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Puheenjohtajalta

Teatteri herätti ajatuksia
vanhuudesta ja nuoruudesta

P

äivä on pidentynyt. On mukava
kulkea työmatkat valoisassa – välillä aurinko suorastaan häikäisee.
Mieli on virkeämpi; työmatkoillakin
jaksaa miettiä monenlaista näkemäänsä ja kokemaansa.
Kävin maaliskuussa Helmerien mukana jälleen teatterissa. Helsingin kaupunginteatterin asiamiehemme Seija Kuusinen oli varannut Helmereille
lippuja Täti ja minä -esitykseen. Myöhemmin ilmeni, että kyseisen esityksen näytökset ovat jo pitkälti loppuun
myydyt. Kiitokset Seijalle hyvästä ennakoinnista. Molempien näyttelijöitten, Ritva Valkaman ja Jouko Klemettilän, suorituksia oli ilo seurata. Ammattilaisuutta tunteella. Helmerit olivat arvovaltaisessa seurassa: Tasavallan presidentti puolisoineen istui myös
katsomossa.
Näytelmä kuitenkin pysähdytti ja
hiertää ajatuksissa vielä pitkään. Periaatteessa se oli nauruun pakottava komedia, jossa kerrottiin ihmisen lopun
väistämättömyydestä ja yleisestä tunteettomuudesta sekä ihmisen kaipuusta kontakteihin. Esityksessä tuli myös
esiin laskelmointi, hyödyn odotukset ja
siitä kumpusi lapsen hätä kunnon lapsuuteen ja turvalliseen elämään. Näytelmän vanhus, Ritva Valkama, vaikeni ilmeikkäästi ja sisarenpoika, Jouko
Klemettilä, replikoi senkin edestä.
Pääteema kosketti. Näytelmässä Ritva Valkaman esittämän Gracen harvoja
repliikkejä oli ”minä olin iloinen siitä,
että joku tuli käymään.” Kuinka monta vanhusta ympäristössämme elää yksinäisyydessä, rakkaudettomassa ympäristössä kuitenkin sydän täynnä jakamatonta rakkautta? Kuinka moni kokee
läheistensä taholta vain hyödyn tavoittelua ja välinpitämättömyyttä?

Omaa kohtaloamme emme voi määrätä, mutta ehkä voimme kirkastaa toisten elämää. Eri järjestöt välittävät tuki- ja ystävähenkilötoimintaa. Presidentin 5.2. avaaman tämänvuotisen Yhteisvastuukeräyksen (www.yhteisvastuu.fi)
teemana on ”Ihmisarvoinen vanhuus”.
Keräysvaroilla tehdään työtä vanhusten yksinäisyyden lieventämiseksi ja
kehitetään tavoitteellista kotikäyntityötä. Omaiset, vapaaehtoiset ja ammattilaiset muodostavat yhdessä tukiverkon. Jokainen voi meistä haarukoida ympäristöstään ja suvustaan henkilöitä, jotka ovat jostain syystä yksin
ja unohdettuna. Parasta kuitenkin, jos
kenestäkään jo tuntemastamme läheisestä ei tulisi unohdettua, yksin elävää
eläkeläistä. Oma aktiivinen osallistuminen johonkin harrastukseen sulkee
myös pois täysin yksinäistä vanhuutta. Samanmielisten kanssa on helppo vanhentuakin. Jokainen tarvitsee ja arvostaa kontakteja sekä
tunnetta hyväksynnästä ja muistamisesta.
Keväällä valmistuu joukko
uusia merkonomeja ja muita kaupan ja hallinnon ammattilaisia. Osa aiemmin
tutkinnon suorittaneista
saa puolestaan täydennys- ja lisäkoulutuksensa päätökseen. Meillä
on ilo seurata lehtemme tästä numerosta
alkaen nuoren, ensimmäisen vuoden
merkonomiopiskelijan Joonas
Nickin opintoja Helsinki Business
Collegessa.

