÄ

Sirkka Warvas, välivuoden jälkeen uusin voimin
mukana Helmerien hallituksessa

”Helmerit - ajan hengessä
eteenpäin”

H

ei ja hyvää alkanutta vuotta jokaiselle!

Olen Sirkka ja sääntöjen mukaista
välivuottani Helmerien hallituksesta
vietellyt. Siis jo vanha Helmeri. Vuosi
sitten valmistuin Heliasta tradenomiksi
ja opiskeluaikanani suoritin näyttötutkintomestarin pätevyyden.Tällä hetkellä toimin Lohjan Hyvän Tuulen Messujen 2006 messupäällikkönä.

Odotukseni alkavalta hallituskaudelta
Kaipaisin pitkäntähtäimen strategisia suuntaviivoja: minne suuntaan halutaan mennä eli mitkä ovat tärkeimmät tavoitteemme tulevaisuudessa.
Menemmekö eteenpäin vanhoja traditioita mukaellen vai voitaisiko jotain uudistaa? Mielestäni kaikkea entistä ei ole tarpeen poistaa eikä liikaa
modernisoida, sillä arvonsa tuntevalla
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yhdistyksellä pitää olla juuret, joihin
ideologia perustuu. Eteneminen tulisi tapahtua hallitusti, mutta yhdistystä
ajan hengessä eteenpäin vieden. Ympäristö, yhteiskunta ja liike-elämäkin
muuttuvat, samoin valmistava koulutus. Arvatenkin myös ihmisten on seurattava muutosten mukana - meistähän
kokonaisuuksien sisällöt muotoutuvat.
Miten Helsingin Merkonomit vastaavat, jopa ennakoivat nämä muutosten
virrat? Kun olemme määrittäneet päälinjamme, niin niitä voitaisiin lähteä toteuttamaan osa kerrallaan konkreettisella tasolla.

etenkin tarvittavilta osin päivitettynä.
Omista opinnoistani sain käyttökelpoisen pohjan tietojeni päivitykseen. Siitä
on varmasti hyötyä myös yhdistystoiminnassa. Kun opiskelin muun muassa markkinointiviestinnällisiä aineita,
niin mielestäni Helmereille tekemäni
projektityöt olisivat hyviä lähtökohtia
miettiessämme mahdollisesti uusia linjoja. Tutkintoni ei vesittänyt Helmeri yhteyksiä – päinvastoin: olen taas mukana toiminnassa ja tekemässä työtä
yhdessä mukavien ihmisten kanssa me-hengessä.

Mitä annettavaa minulla on
Helmereille?

”Tavoite on unelma, jolla on aikataulu ! ”

Varsinaisesti kaikki opittuhan on jo jossain keksitty; siis mitään mullistavaa
uutta ei ole luvassa. Merkonomin tutkinto on erinomainen perusta moneen,

Sirkka Warvas

Liisa Kotimäki, Helmerien hallituksen jäsen vuoden alusta

kaipaa uusia haasteita

T

yöskentelen Helsingin kaupungin
opetusviraston oppisopimustoimistossa johdon sihteerinä. Olen
ryhtynyt opiskelemaan oppisopimuksella oman työni ohessa ja valmistun
nyt keväällä.
Opiskelen tällä hetkellä Markkinointi-instituutissa markkinointiviestinnän
ammattitutkintoa suuntautumisena
markkinointiassistentti.

Oppisopimuskoulutus kannattaa
Olen kiinnostunut viestinnästä ja haluan kehittyä työssäni. Oppisopimuksen tunnetuksi tekemisessä viestinnällä onkin entistä tärkeämpi rooli. Haluan soveltaa oppimiani tietoja ja taitoja työssäni. Olen ikuinen opiskelija ja
kaipaan uusia haasteita.
Oppisopimuskoulutus on tehokas
ja edullinen tapa hankkia arvostettu ammattitutkinto. Oppisopimuksella opiskelleet myös yleensä työllistyvät hyvin.

Työskentely Helsingin
Merkonomeissa
Liityin Helmereihin kuusi vuotta sitten. Syyskokous valitsi minut hallituksen jäseneksi seuraavalle kaudelle. Odotan, että ehdin toimia paljon
merkonomien hyväksi ja tehdä asioita, joista olisi hyötyä niin omassa työssä kuin yhdistyksenkin toiminnan kehittämisessä. Tahdon työskennellä yhdessä, joten tämä hallituksessa mukanaolo on mukavaa ja siellä saa tehdä
asioita, joihin itse voi vaikuttaa. Haluan tehdä parhaani viedäkseni yhteisiä
asioita eteenpäin.

Elämäni varrella hankittu
koulutus ja työkokemus
Olen valmistunut vuonna 1999 merkonomiksi Suomen liikemiesten kauppaoppilaitoksesta. Aiemmin olen suorittanut mainoshoitajan tutkinnon ja
yrityskehityskoulutuksen Markkinoin-

ti-instituutissa. Minulla on myös tietokoneen A- ja AB-ajokortit. Lisäksi olen
suorittanut Opetushallituksen järjestämän Opetushallinnon tutkinnon (kunnallishallinto) sekä erilaisia palvelusuhteeseen ja henkilöstöhallintoon liittyviä kursseja. Työskentelin pitkään yksityisen yrityksen palveluksessa, mutta tuo yritys meni konkurssiin 1990-luvun lamavuosina. Sen jälkeen hakeuduin Helsingin Työvoimapalveluun. Se
tarjosi minulle toimistotehtäviä Helsingin kaupungin eri toimipaikoissa ja
sitä kautta päädyin nykyiseen työhöni. Helsingin kaupungin palvelukseen
tulin vuonna 2000 ja oppisopimustoimistoon vuonna 2001.
Tehtäväni ovat monipuolisia: henkilöstöhallintoa, johon sisältyvät henkilöstöhallinnon päätösluettelon pito,
henkilöstön kokous-, koulutus- ja virkistystapahtumat, sekä viestintää sisältäen esitteiden, ilmoitusten ja oppisopimuskansion laatimisen ja sisäisen
viestinnän. Olen oppisopimustoimiston johtoryhmän jäsen ja sen sihteeri.
Vastuullani on myös uusien työntekijöiden perehdyttäminen yleisiin opetusvirastoa ja sen organisaatiota kos-

keviin asioihin. Huolehdin myös oppisopimustoimiston henkilöstön yleisestä hyvinvoinnista.
Palkitsevinta on nähdä oman työn tuloksia esimerkiksi juuri markkinoinnin
ja viestinnän rintamalla. Oman työni
antoisimmista puolista on uusiin asioihin ja ihmisiin tutustuminen.

Työn ja opiskelun lisäksi nautin myös
vapaa-ajasta
Sikäli kun vapaa-aikaa jää, tärkeimmällä sijalla on ensimmäinen lapsenlapseni, kaksivuotias Patrizia. Vävyni
on italialainen ja lapsenlapseni kaksikielinen. Niinpä minäkin olen innostunut opiskelemaan italiaa. Osallistun
myös aktiivisesti opetusviraston virkistyskerhon tarjontaan, esimerkiksi
jumppaan. Harrastan päivittäin muutenkin liikuntaa, mm. kävelylenkkejä
dalmatialaisen kanssa. Nyt on ollut onnekseni mahdollista myös hiihtää Paloheinän hienoilla radoilla.
Yhteistyöterveisin

Liisa Kotimäkii
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Helmerit Venetsiaan 7. – 10.4.2006

Vanha kaunotar Venetsia

Adrianmeren kaunotar
Venetsia on palatsien,
kanavien, oopperan ja
eleganssin kaupunki.
Se vain kaunistuu
vanhetessaan, tuntee
tyylinsä ja oman arvonsa
– ja hurmaa vieraansa.

kun Amerikka löydettiin.Vuonna 1509
Venetsia kärsi historiansa ensimmäisen
merkittävän tappionsa hävitessään Agnadellon taistelun. Lopullisesti Venetsia
menetti riippumattomuutensa vuonna
1797, kun Napoleon valtasi kaupungin
ja luovutti sen Itävallalle. Vuonna 1866
Venetsia liitettiin Italiaan.