Lehdessämme kerrotaan myös laajasti oppisopimusopinnoista; miten paljon meillä Suomessa onkaan mahdollisuuksia jatkaa opiskeluja.
Onnittelut valmistuneille uurastuksesta ja sitkeydestä sekä uutta intoa ja
voimaa opiskelijoille.
Nautitaan keväästä, valosta ja
pääsiäisajan rauhasta.
Hyvää Pääsiäistä!
Anni Purontaa
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Helsingin oppisopimustoimisto

Osaajia oppisopimuksella
Helsingin oppisopimustoimisto järjestää yhteistyössä työnantajien ja oppilaitosten
kanssa työelämän tarvitsemaa ammatillista koulutusta, joka tapahtuu pääasiassa
työpaikalla ja opiskelijat ovat oppisopimusaikansa määräaikaisessa työsuhteessa.
Työssä oppimista tuetaan oppilaitoksissa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla ja
sen osuus vaihtelee huomattavasti koulutusalasta riippuen ollen keskimäärin
noin 20 % oppiajasta.
Oppisopimustoimiston johdon sihteeri
Liisa Kotimäki (oik.) esittelee toimiston
laajaa koulutustarjontaa Merja Äimäselle ja Anni Purontaalle.

O

ppisopimuskoulutuksella voi opiskella samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin
kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessakin. Opetushallituksen virallisesti käytettävissä olevasta tutkintovalikosta oppisopimuksella opiskeltiin 178
eri tutkintoa.
Teemme kiinteää yhteistyötä alueemme elinkeino- ja työvoimaviranomaisten kanssa ja kehitämme jatkuvasti palvelujamme vastaamaan muuttuvia tarpeita.
Oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden elinikäisen oppimisen periaatteiden ja oppivan organisaation
mallin kehittämiseen.
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Oppisopimustoimiston palvelut
Oppisopimustoimiston tarkoituksena on
tehdä oppisopimuksia, jotka kartuttavat
oppisopimuksen tehneen yrityksen, julkisorganisaation tai järjestön osaamispääomaa ja kilpailukykyä markkinoilla
järjestämällä koulutusta ko. organisaation työntekijöille.Tavoitteen toteuttamiseksi oppisopimustoimisto tekee oppimisen tarvekartoituksia ja suunnittelee, seuraa, arvioi ja kehittää koulutusta yhteistyössä työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa. Hankkii
koulutuksen oppilaitoksesta ja kouluttaa työpaikkakouluttajia oppilaitoksen
kanssa tai järjestää itse työpaikkakoulutuksen. Lisäksi oppisopimustoimisto
antaa kehittämiskonsultointia työpai-

koille ja oppilaitoksiin. Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työpaikalla annettavan
koulutuksen järjestämisestä. Opiskelijalle maksetaan, mikäli työnantaja ei
maksa palkkaa teoriajakson aikana,
päivärahaa, perheavustusta, majoitusja matkakustannuksia.

Koulutusta vuosittain yli
5000 opiskelijalle
Helsingin oppisopimustoimisto on vuosittain järjestämässä koulutusta yli 5000
opiskelijalle lähes tuhannessa yrityksessä ja organisaatiossa. Heistä yli 40 prosenttia opiskelee kaupan ja hallinnon
alalla. Suosittuja ovat myös tekniikan
ja liikenteen ala sekä sosiaali- ja terveydenhuolto- ja palvelualat. Suoritetuista tutkinnoista perustutkintoja on
45 % ja ammatti- sekä erikoisammattitutkintoja 52 %.

Oppisopimusopiskelijoiden ikärakenne vaihtelee 15-vuotiaista yli 60vuotiaisiin. Näin voidaan todeta, että oppisopimuskoulutus on toimiva
elinikäisen oppimisen muoto, vaikka
suurin osa opiskelijoista on iältään 25
– 45 vuotta.

pisopimuskoulutuksesta, työssä oppimisesta ja arvioinnista. Nämä materiaalit jaetaan työpaikkakouluttajakoulutuksen materiaalina. Helsingin oppisopimustoimisto toteuttaa kolmen iltapäivän mittaista työpaikkakouluttajien
perehdyttämisohjelmaa.

Yrittäjälle järjestettävään oppisopimuskoulutukseen kuuluva tietopuolinen opetus on muun oppisopimuskoulutuksen tavoin koulutettavalle
maksutonta.

Oppisopimus on käytännönläheinen
koulutusmuoto

Ammattitaito mitataan näytöillä

Oppisopimuskoulutusta on myös tehokkaasti sovellettu sukupolvenvaihdoksiin. Oppisopimuskoulutuksella
yrittäjä voi päivittää omaa ammattitaitoaan tai kehittyä yrittäjänä omassa yrityksessään.
Sukupolvenvaihdosta suunnitteleva yrittäjä voi perehdyttää oppisopimuksella itselleen seuraajan. Oppisopimuskoulutuksen avulla sekä yrittäjä
että yritys kehittyvät.

Työnantaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiin kuuluvia tehtäviä ammattitaidon saavuttamisen edellyttämän ohjauksen ja valvonnan alaisena ja että
opiskelija voi osallistua tietopuoliseen
opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelmansa mukaisesti.
Oppisopimukseen liittyy aina henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS),
jonka opiskelija, työnantaja, oppilaitos ja koulutustarkastaja laativat yhdessä. HOPS:n runkona on opiskeltavan tutkinnon tavoitteet. Se sisältää
suunnitelman keskeisistä työtehtävistä ja tietopuolisista kursseista. Aikaisemmat opinnot ja työkokemus otetaan huomioon.
Oppisopimuskoulutus on työvaltainen ja motivoiva koulutusmuoto. Oppisopimuskoulutus on hyvä tapa hankkia uutta osaavaa työvoimaa tai kehittää jo työsuhteessa olevien työntekijöiden ammatillista osaamista vastaamaan toiminnan muuttuvia haasteita.
Työllistymisen kannalta oppisopimus
on tehokas koulutusmuoto. Suuri osa
opiskelijoista jää yritykseen oppisopimuskauden jälkeen.

Työpaikkakouluttaja ja
kouluttajakoulutus
Työpaikkakouluttajan tehtävänä on
vastata opiskelijan työpaikkakoulutuksesta niin, että se noudattaa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa ja että opiskelija saavuttaa opiskeluohjelman kaikilla osa-alueilla sovitut koulutustavoitteet. Koulutuksen päätteeksi
kouluttaja arvioi ja antaa todistuksen
työopetuksen osalta. Myös opiskelija
osallistuu itsensä arviointiin.
Kouluttajan tueksi on Opetushallitus suunnitellut työpaikkakouluttajakoulutuksen ja julkaissut kirjasia op-

Oppisopimuskoulutuksessa ammatilliset perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näytöillä. Näyttökokeisiin osallistuminen on osa oppisopimuskoulutusta. Näytöt järjestetään alasta riippuen opiskelun aikana
tutkinnon osa kerrallaan tai yhtenä
kokonaisuutena opintojen päätteeksi.
Näyttötutkinto on erityisesti aikuisväestöä varten suunniteltu joustava
tutkinnon suoritustapa, jota varten
on laadittu yhtenäiset valtakunnalliset perusteet.
Näyttöjä arvioimassa ovat niin oppilaitosten, työnantajien ja kuin työntekijöidenkin edustajat. Tällä kolmikantaperiaatteella voidaan varmistaa,
että näytöllä suoritettu ammattitaito
on ajanmukainen ja on opiskeltu juuri niitä asioita, joita työelämässä tarvitaan. Näytöt tapahtuvat yleensä työpaikoilla aidoissa työtilanteissa. Näyttöihin valmistaudutaan opiskeluaikana,
työssä kerätään tietotaitoa ja se osoitetaan näytöillä.

Oppisopimuskoulutusta myös
yrittäjille
Yrittäjille voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta omassa yrityksessään.
Käytettyjä ovat esimerkiksi yrittäjän
ammattitutkinnot ja yrittäjän erikoisammattitutkinnot, johtamisen erikoisammattitutkinnot tai omaan yritystoimintaan liittyvät koulutukset. Koulutuksen järjestäjä ja yrittäjä tekevät sopimuksen oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä.
Koulutukseen sovelletaan samoja
tavoitteita ja sisältöjä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Koulutus sisältää henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaista työssä oppimista, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Hyvä mahdollisuus
sukupolvenvaihdokseen