A

Venetsiaa pidetään maailman kauneimpana kaupunkina, ja onhan se maailman suosituimpia ja kiehtovimpia, ja
varmasti myös romanttisimpiakin matkakohteita. Erikoinen se on myös: tämä vanha kulttuuri- ja kauppakaupunki on rakennettu vetten päälle peräti
119 laguunisaarelle. Sen esikaupungit
Mestre ja Marghera sijaitsevat mantereen puolella, josta on sekä maantie- että rautatiesiltayhteys ”laguunikaupunkiin”. Kanavia tässä hämmästyttävässä kaupungissa on noin 160, ja niiden
yli johtavia siltoja peräti 400.
Venetsian kauneus ei synny pelkästään vedestä ja kanavista, vaan myös
vuosisataisista rakennuksista ja taideaarteista. Kaupungin sydän ja matkailijoiden määränpää on Piazza San Mar-

drianmeren perukassa sijaitsevaa
Venetsiaa kutsutaan la Serenissimaksi. Nimi kertoo paitsi menneiden aikojen mahdista ja majesteettisuudesta, joka perustui Euroopan ja
idän kauppareittien hallintaan, myös
kauneudesta. Venetsian kehitys sai
alkunsa jo kansainvaellusten aikana,
kun mantereella asuneet veneetit pakenivat 500-luvulla jkr Laguna Venetan saarille. Alueelle syntyi yhteensä
12 valtiomuodostelmaa, joilla oli yhteinen johtaja. Venetsian sijainti Euroopan ja lähi-idän välissä mahdollisti sille hyvät edellytykset kaupalliseen kukoistukseen. Mahtiasema alkoi heiketä, kun vuonna 1498 löydettiin meritie
Intiaan, ja lopullisesti kaupankäynnin
painopiste siirtyi Välimereltä Atlantille,
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Veden ja vuosisatojen liitto

co eli Pyhän Markuksen tori, marmorija trakyyttilaatoilla päällystetty aukio.
Torin itäsivua reunustaa mahtava Pyhän Markuksen tuomiokirkko eli Basilica di San Marco, jota pidetään yhtenä Euroopan kauneimmista kirkoista.
Se on uljas rakennus, joka peräisin jo
800-luvulta ja koristeltu pylväin, veistoksin, mosaiikein ja jalokivin. Lukemattomista palatseista yksi upeimmista on keskiajalla hallinneen Dogen eli
herttuan palatsi, joka on täynnä uskomattomia taideaarteita.Aukion tienoon
rantanäkymää hallitsee 99 metrin korkeuteen ylväänä kohoava Pyhän Markuksen kellotorni.
Canal Grande puolestaan on Venetsian valtimo. Se on kaupungin pääväylä, joka on 3,8 metriä pitkä ja noin 70
metriä leveä. Pääosa kaupungin palatseista on juuri Canal Granden varrella: kaikkiaan noin 200 marmoripalatsin julkisivut päättyvät suoraan mahtavaan kanavaan. Kun seinät on vielä
”somistettu” värikkäillä gondolien kiinnityspaaluilla, on tämä ”katunäkymä”
suorastaan ainutlaatuineen. Tätä Venetsian pääväylää hallitsee mahtavan
valtiaan lailla kuuluisa, 1500-luvulla rakennettu Rialton silta kanavan suuren

mutkan kohdalla. Tämä Ponte di Rialto –silta tunnetaan myös Shakespearen
Venetsian kauppiaasta. Toinen kuuluisa silta kaupungissa on tietysti 1600-luvulta peräisin oleva Huokausten silta,
joka johtaa dogien palatsin takaosasta suoraan entiseen valtionvankilaan.
Tätä siltaa pitkin itse Casanovakin kuki vankityrmäänsä – varmasti syvään
huokaillen hänkin.

Donnan ja Guidon kaupunki
Venetsia ei ole pelkästään miljoonien
matkailijoiden vaan myös kirjailija
Donna Leonin ja hänen lukijoidensa suosikki. ”Vanha rouva” Venetsia
esiintyy merkittävässä roolissa Leonin
jännityskirjoissa. ”Turistilaumat” vaeltavat Pyhän Markuksen aukiolla, kiertelevät nähtävyyksiä ja ajelevat vaporettolla eli vesibussilla aivan kuin oikeassakin elämässä, ja Leonin luoma
charmikas venetsialaiskomisario Guido Brunetti elää arkeaan näissä historiallisissa puitteissa.
Kirjailija Donna Leon syntyi 1942
New Jerseyssä Yhdysvalloissa, josta
muutti jo vuonna 1965 ulkomaille. Jo
kaksikymmentä vuotta hän on asunut
Venetsiassa, jossa on luonut menestyvän uran kirjailijana. Kirjoittamisen lisäksi Leon opettaa englantilaista kirjallisuutta paikallisessa yliopistossa. Komisario Brunettista kertovat kirjat on
kirjoitettu englanniksi, ja lisäksi niitä
on käännetty useille kielille: suosio on
valtava. Italiaksi Leonin teoksia ei ole
kuitenkaan käännetty, koska kirjailija
on halunnut pysyä tuntemattomana nykyisessä kotikaupungissaan.

Perivenetsialaisia rakkauksia
Kirjailija Donna Leonin kerrotaan ”rakastavan oopperaa, iloisia aterioita ystävien seurassa ja italialaisten kykyä
nauttia elämästään”. Myös itse Venetsia on hänen suuri rakkautensa – sokea hän ei kuitenkaan ole sen virheille, vaikka ”Sokea rakkaus” yksi hänen
kirjoistaan onkin.
Nämä Leonin rakkaudet näkyvät
myös Guido Brunettin ja hänen perheensä elämässä. Hyvä ruoka, pitkät
lounastauot kotona ja herkulliset illalliset hyvän viinin kera, nämä arki-

set ja vähän juhlavammatkin nautinnot, ovat Brunettienkin jokapäiväistä
elämää. Rouva Paola Brunettin – joka
muuten on kirjailijan ”kollega” eli yliopiston opettaja hänkin – kokintaidot
ja italialaisen keittiön suussa sulavat
herkut houkuttelevat paitsi Brunettin
perhettä myös lukijaa: voisipa vaikka
kokeilla itsekin vähän Paolan mallin
mukaan! Ja miten kauniina kotikaupunki näyttäytyy asukkailleenkin loppusyksyn aurinkoisen päivän kalpeassa valossa, kun iltapäivän auringonsäteeet vielä lämmittävät niin Brunettien
parveketta kuin katukahvilankin pöytiä. Tai kun kevät koittaa, talven sateisin aika on ohi eikä toistuvista, usein
pienemmistä, välillä suuremmista tulvista ole haittaa.
Herrasmieskomisario Brunettin työ
on jännittävää ja vähän raadollistakin,
täynnä pitkäjännitteistä puurtamista,
välillä turhauttaviakin hetkiä, suuria
haasteita ja paljon onnistuneita oivalluksia. Tutkiessaan rikoksia, jahdatessaan murhaajia, hän sukeltaa tutkimuksissaan välillä syvälle Italian synkkään
menneisyyteenkin ja ei aina päivänvaloa
kestäviin poliittisiin kiemuroihin, vierailee paitsi historiallisissa palatseissa,
myös yksityisasunnoissa hämmästyttävän arvokkaiden taidekokoelmien keskellä ja matkustaa vaporettolla hänkin
muiden kaupunkilaisten ja ”turistilaumojen” seassa – silloin kun ei ole tarvetta poliisiveneeseen.
Ja välillähän Brunettikin pistäytyy
uskollisen työparinsa Vianellon, jättiläiskokoisen poliisimiehen, kanssa
espressolla ja viinilasillisella. Kuuluisa Harry`s Bar kaupungin sydämessä, kivenheiton päässä Pyhän Markuksen torilta, ei kuitenkaan näitä venetsialaispoliiseja houkuta, vaan heidän askeleensa suuntautuvat yleensä
tuttuun, syrjäkadun vaatimattomaan
kuppilaan, jonka pöydän ääressä pohdiskellaan ja ratkotaan vakavia kysymyksiä – aitoakin aidommassa venetsialaisessa ympäristössä.

MATKAILIJAN VENETSIA
Ostoksia…
Useimmat kaupat ovat auki klo 9.30 – 13.00 ja siestan
jälkeen taas noin klo 16 – 19.30. Sunnuntaisin kaupat
ovat yleensä auki aamupäivän, puoleen päivän asti.
Jotkut turisteille tarkoitetut liikkeet voivat olla auki
vielä illallakin.
Upeimmat ostosmahdollisuudet ovat Piazzale Roman ja Ponte di Rialton välisillä kaduilla. Etenkin
Rialton sillan ja Pyhän Markuksen aukion välisten
katujen elegantit putiikit ovat täynnä muodikkaita
kenkiä, tyylikkäitä laukkuja, muotivaatteita, koristeesineitä, astioita ja antiikkia. Suosittu – mutta painava
- Venetsian tuliainen on Muranon kuuluisa lasi. Hyviä,
maistuvia tuliaisia ovat myös pastat, oliiviöljyt, viinit ja
parmesaani.
Ruoka- ja juomakulttuurista…
Pastasta, pizzasta ja hyvistä viineistä Italian tuntevat
kaikki. Hyvä ruoka onkin yksi italialaisista nautinnoista, ja kunnon ateriaan – Brunettien ja varmasti
kaikkien muidenkin pöydässä – kuuluvat alkudrinkin
lisäksi alkupalat eli antipasti, eturuoka ja pääruoka, ja
koko nautinnon päätteeksi jälkiruoka, joka on usein
hedelmiä tai torttuja. Ja kaiken kruunaa vielä pieni
digestivo!
Venetsiassa vierailevan matkailijan kannattaa
muistaa, että tavallisissa kahviloissa ja baareissa on
käytössä kaksi hintaa: baaritiskin ääressä seisten nautittava (al banco) ja pöytään tuotu tarjottava ovat eri
hintaisia. Pöytään tarjoilu nostaa hintaa hyvinkin kaksinkertaiseksi.
Ilmasto…
Helmerimatkan aikaan huhtikuussa päivän keskilämpötila on 16 astetta, yön keskilämpötila 8 astetta.
Sadepäiviä huhtikuussa on keskimäärin 8. Venetsiassa
on usein hyvinkin kosteaa, ja ilma viilenee usein illalla
ja yöllä, vaikka päivällä olisikin lämmintä. Ja sateisina
aikoina, jolloin vesi voi herkästi nousta kaduille ja
aukioille, kokeneen Venetsian kävijän matkavarustukseen kuuluu kumisaappaat!
Museoiden ystävälle…
Venetsia on täynnä taidetta, historiaa – ja museoita.
Accademian sillan kupeessa on barokkityylinen Accademian taidemuseo (Galleria dell´Accademia), jossa on hienot kokoelmat venetsialaista taidetta. Peggy
Guggenheim –museo, joka esittelee modernimpien
taiteilijoiden teoksia, toimii sekin vanhassa palatsissa.
Ca´Peasron mahtava barokkipalatsi on nykyisin modernin ja itämaisen taiteen museo, ja Ca´Rezzonicon
palatsi , joka aikoinaan oli myös runoilija Robert
Browningin viimeinen koti, on nykyään 1800-luvun
Venetsiaa esittelevä museo.
Yli 20 Venetsiassa vaikuttaneen dogin eli herttuan
muistomerkit löytyvät dominikaanisesta San Zanipolon kirkosta. Fondaco dei Turchi on entinen turkkilaisten kauppiaiden varastorakennus ja nykyinen
luonnonhistoriallinen museo. Eräänlainen ”museo”
on myös Riva del Vini, vanha laiturialue, jossa aikoinaan on purettu kaupunkiin tulevat viinilastit. Alue on
yksi harvoja, jossa voi istuskella Canal granden rannalla ihailemassa historiallista maisemaa ja kaupungin
kauneutta.
Myös Venetsian yliopisto – niin todellisen Donna Leonin kuin kuvitteellisen Paola Brunettinkin työpaikka
– on kuin museo: Garzonin goottilainen palatsi on uudistettu yliopistorakennukseksi.
Kävellen vai vesiteitse...
Venetsia on kävelijän kaupunki, jossa kartta ja hyvät
jalkineet ovat tarpeen. Kätevin ja edullisin kulkuneuvo on vaporetto eli vesibussi. Kanaaleilla, laguuneilla
ja eri saarien välillä kulkee yhteensä 12 vesibussireittiä. Ja matkailija totta kai haluaa ajella gondolilla – ei
kai Venetsiaa voi kokeakaan aitona ja oikeana ilman
gondoliajelua? Hinta on hyvä sopia heti aluksi, ja kertoa toiveensa nähdä myös vähän pienempiä kanavia
– näin kaupunki näyttäytyy vieläkin elämyksellisempänä ja aidompana.
Matkalukemista…

Donna Leonin Brunetti-kirjoja on suomennettu jo 12:

Teksti: Ilse Samuelsson
Kuvat: Suomen Matkatoimiston
kuva-arkisto
Katso Venetsian matka s. 15.

Kuolema oopperassa
Kuolema vieraalla maalla
Kuolema väärissä vaatteissa
Kuolema tekee tiliä
Ajasta ikuisuuteen
Ylimyksen kuolema
Kohtalokkaat lääkkeet
Ylimpiä ystäviä
Myrskyjen meri
Sokea rakkaus
Oman käden oikeus
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Helmerin ruokanurkkaus
Anni Purontaa

NYT ON MATEEN AIKA

Talvikuukausina nautitaan maukasta vaalealihaista madetta keittona tai
muhennoksena. Kalaa saa pyydystettyä ja on tarjolla tammi-maaliskuussa.
Helmikuussa on paras sesonki, koska
made siirtyy silloin mataliin rantavesiin kutemaan ja on pyydystäjien ulottuvilla. Silloin kalassa saattaa olla lisäksi maukas mätipussi. Made kaipaa
viileitä vesiä ja on kylmissä syvänteissä suurimman osan vuotta pyydystäjien ulottumattomissa. Jos kesä on kuuma ja vedet lämpiävät liikaa, madekanta kärsii. Uuden kannan kasvaminen
kestää vuosia. Mateen liha on hivenen
tummempaa kesäaikaan mutta täysin
käytettävissä silloinkin mikäli joku onnistuu pyydystämään..
MADEKEITTO
n. kilon made
litra vettä
suolaa maun mukaan
laakerinlehti
1 sipuli
1 purjo
2 rkl öljyä tai voita
mauste- tai mustapippureita
pari lehtisellerin vartta
pari porkkanaa
6 – 8 perunaa
puoli sitruunaa
mahdollisesti tilliä, timjamia ja
rakuunaa

Kaupasta saat mateen valmiiksi nyljettynä halutessasi mutta jos nyljet itse: leikkaa pää pois, ota pyrstöstä kiinni vedä molemmin puolin olevat evät
irti. Ota maksa ja mäti talteen. Poista kidukset.
Keitä parin sentin paloiksi leikkaamasi kala, maksa sekä kalan pää kypsiksi suolalla, pippurilla ja laakerinlehdellä maustetussa vedessä. Nosta reikäkauhalla kypsät mateen palat
syrjään. Kuumenna kattilan pohjalla
n. 2 rkl öljyä tai voita ja kuullota hienonnettu sipuli. Lisää viipaloidut kaksi porkkanaa ja purjo sekä pari pilkottua lehtisellerin vartta. Kaada päälle
kalan keitinliemi. Lisää lohkotut perunat. Mausta halutessasi rakuunalla ja
timjamilla. Keitä vihannekset kypsiksi.
Lisää sitten kalanpalat, joista on ruodot poistettu, samoin maksa. Älä keitä enää vaan hauduta. Puserra sitruunamehu keittoon. Tarkista maku. Ripottele pinnalle tilliä.
Valmistus toisella tapaa:
Toinen tapa ja monen mielestä ainoa
oikeaoppinen tapa tehdä madekeitto
on siten, että ensin keitetään päästä ja
evistä kalalientä. Kuori vaahto tarkasti pois. Lisää suola, laakerinlehti, pippurit ja pilkottu sipuli. Keitä lisää neljännestunti. Lisää sitten nyljetty made isoina paloina ja hauduta kypsäksi.
Nosta kalanpalat, pää ja evät pois sekä ruodot pois. Leikkaa kala pienemmiksi paloiksi. Siivilöi keitinliemi ja
tarkista suola. Lisää perunalohkot ja
keitä kypsiksi. Lopuksi lisää mateen
palat keittoon. Nokare (kirnu)voita
kruunaa keiton. Joku lorauttaa kermaa tähänkin.
Madetta ei saa keittää ainoastaan hauduttaa, koska muuten kalasta tulee ikävän kovaa ja kuiva. Pikku puikulaperunat sopivat madekeittoon hyvin.
MATEEN MÄTI
Lypsä pussista öljytyllä lusikalla ja paseeraa siivilän läpi, jotta verisuonet ja
kalvot ovat pois. Mausta reilusti suolal-

la. Kylmennä 0-asteiseksi. Nauti paahtoleivän kanssa. Ellet ole laittanut maksapaloja takaisin keittoon, voit nauttia sen pienennettynä samalla. Mausteeksi tarvitaan tilliä ja musta- tai valkopippuria.
Kylmänä päivänä maistuu nopeatekoinen hernesosekeitto
litra lihalientä
puoli kiloa pakasteherneitä
2 rkl vehnäjauhoja
kermaa
suolaa
pekoniviipaleita
1 pullo olutta
(valkosipulia)
Kuumenna lihaliemi ja anna herneitten kiehua kunnes alkavat soseutua.
Soseuta herneet tehosekoittimessa tai
jätä kuoret joukkoon hierottuina. Voit
myös siivilöidä kuoret pois.
Sekoita jauhot ja kerma liemeen. Keitä miedolla lämmöllä n. 10 min. Tarkista suola.
Mausta pullolla olutta ja muserra pinnalle rapeaksi ruskistettu pekoni.
Jollei ole kalaonnea, voi tarjota
perunoiden kanssa vaikka venäläistyyppistä kalavuokaa kalapuikoista
2 pkt kalapuikkoja
2 munaa
100-150 g tuoreita herkkusieniä
öljyä
korppujauhoja
suolaa
Tee ensin kastike:
1-2 rkl voita
0,5 rkl vehnäjauhoja
1 purkki (kerma)viiliä
valkopippuria
suolaa

Lisää sulaneeseen voihin jauhot. Kuullota ja kaada sitten mukaan viili voimakkaasti vatkaten. Mausta suolalla
ja mieluiten juuri jauhetulla pippurilla. Annan hautua n. 15 min.
Ruskista kalapuikot nopeasti ja lado
voidellun jauhotetun uunivuoan pohjalle. Levitä päälle ruskistetut, viipaloidut sienet. Mausta sienet pippurilla
ja suolalla. Levitä päälle kovaksi keitetyt kanamunat viipaloituina.
Kaada päälle kastike ja ripottele pinnalle pari ruokalusikkaa juustoraastetta.
Uunin lämpö 200 astetta. Ota pois kun
näyttää kauniin kullanruskealta.
Makoisan lämmittäviä ruokahetkiä!