Kansainvälistä työkokemusta
oppisopimuskoulutuksessa
Helsingin oppisopimustoimisto on
tehnyt aktiivisesti työtä kansainvälisen oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi.
Oppisopimuskoulutukseen voidaan
liittää eurooppalainen opintojakso oppisopimustoimiston ja oppilaitoksen organisoimassa vaihtoprojekteissa tai itsenäisesti järjestetyssä ulkomaan harjoittelussa. Ulkomaan työssä oppiminen ja
siihen mahdollisesti liittyvä tietopuolinen koulutus ulkomaisessa oppilaitoksessa kestää yhdestä kuuteen kuukauteen, yleensä 1-2 kuukautta. Vaihtoon
sisältyy aina oman alan yrityksessä tapahtuvaa työssä oppimista kohdemaan
oppilaitoksessa tai kotimaisen oppilaitoksen antamia etätehtäviä.
Oikein suunniteltuna ja toteutettuna
ulkomainen opintojakso luetaan osaksi
opiskelijan kotimaassa suorittamaa tutkintoon valmistavaa koulutusta.
Oppisopimuskoulutukseen liittyvistä asioista saa tietoa Helsingin kaupungin opetusviraston oppisopimustoimistosta – Suomen suurimmalta oppisopimuskoulutuksen järjestäjältä.

Oppisopimusterveisin
Liisa Kotimäki
s-posti: liisa.kotimaki@edu.hel.fi
www.oppisopimus.edu.hel.fi
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Koulutustarkastaja Tuula Kajaste:

Lähes puolet oppisopimusopiskelijoista
kaupan ja hallinnon alalta

K

aupan ja hallinnon alan oppisopimuskoulutusta suunnittelevat
työnantajat ja työntekijät kohtaavat usein ensiksi koulutustarkastajan. Haastattelimme koulutustarkastaja Tuula Kajastetta, joka palvelee Helsingin kaupungin oppisopimustoimistossa kaupan ja hallinnon alaa.

Tuula, kerro itsestäsi ja työstäsi?
Olen syntynyt Pohjois-Savossa Vieremällä 50-luvulla. Kävin koulua Vieremällä ja Iisalmessa.Tulin 70-luvun alussa Helsinkiin töihin ja opiskelemaan ja
olen asunut siitä saakka täällä etelässä.
Olen naimisissa ja meillä on kaksi poikaa, joista vanhempi opiskelee ammattikorkeakoulussa ja nuorempi aloittaa
opiskelun ensi syksynä. Kesäisin vietämme kaikki lomat synnyinseudulla,
josta miehenikin on kotoisin. Harrastuksena minulla on kesäisin ”mökkeily” ja muina vuodenaikoina harrastan
kävelyä ja hiihtoa. Mieheni harrastuksen myötä olen kiinnostunut viime vuosina linnuista ja ”maalaistyttönä” luonnossa liikkuminen on mieleistä kesällä ja talvella.
Työskentelen oppisopimustoimistossa
koulutustarkastajana. Olen ollut tässä
tehtävässä viisi vuotta. Tulin oppisopimustoimistoon aikuiskoulutuskeskuksesta, jossa toimin kouluttajana ja koulutussuunnittelijana. Oppisopimustoimistossa toimin ensisijaisesti kaupan ja
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hallinnon alan oppisopimuskoulutuksen parissa. Koulutustarkastajan tehtäviini kuuluu mm oppisopimuskoulutuksesta tiedottaminen ja neuvonta, yritysten ja opiskelijoiksi hakeutuvien koulutustarpeiden kartoitus, tietopuolisen koulutuksen hankinta ja toteutumisen seuranta sekä työpaikkakouluttajien kouluttaminen. Olen jonkin verran osallistunut myös oppisopimuskoulutukseen liittyviin kansainvälistymishankkeisiin ja päässyt tutustumaan muutamiin ulkomaisiin työpaikkoihin ja oppilaitoksiin.