Helsingin kauppatorilta saa
tuoretta kalaa talvellakin.

Merkonomien kirkkopyhä
Töölön kirkossa

H

elsingin Merkonomien ja Raamattukoulun yhdessä järjestämä
merkonomien kirkkopyhä tammikuun 15., ensimmäisenä presidentinvaalien äänestyspäivänä, veti kirkkoon
ihmisiä sankoin joukoin.
Messukirkon jälkeen oli musiikillinen
ja keskusteleva kahvitilaisuus, Hetki elämälle, kirkon seurakuntasalissa.

Kirkossa saarnasi Hannu Äimänen ja
päivän tekstin luki Sirkka Warvas.

Kirkkokahveilla puheenjohtaja Anni Purontaa, Eva-Maija Rissanen ja Laila
Eskelinen.

Kuvasatoa Helmereiden
50-vuotisjuhlaviikonlopun
tapahtumista
KUVAT: MARJA ALPPI JA MERJA ÄIMÄNEN

H

elsingin Merkonomien juhlavuosi
2005 huipentui lokakuun viimeisenä viikonloppuna eri tilaisuuksiin: perjantaina Hairspray-musikaali,
lauantaina korkeatasoinen sijoitusseminaari ja pisteenä i:n päälle risteily
Silja Operalla Helsingistä Tallinnaan.
Myös Suomen Merkonomiyhdistysten Liiton syysvuosikokous järjestettiin samana viikonloppuna Helsingissä. Juhlatarjonnassa oli jokaiselle jotakin - ns. ajan hengessä.
Mielestäni kaikki tilaisuudet onnistuivat hyvin ja oli ilahduttavaa nähdä
ja tutustua moneen Helmeri-jäseneen
ja -vaikuttajaan eri vuosikymmeniltä.
Helmereitä onnittelemassa ja tilaisuuksissa aktiivisesti mukana olivat myös
ystävämme SMYL-liiton eri yhdistyksistä. Yhteishenki oli vahva. Pidetään
Helmerit voimissaan seuraavatkin viisikymmentä vuotta.

Tavataan ystäviä
vuosien varrelta.

Merja Äimänen
Muistellaan
menneitä.

Kuullaan seminaarissa viisaita.

Paljon kauniita puheita.

Onnea Helmerit!

Visaisia kysymyksiä
risteilyllä!
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Tapahtumakalenteri
Tutustu tapahtumiimme: www.helsinginmerkonomit.fi
Osallistumismaksutili: 127030-100995.
Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. Jos maksat useamman
tilaisuuden yhdellä kertaa, käytä yhtä maksuviitettä ja kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi
tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan
järjestämiimme tilaisuuksiin! Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa
osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

Ke 1.3.2006 klo 17.30

Pistäydy internet-sivuilla: www.oppisopimus.edu.hel.fi

KOHTI VENETSIAA –MATKAILTA
Ravintola Quirinus Lauttasaaressa
Vattuniemenranta 2, Helsinki

Tilaisuus on maksuton ja mukaan mahtuu enintään 25
henkilöä.

Tervetuloa mukaan kaikki Italian ystävät!
Kohtaamme Italian helmen, Venetsian, kuukauden
kuluttua. Mitäpä olisi tutustua Adrianmeren kaunottareen
jo ennen matkaa?
Vietämme illan matkan merkeissä Quirinuslounasravintolassa Lauttasaaressa. Nautimme pizzan
sijasta joko Peimontin alueen Gnocchi di patate alla
Piemotese -tuorepastaa salvia-tomaattikastikkeen kera tai
pastaa Casarecce Emiliane - Emilia romagnan tapaan:
pastaa, kinkkua, pekonia, chiliä ja parmesan-juustoa.

Ilmoita itsesi ja oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunut
kollegasi sitovasti 3.3. mennessä osoitteeseen
liisa.kotimaki@edu.hel.fi tai puh. 050 541 8597.
Kysy oppisopimuskoulutuksesta sinua askarruttavista
asioista vaikkapa etukäteen. Lähetä kysymykset
sähköpostiosoitteeseen. Ks. yllä.

To 30.3.2006 klo 16.30
ALPHONSE MUCHA -NÄYTTELY
Amos Andersonin taidemuseossa, Yrjönkatu 27, Helsinki

Kummankin annoksen hinta on 10 euroa, mutta kahden
annoksen voi jakaa yhdelle tai kahdelle lautaselle. Salaatti
ja sämpylä maksavat 3 euroa erikseen tilattuna.

Helmereille on varattu opastettu tutustumiskäynti
mielenkiintoiseen, maaliskuussa Amos Andersonin
taidemuseoon tulevaan Alphonse Mucha –näyttelyyn.

Olemme tilanneet alustajat kertomaan Italiasta
matkailumaana, erityisesti Pohjois-Italian/Venetsian
alueen erikoispiirteistä.

Hinta 15 euroa/henkilö edellyttää vähintään 9
osanottajaa.

Pidä kiirettä, ja ilmoittaudu pian, sillä MATKA VARATAAN
ENNEN Italia-iltaa, jonne taas paikkoja varataan heti
lehden ilmestymisen jälkeen.
Italia-illan vetäjät: Liisa Kotimäki ja Pekka Siitonen
Ilmoittautumiset Liisalle: liisa.kotimaki@edu.hel.fi,
puh. 050-5418597

To 16.3.2006 klo 17.00 – 19.00
Vierailu Helsingin oppisopimustoimistoon
Opetusvirasto, Oppisopimustoimisto
Hämeentie 11-13, katutaso
00530 Helsinki
Tutustumme oppisopimuskoulutukseen Helsingin
oppisopimustoimistossa.
Saamme kuulla merkonomien jatkokoulutuksesta ja mm.
datanomin oppisopimuskoulutuksesta.
Oppisopimuskoulutus yhdistää työn ja opiskelun.
Oppisopimuskoulutuksella voit hankkia ammatillisen
koulutuksen tai lisäkoulutusta kaikilla niillä
koulutusaloilla, joilla ammatillista koulutusta järjestetään.
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Tarkemmat tiedot: Tytti Aalto, puh. 045-634963,
s-posti: tytti.aalto@sosped.fi

Ke 5.4.2006 klo 17.00
REINO HIETANEN
Helsingin taidehalli, Nervanderinkatu 3
Lahdessa asuva taidemaalari, professori Reino Hietanen
(s. 1932) kuuluu suomalaisen maalaustaiteen
kärkijoukkoon. Suomen
Taideyhdistys tuottaa
retrospektiivisen näyttelyn, joka
on laaja läpileikkaus Hietasen
tuotannosta 1960-luvulta
nykypäivään. Esillä on
maalauksia ja grafiikkaa.
Reino Hietanen on ennen
vapaaksi taiteilijaksi vuonna 1968
ryhtymistä toiminut Helsingissä
kuvaamotaidon opettajana
Ressussa, Norssissa ja Mäkelänrinteen yhteiskoulussa sekä
taideteollisessa korkeakoulussa ja taideakatemiassa.

Kuvatiedot:
Reino Hietanen
Merimaisema, 1989
Akryyli

Tapahtumakalenteri
Professori Hietanen on suunnitellut myös koruja mm.
Kalevala Korulle ja Kultakeskukselle.
Helmereille on varattu opastettu kierros keskiviikkona 5.4.
klo 17.00.
Ilmoittaudu ja maksa 24.3. mennessä. Hinta 10,00 .
Maksuviite 3094.
Helmerivetäjä Anni Purontaa

hotelli Best Western Alassa ***
* buffetaamiaiset hotellissa
* opastettu kävelykierros Venetsiassa sekä tutustuminen
1700-luvun venetsialaisen Caresconicon vaikuttajaperheen palatsiin, jonka kotimuseo on yksi kauneimpia
rakennuksia Canal Granden varrella.
* opastettu saarikierros, jolla tutustutaan Buranon,
Torcellon ja lasistaan kuuluisan Muranon saariin.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 85 €
(yksinmatkustavan eli ns. parittomaksi jäävän on
varattava yhden hengen huone)
Alustava lentoaikataulu:
AY 771 Helsinki-Venetsia
AY 774 Venetsia-Helsinki

klo 09.10 – 11.10
klo 19.00 – 22.50

Ilmoittautumiset 31.1.2006 mennessä.
Ilmoittautumismaksu 100,00 euroa hengeltä maksettava
viikon kuluessa varauksesta. Loppumaksu 690,00 euroa
tilille 3.3. mennessä. Maksuviite 2998.
Kulttuurihistorialliseksi suojelukohteeksi nimetty
Taidehalli on 1920-luvun uusklassisismin merkittävimpiä
edustajia Suomessa. Sen esikuvien joukossa on mm.
vuonna 1916 rakennettu Liljevalchs Konsthall Tukholmassa, mutta yhtä ilmeisiä ovat viittaukset Italian arkkitehtuuriin. Ekelund on korostanut Italian kaupunkien ja
maaseudun yksinkertaisen ”architettura minoren”
huomattavaa vaikutusta koko hänen tuotantoonsa, josta
toinen merkittävä esimerkki Helsingissä on Töölön kirkko
Topeliuksenkadulla.

Pe - ma 7.-10.4.2006
Viikonloppumatka Venetsiaan
ADRIANMEREN KAUNOTAR VENETSIA
on palatsien, kanavien, oopperan ja eleganssin kaupunki,
joka kaunistuu vanhetessaan ja hurmaa vieraansa.
Kauneinta, ihaninta Venetsiaa ovat Pyhän Markuksen tori,
Dogien palatsi, gondolieerit, taideaarteet gallerioissa,
Cappucino pikkukahvilassa tai toinen toistaan
tyylikkäämmät liikkeet ja värikkäät vihannestorit
täydentävät kaupungin lumoa.
Keväinen Venetsia odottaa Helmereitä! Pitkän viikonlopun
matkan ajankohta on 7. – 10.4.2006, ja matka tehdään
Finnairin suorilla reittilennoilla.
Matkan hinta:

790 €/matkustaja
Hinta – ja matkan toteutuminen –
edellyttää 19 hengen ryhmää.

Hintaan sisältyy:
* lennot Helsinki-Venetsia-Helsinki Finnairin
reittivuoroilla turistiluokassa
* lentokenttämaksut ja arvonlisävero
* lentokenttäkuljetukset Venetsiassa
* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa

Helmerivetäjä Anni Purontaa

Pe - su 5.-7.5.2006
VENÄJÄN KIELEN ALKEISKURSSI HELSINGISSÄ
KARJALATALOLLA
Järjestäjä: Viipuri-keskus ry
Paikka: Karjalatalo, Käpylänkuja 1, 00610 HELSINKI
Opettaja FM Inna Halminen
Kurssilla käytetään hyvin paljon visuaalista ja
audiomateriaalia.
Kurssilaiset saavat kaikki materiaalit ja
muistiinpanovälineet kurssien aikana.
Yksi viikonloppukurssi käsittää yhteensä 20 opetustuntia.
Hintaan sisältyy kahvi ja pulla joka päivä.
Opetusajat:
Perjantaina klo 16.30 – 20.00
Lauantaina klo 12.00 - 18.00
Sunnuntaina klo 12.00 -18.00
Viikonloppukurssin hinta: 100 euroa
Maksuviite: 3104
Ilmoittautumiset viimeistään 2.3.
Tiedustelut: Anni Purontaa, puh. 040-7683855,
s-posti: anni.purontaa@kolumbus.fi.
Ajo-ohje:
Karjalatalolle pääsee keskustasta bussilla 65A (pysäkit Sokoksen ja
Pääpostin välissä tavaratalon puolella ja Ateneumin edessä) ja bussilla
69, joka lähtee Elielinaukiolta (Pääpostin ja Rautatieaseman välissä
oleva aukio). Bussiin pääsee myös Pasilan asemalta Ratapihantien
puolelta (pysäkki tien toisella puolella kuin asema).

Tervetuloa!
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Tapahtumakalenteri
TEATTERITAPAHTUMIA KEVÄÄLLÄ 2006

Rooleissa Ritva Valkama ja Jouko Klemettilä.

Ke 15.2.2006 klo 19.00
”HELENE”
Teatteri AVOIMET OVET
Museokatu 18 (sisäänkäynti Cygnaeuksenkatu 4),
00100 Helsinki
Kuvataiteilija Helene Schjerfbeckin (1862-1946) kohtalo
kiehtoo edelleen. Rakel Liehun kiitettyyn romaaniin
perustuva esitys tuo näyttämölle nuoren Helenen, jonka
halu kulkea omia polkujaan törmää muiden odotuksiin.
Helene Schjerfbeckin tyylille uskollisena näytelmä ei tyydy
jäljittelemään todellisia henkilöitä tai heidän aikakauttaan,
vaan esittää yhä ajankohtaisia kysymyksiä taiteilijan työn
ehdoista, naisen ammatillisten pyrkimysten ja muiden
elämänhalujen yhteensovittamisesta, kivusta, kaipauksesta
ja rakkauden mahdollisuudesta.

Kahden virtuoosinäyttelijän palkittu ja yllätyksellinen
musta komedia, joka vangitsee katsojan mukaansa alusta
alkaen. Ritva Valkama on iäkäs täti, jota on tullut
hoitamaan sisarenpoika, nelikymppinen pankkivirkailija,
jota esittää Jouko Klemettilä.
Liput 20 euroa, maksuviite 3036
Helmerivetäjä Seija Kuusinen, puh. 050-463 4667

Dramaturgia ja ohjaus: Helena Kallio
Rooleissa: Ella Keranto, Pete Lattu (Teak), Jukka Pitkänen,
Vieno Saaristo.
Esityksen kesto 2 t 15 min (sisältää väliajan).
Hinta 20,00 €, maksuviite 2985.

Ke 15.3.2006 klo 19.00
VIIMEINEN SIKARI
Helsingin kaupunginteatteri, pieni näyttämö,
Eläintarhantie 5

Helmerivetäjä Anni Purontaa

Vielä kerran on mahdollisuus nähdä tämä suosittu
näytelmä, joka ei suuremmin esittelyä kaipaa.
Rooleissa ovat hienot näyttelijät: Lasse Pöysti, Tea Ista,
Mauri Heikkilä ja Leenamari Unho.

La 25.2.2006 klo 13.00

Liput 24 euroa, maksuviite 3049

TEATTERIMATKA TAMPEREEN TYÖVÄENTEATTERIIN
MARILYN -musikaali

Helmerivetäjä Seija Kuusinen

Teatteriesitys alkaa kello 13.00.

Ti 28.3.2006 klo 19.00

Kysy mahdollisia paikkoja.

Eppu Nuotion ja Tiina Brännaren hittimusikaali, jossa
Marilyniä esittää kiitetty Sari Siikander; muissa rooleissa
ovat Leena Rousti, Lari Halme, Minna Hokkanen, Mika
Honkanen, Laura Huhtamaa, Pentti Helin, Samuli Muje,
Tommi Raitolehto, Ilmari Saarelainen, Eriikka Väliahde.
Liput 36 euroa + kuljetus 23 euroa, yhteensä 59 €
maksuviite 3023.
Linja-automme lähtee Mikonkadun turistipysäkiltä klo
10.00.
Matka on loppuunmyyty; kysy mahdollisia
peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä Seija Kuusinen, puh. 050-463 4667

To 9.3.2006 klo 19.00
TÄTI JA MINÄ
Helsingin kaupunginteatteri, STUDIO ELSA
Ensi linja 2
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EVITA-musikaali
Helsingin kaupunginteatteri, suuri näyttämö,
Eläintarhantie 5
Musiikki: Andrew Lloyd Webber
Ohjaus: Kurt Nuotio

Tapahtumakalenteri
Yksi maailman tunnetuimmista musikaalisävelmistä ”Et
itkeä saa Argentiina” muistuttaa mieliin koskettavan
tarinan Eva Peronin elämästä. Evita on unohtumaton
tarina loistosta, vallasta, ahneudesta ja unelmista.
Musikaalin ensi-ilta kaupunginteatterissa on 2.2.2006.
Päärooleissa mm. Maria Ylipää/Vuokko Hovatta, Sami
Hintsanen, Petja Lähde/Sami Hokkanen.
Liput 43 euroa, maksuviite 3049
Helmerivetäjä Seija Kuusinen

Ke 3.5.2006 klo 19.00
MATKALLA PORKKALAAN
Helsingin kaupunginteatteri, pieni näyttämö,
Eläintarhantie 5
INTOHIMOA VEITSEN TERÄLLÄ
Kaksoisagentteina toimivat naiset vierailevat Tornissa ja
rauhan aikaan sopeutuvat pariskunnat opettelevat
yhteistä arkea. Aikakausi oli kiihkeä ja levoton. Kaikesta
oli pulaa, laittomia aseita löytyi kodeista, ja toisaalta
huvielämä pyöri ylikierroksilla.

ja seksistä. Molemmat aivan
läpimurtonsa kynnyksellä,
tietysti itsensä ja kapakan
muun värikkään seurueen
sitä tietämättä.
Huikeaa, säkenöivää
huumoria; on todellakin
mahdollista nauraa ja
ajatella samanaikaisesti.
Ohjaus Mikko Kivinen
Rooleissa: Helena Haaranen, Juha Jokela, Jyrki Kovaleff,
Hannu Lauri, Jari Pehkonen, Oihla Penttinen, Eppu
Salminen, Helena Vierikko, Tom Wenzel
Liput 15 euroa, maksuviite 3065
Ilmoittaudu ja maksa 10.4. mennessä
Helmerivetäjä Seija Kuusinen