Millainen koulutus pätevöittää
koulutustarkastajaksi?
Koulutukseltani olen ekonomi. Olen lisäksi suorittanut aikuiskasvatustieteen
35 opintoviikon kokonaisuuden, joten
minulla on pedagoginen pätevyys. Minulla on myös näyttötutkintomestarin
15 opintoviikon koulutus.Työkokemusta minulla on teollisuuden alalta ostajan tehtävistä, markkinointitutkimuksen alalta erilaisista haastattelututkimusten projektitehtävistä ja markkinoinnin kouluttajan ja koulutussuunnittelijan tehtävistä aikuiskoulutuksen puolelta.
Koen työni koulutustarkastajana mielekkääksi ja antoisaksi. Olen tyytyväinen, että työni on ”liikkuvaa”. Käyn
paljon erilaisissa yrityksissä, joissa tapaan erilaisia ihmisiä. Välillä istun toimistossa tehden hankintoja, tarkastaen
ja hyväksyen laskuja, vastaillen sähköpostiviesteihin ja puheluihin. Jokainen
päivä on erilainen, joten tässä työssä
ei helposti rutinoidu. Minulla on mukavat työtoverit ja työpaikalla on hyvä ilmapiiri.

Millaisia asiakkaita sinulla on?
Kaupan ja hallinnon alan oppisopimusopiskelijat ovat suurimmaksi osaksi

naisia. Perustutkintoon (merkonomin
tutkintoon) hakeutuvien keski-ikä on
noin 30 vuotta. Opiskeluun hakeutuvalla on joko peruskoulu tai ylioppilastutkinto.Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon hakeutuvalla on pohjakoulutuksena yleisimmin suoritettu merkonomin tutkinto. Oppisopimusopiskelijoiksi hakeutuvat henkilöt, jotka haluavat kehittää jatkuvasti itseään tai jotka huomaavat tarvitsevansa täydennystä osaamiseensa pysyäkseen tehtäviensä tasalla tai päästäkseen haastavimpiin tehtäviin.
Opiskelijan lisäksi oppisopimuskoulutukseen tarvitaan työnantaja, joka on
halukas kouluttamaan työntekijää oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutusta henkilöstön kehittämisessä käyttävät isot, keskisuuret ja pienet työnantajat. Oppisopimuskoulutusta toteutetaan niin julkisella kuin yksityisellä
sektorilla. Lähes puolet oppisopimusopiskelijoista toimii kaupan ja hallinnon alalla. Työnantajat käyttävät oppisopimuskoulutusta uusien työntekijöiden hankintaan, mutta enemmän
kuitenkin vakituisen henkilöstön kehittämiseen.
Luin muutama aika sitten lehdestä
yrityksestä, joka sallii työntekijöidensä opiskella mitä tahansa, vaikka työtehtäviin liittymättömiä asioita, työnantajan kustannuksella. Työnantajan näkemyksen mukaan se, että työntekijät
opiskelevat, pitää heidät oppimiskykyisenä ja valmiina uusiin haasteisiin uusissa työtehtävissä ja niihin liittyvissä
opinnoissa. Mielestäni tämä työnantaja on erittäin viisas. Eläköön opiskelu
ja into siihen!

Tuula Kajaste
koulutustarkastaja
tuula.kajaste@edu.hel.fi

Joonas Nick, ensimmäisen vuoden merkonomiopiskelija HBC:ssä

”Kiinnostuin kaupallisesta alasta
13-vuotiaana”
lege puolestaan vaikutti parhaalta tutustuessani eri kauppaoppilaitoksiin –
ja sitä mieltä olen vieläkin, vastaa Joonas Nick kysymykseen, miksi merkonomiopinnot juuri HBC:ssä.

”Valintani oli tietysti taloushallinto”

J

oonas Nick pääsi viime syksynä
opiskelemaan toivealaansa Helsinki Business Collegeen; tähtäimessä on merkonomin tutkinto keväällä
2008. Helmeri-lehti saa HBC:n myötävaikutuksella tilaisuuden seurata Joonaksen opintoja ja niiden edistymistä,
joten Joonaksesta kuulemme jatkossakin. Ensitapaamisessa mallioppilaamme esittelee meille itsensä ja kertoo,
miksi häntä kiinnostavat juuri kaupalliset opinnot.
- Tervehdys Helmerit! Nimeni on Joonas Nick ja asun Vuosaaressa Helsingissä, jossa olen asunut oikeastaan koko ikäni. Olen 16-vuotias, vuonna 1989
syntynyt merkonomiopiskelija Helsinki
Business Collegessa, jossa aloitin opinnot vuoden 2005 syksyllä. Kiinnostukseni kaupalliseen alaan alkoi jo 13-vuotiaana. En muista tarkemmin, mistä tämä sai alkunsa, mutta voin kertoa siitä
lisää joskus myöhemmin – jos se mieleeni juolahtaa.
- Ennen HBC:tä kävin kouluni Vuosaaressa, Aurinkolahden peruskoulussa. Kahdeksannella luokalla päätin
aloittaa merkonomiopinnot, koska se
vaikutti hyvältä tavalta päästä haluamalleni alalle. Helsinki Business Col-