Ke 17.5.2006 klo 19.00
VIIVI JA WAGNER
Helsingin kaupunginteatteri, teatteristudio PASILA
Ratamestarinkatu 5

Alkuasetelma on faktaa Sami Keski-Vähälän kirjoittamassa
näytelmässä, jonka ensi-ilta on 30.3.2006. Marraskuussa
vuonna 1944 Neuvostoliitto yritti kuljettaa kolonnan
miehiä Helsingin Jätkäsaaresta Porkkalaan. Yön
pimeydessä Lauttasaaressa, suunnilleen Gyldenintien
kohdalla, ammuttiin kapteeni Ivan Belov. Rikospoliisi
tutki murhaa, mutta sitä ei koskaan selvitetty.
Näytelmän varsinaiset tapahtumat eletään Hotelli
Tornissa, jossa valvontakomissio piti hovia.
Rooleissa:
Eeva-Liisa Haimelin, Riitta Havukainen, Ilkka Heiskanen,
Petri Johansson, Oskari Katajisto, Santeri Kinnunen, Antti
Litja, Kari Mattila, Vappu Nalbantoglu, Ursula Salo, Heikki
Sankari, Aino Seppo, Aarno Sulkanen, Matti Olavi Ranin ja
Joachim Wigelius.
Liput 18 euroa, maksuviite 3078
Ilmoittaudu ja maksa 1.4. mennessä
Helmerivetäjä Seija Kuusinen, puh. 050-463 4667

Pe 12.5.2006 klo 19.00
VILLIN KANIN KAPAKKA
Helsingin kaupunginteatteri,
STUDIO PASILA, Ratamestarinkatu 5
Hullunhauska Steve Martin on kirjoittanut näytelmän,
jonka tapahtumat sijoittuvat pariisilaiseen baariin vuonna
1904. Kantakundit, nuoret Pablo Picasso ja Albert Einstein, kiistelevät fysiikan taiteesta ja taiteen fysiikasta -

Parisuhteen arkea; Sari Siikander ja Risto Kaskilahti eivät
ujostele Viivinä ja Wagnerina. Luvassa anarkistista
komediaa aikuiseen makuun, täysillä panoksilla.
Näytelmän ensi-ilta on 27.4.2006 teatteristudio Pasilassa.
Lisäksi rooleissa: Heidi Herala, Matti Rasila, Pia Runnakko,
Eppu Salminen.
Ohjaus: Tiina Puumalainen.
Liput 15 euroa (norm 23 e), maksuviite 3081
Ilmoittaudu ja maksa 15.4. mennessä
Helmerivetäjä Seija Kuusinen
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Helmerien japanilainen ilta

Herkuttelimme itse tehdyillä susheilla!

H

elmereillä oli 19.1. jäsenilta erikoismyymäläTokyokanissa japanilaisen opettajan opastuksella
sushia valmistellen, maistellen ja Japanista keskustellen. Neljän tunnin sushiopintojen jälkeen innostus oli suuri ja
moni lähtikin myymälästä mukanaan
aloittelijan sushi-paketti.
Opimme, että sushin valmistuksen
tärkein osa on riisin valmistaminen;
hyvällä riisillä onnistuu aina. Opettajamme mukaan japanilaiset sushi-
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mestarit opettelevat kolme vuotta oikeanlaisen riisin keittämistä. Onneksi
ei meillä ollut sitä ongelmaa: nykyisin
valmiit höyrykeittimet valmistavat juuri sopiva kiinteää riisiä. Sitten vaan keitettyä riisiä kupillinen merilevälevylle
ja siitä se valmistus alkaa. ”Levittäminenhän on kuin kotoista karjalan piirakan tekoa”, kommentoi Bo Nyberg, ainoa rohkea mies ryhmässämme. Sushirullan pyörittäminen oli bambumaton
avulla kuitenkin yllättävän helppoa –

varmasti helpompaa kuin karjalanpiirakoiden rypyttely.
Ilta meni mukavassa seurassa rattoisasti ja nopeasti; toiveena olikin
päästä jo jatkokurssille sekä tutustumaan japanilaiseen kulinarismiin paikan päälle.
Hyvää sushi-ruokahalua!

Merja Äimänen

Helsinki Business College 125 vuotta

Yhteistyötä yritysten kanssa
Läheiset yhteydet pääkaupunkiseudun yrityksiin takaavat sen, että Helsinki Business
Collegesta valmistuneet merkonomien ja
datanomien taidot vastaavat yritysten tarpeita. HBC:llä on Advisory Board (=neuvottelukunta), johon kuuluu kuusi eri yrityksen keskijohdon edustajaa. Heiltä oppilaitos saa arvokasta palautetta opetussuunnitelmistaan.

- Helsinki Business Collegen ehdoton
vahvuus verrattuna muihin oppilaitoksiin on selkeä profiloituminen, joka perustuu kiinteään yhteistyöhön yritysten
kanssa sekä kansainvälisyyteen. Näin
varmistetaan opetuksen ajantasaisuus ja
opiskeltavien tietojen ja taitojen käyttökelpoisuus työelämässä, sanoo projektipäällikkö Mika Eskola Helsingin
seudun kauppakamarista uusimmassa
HBC Bulletin lehdessä.

Maahanmuuttajien valmistava
koulutus startannut
Helsinki Business Collegessa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon (merkonomi), tietojenkäsittelyn perustutkinnon
(datanomi) ja kaksi tutkintoa (merkonomiylioppilas). Kaksi tutkintoa suorittaessaan
opiskelija tekee merkonomiopintonsa HBC:

KUVA: HELSINKI BUSINESS COLLEGEN ARKISTO

H

elsinki Business College (entinen
Helsingin kauppaoppilaitos) täyttää tänä vuonna 125 vuotta. Vuonna 1881 maisteri Otto Lindholm haki senaatilta lupaa perustaa Helsinkiin kaupallinen oppilaitos. Lindholmin tavoitteena oli
”tarjota henkilöille, jotka aikovat omistautua liiketoiminnalle, tilaisuus hankkia itselleen taitoja ja valmiuksia, jotka ovat tärkeitä sellaisen toiminnan aloittamiselle”. Tähän haasteeseen Helsinki Business College
tahtoo tänäkin päivänä vastata.
Vuonna 1909 oppilaitoksen ylläpitämiseksi perustettiin osakeyhtiö. Ensimmäisten joukossa osakkeita merkitsivät sellaiset
Helsingin elinkeinoelämän suurmiehet kuin
Karl Fazer, Karl Stockmann, Gustav Paulig, Paul Sinebrychoff ja Viktor Ek. Yhä tänäkin päivänä nykyinen Helsinki Business
College tekee läheistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun elinkeinoelämän kanssa. HBC
omistaa Helsingin seudun kauppakamari,
jossa on jäsenenä yli 6000 yritystä.

Kuvassa on vuoden 1908 ruotsinkielinen kauppakoululuokka.

ssä ja lukio-opintonsa yhteistyöoppilaitoksessa Eiran aikuislukiossa.
Liiketalouden perustutkintoa tarjotaan
myös aikuisille, he voivat valita joko omaehtoisen iltaopiskelun tai oppisopimuskoulutuksen, jolloin opiskelijan oma työpaikka
on vahvasti mukana opiskelussa.Aikuisten
valmistavassa koulutuksessa otetaan huomioon kaikki aikaisempi osaaminen, työkokemus ja harrastukset.
Syksyllä 2005 HBC:ssä käynnistyi Maahanmuuttajien kaupan ja hallinnon alan
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus. Koulutus kestää yhden vuoden. Koulutus antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet kaupan
ja hallinnon alan ammatillisiin opintoihin
pyrkimistä varten. HBC:n valmistava koulutus on pääkaupunkiseudun ainoa kaupan
ja hallinnon alaa painottava ja vahvan yrittäjänäkökulman sisältävä maahanmuuttajakoulutus. Koulutuksen pääasiana on
suomen kielen oppiminen. Syksyllä aloittaneessa ryhmässä on 20 opiskelijaa, jotka
edustavat 12 kansalaisuutta ja jotka puhuvat 20 kieltä.

Kiinni työelämään jo opiskelujen
aikana
Kaikki merkonomiopiskelijat saavat hyvän
tuntuman työelämään jo opintojen aika-

na, sillä osa opinnoista suoritetaan harjoitusyrityksessä. Harjoitusyritys on käytännönläheinen oppimismuoto, jossa simuloidaan eli jäljitellään oikean yrityksen liiketoimintaa toimistomaisessa oppimisympäristössä. Harjoitusyritys toimii kuin oikea
yritys, mutta konkreettinen raha ja tavara
ei vaihda omistajaa.
Harjoitusyritystoiminnassa opiskelija saa
kosketuksen yritystoimintaan ja mahdollisesti myös muita ideoita oman yrityksen perustamiseen. Lisäksi opitaan vastuullisuutta,
oma-aloitteisuutta ja tiimityötaitoja.
Helsinki Business Collegessa toimii tällä
hetkellä 8 harjoitusyritystä.HBC isännöi kansainvälisiä harjoitusmessuja 7.2.2006. Messuille osallistuu noin 50 harjoitusyritystä.
Nuorten merkonomi- ja datanomiopintoihin kuuluu 20 opintoviikkoa työssäoppimista, mikä tarkoittaa noin 100 päivää työelämässä.Työssäoppimistajaksolla opiskelija pääsee tutustumaan alansa töihin.Työssäoppimisjakso on myös yritykselle mahdollisuus testata mahdollista tulevaa henkilökuntaansa.Tammikuusta 2006 lähtien opiskelija suorittaa ammattiosaamisen näytöt
työssäoppimisen yhteydessä. Tarkoituksena on, että opiskelija näyttää ammatillisen
osaamisensa aidoissa tilanteissa.

Kirsi Suni, HBC:n tiedottaja
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Työministeriö tiedottaa
Uusia väyliä työhön,
uusia keinoja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon
Työministeriön asettama Tupo 2 -työryhmä
ehdottaa aktiivisen työnhaun pelisääntöihin ja työvoimatoimistojen toimintatapoihin selkeyttä, joustoa yrityksille suunnattuun palkkatukeen ja työmarkkinatuen tukisetelin käyttöön, työvoimanvuokrauksen
pilottihankkeen käynnistämistä, vaikeimmin työllistyvien välityömarkkinoiden kehittämistä sekä työelämäläheisen osaamisen parantamista. Näiden ehdotusten tarkoituksena on helpottaa avoimien työpaikkojen täyttymistä ja nostaa työttömien aktivointiaste 30 prosenttiin.
Työministeriö asetti viime keväänä vuosia 2005–2007 koskevan tulopoliittisen sopimuksen perusteella kolmikantaisen työryhmän valmistelemaan työllistymistä helpottavia ja työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista parantavia aktiivitoimenpiteitä. Taustalla on riski siitä, että suurten
ikäluokkien tullessa eläkeikään työvoiman
niukkuus ja työvoimakapeikot estävät talouden kasvua

Selkeyttä aktiivisen työnhaun
pelisääntöihin ja työvoimatoimistojen
toimintatapoihin
Työnhakijan oikeudenmukainen ja määrätietoinen palvelu edellyttävät työvoimatoimiston toimintatapojen ja ohjauksen parantamista. Työnhakijan aktiivista työnhakua
on tuettava ja on huolehdittava siitä, että
työttömyysturvan säännöt, työn tarjoaminen ja työnhakijan velvollisuus vastaanottaa tarjottua työtä toteutuvat siten kuin ne
on lainsäädäntöön kirjattu.
Yksilöityjä työhön osoituksia ehdotetaan
lisättäväksi heti työnhaun alkuvaiheessa.
Alueellista liikkuvuutta edistetään lisäämällä tiedottamista työllistymismahdollisuuksista myös työnhakijan työssäkäyntialueen ulkopuolelta.Työnhakusuunnitelman
laatua ja yksilöintiä pitää parantaa ja ottaa
käyttöön laatukriteerit.Työnhakusuunnitelmaan sisällytetään jo kuluvana vuonna asiakkaan palvelutarpeen profilointi.

Palkkatuen käyttö yrityksissä
joustavammaksi
Palkkatukien käyttöä yrityksissä lisätään.
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Nykyisin työsuhteen pitää pääsääntöisesti
olla alusta alkaen pysyvä työsuhde; se on
ollut yksi este palkkatuen käytölle. Tuetun jakson jälkeinen työllistyminen on ollut yrityksissä julkista hallintoa ja kolmatta sektoria yleisempää. Työryhmä esittää
palkkatuen käytön sallimista valikoidusti nykyistä varhemmin myös määräaikaisiin työsuhteisiin yrityksissä. Yrityksille
myönnettävän palkkatuen käyttöä edeltävän työttömyyden vähimmäiskestoksi ehdotetaan kuutta kuukautta.Työllistyminen
määräaikaiseenkin työsuhteeseen olisi silloin mahdollista kuuden työttömyyskuukauden jälkeen.

Työmarkkinatuen tukisetelin käyttöä
helpotetaan
Työmarkkinatukea saavien työttömien käytössä on tukiseteli, jota voidaan käyttää 130
päivää eli kuusi kuukautta työmarkkinatukea saaneiden työttömien työllistymisen tukemiseen.Työryhmä esittää käytännön laajentamista niin, että seteliä voidaan käyttää
myös määräaikaiseen työsuhteeseen. Ehdotus tukee vuoden 2006 alusta voimaan tullutta työmarkkinatukiuudistusta.

Työvoimanvuokrauksen pilottihanke
käynnistetään
Työministeriö ja Henkilöstöpalveluyritysten liitto ovat valmistelleet julkisen työvoimapalvelun ja yksityisten henkilöstöpalveluyritysten yhteistyön pilottihanketta. Tarkoituksena on kehittää vuokratyövoiman
välitykseen säännöllinen ja pysyvä yhteistyömalli, jolla alennetaan työnhakijoiden
työllistymiskynnystä ja nopeutetaan työllistymistä sekä ratkaistaan henkilöstöpalveluyritysten ja niiden toimeksiantajien työvoimatarpeita. Näin autetaan työnhakijoiden sijoittumista työmarkkinoille vuokratyön avulla, tuetaan vuokratyösuhteiden
jatkumista sekä helpotetaan työllistymistä myös pysyvämpiin työsuhteisiin. Lisäksi tuetaan vaikeammin työllistyvien sijoittumista vuokratyöpaikkoihin.
Työnantajia kannustetaan vuokratyövoiman aseman parantamiseen ja laadullisten
tekijöiden kehittämiseen. Vähimmäisvaatimuksena on, että työvoimaa vuokraava
yritys noudattaa yleistä työehtosopimusta
ja työ- ja sosiaalilainsäädännön asettamia
työnantajavelvoitteita.

Vaikeimmin työllistyvien
välityömarkkinoita kehitetään
Välityömarkkinoita kehitetään vahvistamalla työvoiman palvelukeskusten toimintaa.Työpajoissa ehdotetaan järjestettäväksi kuntouttavaa työtoimintaa ja muuta toimintakykyä parantavaa tukea niille, joiden
sosiaalinen selviytyminen on heikentynyt
pitkäaikaisen työttömyyden vuoksi. Kyse on pitkäaikaisesta kuntouttavasta työtoiminnasta yhtenäisenä palvelukokonaisuutena kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Kuntouttavan työtoiminnan
vahvistaminen edellyttää valtion korvattavaksi ehdotettujen kuntien menojen kasvun selvittämistä.
Työttömän vuokrausta yrityksiin ehdotetaan yhtenä työllistymiskynnyksen alentamista helpottavana keinona. Työtön olisi
työsuhteessa palvelukeskukseen, joka työnantajana maksaisi työntekijän palkan ja perisi työn teettäjältä korvauksen.

Työelämäläheistä osaamista
parannetaan
Aikuiskoulutuksen rakenteita, rahoitusta sekä koulutuksesta aiheutuvien kustannusten
jakaantumisesta eri toimijoiden kesken ehdotetaan selvitettäväksi.Työmarkkinoiden
toimivuuden kannalta yrityslähtöinen koulutus on keskeisessä asemassa. Työryhmä
ehdottaa selvitettäväksi, voidaanko työttömyysvakuutusrahaston varoja käyttää työvoiman osaamisen parantamiseen.

Ehdotusten eteenpäin vieminen on jo
alkanut
Työvoimatoimistojen toimintatapoja koskevien ehdotusten käsittely on aloitettu työhallinnossa.Ainoastaan työnhakusuunnitelman noudattamisvelvollisuuden varhentaminen edellyttää muutosta lainsäädäntöön.
Myös työvoimavuokrauksen pilottihankkeen toteuttaminen voi alkaa jo alkuvuonna.Yrityksille myönnettävän palkkatuen ja
työmarkkinatukisetelin ehtoihin tehtävät
muutokset sekä ehdotukset palkkatuetusta
vuokraustoiminnasta edellyttävät säädösmuutoksia, jolloin muutokset voisivat tulla voimaan vuoden 2007 alusta. Työryhmä
esittää, että työministeriö asettaa ehdotusten käynnistämistä ja seurantaa varten kolmikantaisen seurantaryhmän.

Lisätietoja: www.mol.fi

Pengerkatu 1, B 37 00530 Helsinki
Haluan liittyä Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi

Jäsenmaksu 64
66 €/vuosi

Suku- ja etunimet

Henkilötunnus

Lähiosoite

Puh. kotiin

Postinumero

Postitoimipaikka

Äidinkieli
Suomi

Toimipaikka

Sähköpostiosoite

Tehtävä toimessa

Puhelin

Faksi

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Koulutus

Ruotsi

Merkonomi
Tradenomi

Merkantti
Muu, mikä?

HSO-sihteeri

Oppilaitos josta valmistunut
Viimeisen lukuvuoden
opiskelija

Datanomi
Valmistumisvuosi

Oppilaitos, paikkakunta ja tutkinto jota opiskelet

Paikka ja päiväys

Opinnot aloitettu

Allekirjoitus

Palvelukortti
Lähettäkää minulle esitemateriaalia
Lähettäkää Merkonomien Työttömyyskassan liittymislomake
Osoitteen / nimenmuutos
Nimi
Ent. nimi
Ent. osoite
Postinumero ja toimipaikka
Uusi osoite
Postinumero ja toimipaikka
Mielipiteitä / terveisiä
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Postita tai faksaa

Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!

Faksi (09) 701 6227 www.helsinginmerkonomit.fi • helmeri@helsinginmerkonomit.fi

TAPAHTUMAKALENTERI
Päivä
Kello
Ke 15.2. 19.00
La 25.2. 10.00
Ke 1.3. 17.30
To 9.3.
19.00
Ke 15.3. 19.00
To 16.3. 17.00
Ke 22.3. 17.30
Ti 28.3. 19.00
Ke 5.4. 17.00
7.-10.4.
Ke 3.5. 19.00
Pe 12.5. 19.00
Pe-su 5.-7.5.
Ke 17.5. 19.00
22

Tapahtuma
Hinta, maksuviite
Helene-näytelmä, Avoimet ovet
20 €, viite 2985
Marilyn, Tampereen työväen teatteri
59 €, viite 3023
Italia-ilta, Ristorante Quirinus
Täti ja minä, Studio Elsa
20 €, viite 3036
Viimeinen sikari, Kaupunginteatteri
24 €, viite 3049
Vierailu Opetusviraston oppisopimustoimistoon
Kevätvuosikokous
Evita-musikaali, Kaupunginteatteri
43 €, viite 3049
Reino Hietanen, Taidehalli
10 €, viite 3094
Viikonloppumatka Venetsiaan
790 €, viite 2998
Matkalla Porkkalaan, Kaupunginteatt.
18 €, viite 3078
Villin kanin kapakka, Studio Pasila
15 €, viite 3065
Venäjän kielen kurssi, Karjalatalo
100 €, viite 3104
Viivi ja Wagner, Studio Pasila
15 €, viite 3081

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2006

– lehti

Pengerkatu 1 B 37 00530 HELSINKI puhelin 7731405 faksi 7016227
www.helsinginmerkonomit.fi/
helmeri@helsinginmerkonomit.fi
Kotipuhelin
Työpuhelin
Anni Purontaa, puheenjohtaja
040-7683855
Lammastie 12 A 2, 01710 Vantaa
anni.purontaa@kolumbus.fi
Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja (09) 490907
Runeberginkatu 36 A 5, 00260 Helsinki 050-5410285
merja.aimanen@elakesaatioyhdistys.fi,
merja.aimanen@pp.inet.fi

(09) 68774412

Heikki Immonen, II varapuheenjohtaja
Lampitie 1 B, 63100 Kuortane
0400-841784
heikkiimmonen@hotmail.com,
työ: heikki.immonen@cronvall.fi

0201260228

045-6349363

Hannele Jantunen,
Malminkatu 22 B 47, 00100 Helsinki

050-5834832

Liisa Kotimäki
Viittapolku 9 AB, 00950 Helsinki
liisa.kotimaki@edu.hel.fi

050-5418597

Päivi Lumpola, hallituksen sihteeri
Korpisola 5 F, 02300 Espoo
paivi.lumpola@saunalahti.fi

(09)-8015893
040-5851525

Pekka Siitonen
Marmoritie 10 F 25, 00170 Helsinki
pekka.siitonen@welho.com

(09) 3877400
050-3423842

Sirkka Warvas
Mäntylä 6, 03100 Nummela
sirwaco.warvas@kolumbus.fi

019-335078
0440-519391

Materiaali:
Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

(09) 72882024

Anni Purontaa
Merja Äimänen
Hallitus
Hannele Jantunen
Sirkka Warvas
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
24 €/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Loviisa
Aikakauslehtien liitto,
Helsingin kauppakamari

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry
PL 147 00531 Helsinki
puhelin (09) 827 5542
(Pengerkatu 1 B 37)
faksi
(09) 827 4841
sähköposti: smyl@merkonomit.net
http://www.merkonomit.net
MJK-instituutti ry
Iso-Roobertinkatu 20-22
00120 Helsinki

019-323449

Varajäsenet:
Seija Kuusinen,
(09) 7731405
Haukilahdenkuja 7 A 20, 00550 Helsinki 040-5414454
seija.kuusinen@helsinginmerkonomit.fi

puhelin (09) 4762 5200
faksi (09) 4762 5222

Työsuojeluhallinnon neuvontapalvelu
työsuhdeasioissa
puhelin 020066122
På svenska
010066144
Työhallinnon Työlinja
paikallispuhelun hinnalla
- avoimet työpaikat,
työvoimakoulutus jne.
puhelin 02036606
http://www.mol.fi

Ilse Samuelsson
050-4141518
Pikkukämpäntie 219 A, 07960 Ahvenkoski
Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Markunkuja 6, 00370 Helsinki

Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen

puhelin

050-5410285

(09) 554657

MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN PALVELUNUMEROT JA YHTEYSTIEDOT
Postiosoite: PL 52, 00521 Helsinki
Asiakaspalvelu: Elimäenkatu 20, Vallila
avoinna maanantai - perjantai klo 9.00 - 15.00
Sähköposti: jasenasiat@merkonomientk.fi
www.merkonomientk.fi

Puhelin (09) 8689 400
Palveluaika tiistai - perjantai klo 9.00 - 12.00
Maanantaisin puhelinpalvelua ei ole
päivärahojen maksatusajon vuoksi.
Telefaksi: (09) 8689 4040

Palveluautomaatti, puhelin 0600-9-1553, 24 h/vrk, josta saat tietoa seuraavista asioista
1. Jäsenyystilanteesi ja päivärahan maksupäiväkysely
5. Päivärahojen verotuksesta
2. Tietoa, jos jäät työttömäksi

6. Yrittäjyyskäsitteestä

3. Ohjeita osa-aikatyöntekijälle

7. Liittymisehdot ja työssäoloehdoista yleistä

4. Ohjeita alle kuukauden kestävää kokoaikatyötä tehneelle

8. Työttömyyskassan yhteystiedot

Puhelumaksu 0,37 €/min+pvm
MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSA jäsenmaksu 80 €/v 2006 - liity erikseen
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Ota tämä sivu talteen!

Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri
Sampsantie 40 F 9, 00610 Helsinki
tytti.aalto@sosped.fi

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Helsingin Merkonomien
50-vuotisjuhlastipendi
MJK-instituuttiin

Uudet jäsenedut
ovat liiton sivulla:
www.merkonomit.net

Helsingin Merkonomeilla on haettavana yksi opiskelustipendi MJKinstituuttiin. Stipendillä voi opiskella haluamaansa MJK:n
jatkotutkintoa – muita paitsi MBA-tutkintoa.
Opiskelustipendiä voivat hakea vain yhdistyksen jäsenet.
Vapaamuotoiset stipendihakemukset perusteluineen pyydämme lähettämään 30.4.2006 mennessä Helsingin Merkonomeille, puheenjohtaja
Anni Purontaa, Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki.
Tiedustelut: Anni Purontaa, puh. 040-7683855,
sähköposti: anni.purontaa@kolumbus.fi.

Helsingin Merkonomit ry
Hallitus

MJK-instituutti
MJK-instituutti on liiketalouden ja hallinnon valtakunnallinen
ammatillinen erikoisoppilaitos. MJK-instituutti on keskittynyt
liiketaloudellisen osaamisen kehittämiseen. Tarjoamme asiakkaillemme
liiketalouden ja hallinnon alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta.
Arkityö ja aikuinen ovat lähtökohtamme opetusmenetelmissämme.
Kouluttajamme ovat yritysten, yliopistojen ja korkeakoulujen
asiantuntijoita

Yhteystiedot
Käyntiosoite
Iso Roobertinkatu 20-22 A, 2. krs
00120 Helsinki

Puhelin ja faksi
puh. (09) 4762 5200
faksi (09) 4762 5222

Toimistomme on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.

Kotisivut: www.mjk.fi
Yleinen sähköpostiosoite on toimisto@mjk.fi
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Jäsenyys
kannattaa
eläkeläisellekin
Meille on tullut kyselyjä, kannattaako
eläkkeelle jäätyään jatkaa Helmerien jäsenenä. Kannattaa ehdottomasti:
jäsenedut hyödyttävät myös eläkeläisiä. Muun muassa liittovakuutukseen
sisältyvä, arvokas vapaa-ajan matkojen matkustajavakuutus on otettu kaikille jäsenillemme, myös eläkeläisille. Ja eläkkeellä, jos koska, on aikaa
matkustella. Silloin on aikaa tulla mukaan entistä aktiivisemmin yhdistyksen vapaa-ajan tapahtumiinkin.
Yhdistyksen ja liiton jäsenyys ei
ole mitenkään sidottu Työttömyyskassan jäsenyyteen.
Osallistu tapahtumiimme ja kerro
samalla meille omat toiveesi. Järjestämme mielellämme tapahtumia, jotka jäseniämme kiinnostavat.

Helmerien hallitus