Joonas kertoo opiskelevansa muun
muassa yritystoimintaa, laskentatoimea ja yrityskieliä, jotka ovat kaikille
yhteisiä aineita.
- Aineista mieleisin on yritystoiminta. Kaikki yrityksen toimintaan liittyvä on mielenkiintoista, lukuun ottamatta markkinointia. Koulutusohjelmakohtaiset aineet alkavat vasta ensi lukuvuoden puolessa välissä, joululoman jälkeen. Valinta piti tehdä kahdesta vaihtoehdosta:Asiakaspalvelu ja
markkinointi tai Taloushallinto. Minä
valitsin tietenkin taloushallinnon, hehkuttaa Joonas valintaansa.
Joonaksen luokalla on 24 opiskelijaa.
”Ihan sopivan kokoinen luokka, jossa
opiskelu on ollut mielestäni tehokasta”, hän toteaa ja jatkaa, että ”katso-

taan, tuntuuko siltä, kun etenen opinnoissa”. Kysymykseeni, ovatko opinnot yllättäneet myönteisesti vai kielteisesti, Joonas toteaa, etteivät ne juuri yllättäneet; myönteisesti kuitenkin
enemmän.
Joonas Nickin toiveammatti on yrittäjä. ”Tähtään yrittäjäksi – ehkä. En kuitenkaan tiedä vielä tarkemmin, mutta
mahdollisuuksia on monia”.
Mahdollisista jatko-opinnoista kysyttäessä nuori Joonas Nick vastaa ensin,
ettei usko jatkavansa, mutta lisää sitten
”tai ainakaan heti”. Hänen mielestään
nykyisin on niin hyvät mahdollisuudet
jatkaa opintoja, jos siltä tuntuu.
Me seuraamme mielenkiinnolla, miten Joonaksen merkonomiopinnot edistyvät runsaan kahden vuoden aikana. Toivottavasti hänen innostuksensa kaupalliseen alaan säilyy jatkossa
vähintään samanlaisena kuin opintojen alussa.
Onnea opinnoissasi, Joonas!

Teksti ja kuva: Merja Äimänen

125-vuotias HBC
Helsinki Business College (HBC) täyttää tänä vuonna 125 vuotta. HBC
on pääkaupunkiseudun vanhin kaupan ja hallinnon alan oppilaitos. Sen
omistaa Helsingin seudun kauppakamari, jossa on jäsenenä yli 6000 pääkaupunkiseudun yritystä. Läheiset yhteydet pääkaupunkiseudun yrityksiin takaavat, että HBC:sta valmistuneiden merkonomien ja datanomien
taidot vastaavat yritysten tarpeita.
Helsinki Business Collegessa voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon (merkonomi), tietojenkäsittelyn perustutkinnon (datanomi) ja kaksi
tutkintoa (merkonomi-ylioppilas). Kahta tutkintoa suoritetaan eri opiskelupaikoissa: merkonomiopinnot HBC:ssä ja lukio-opinnot Eiran aikuislukiossa. Liiketalouden perustutkintoa voivat opiskella myös aikuiset, joilla on mahdollisuus valita joko omaehtoinen iltaopiskelu tai oppisopimuskoulutus.
Lisätietoja Helsinki Business Collegesta: www.hbc.fi
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T

avatessamme kansanedustaja AlaNissilän hän otti meidät vastaan toiveittemme mukaisesti eduskunnan
uudessa lisärakennuksessa. Rakennus
on pääosin edustajien työskentelytiloja,
joten sinne ei turvallisuussyistä sallita
kuin korkeintaan kymmenen hengen
vierailuryhmiä Alkuun oli turvatarkastus ja nimikorttien jako. Vierailijoitten
nimet oli ilmoitettava edeltä käsin
Rakennuksen vihkiäisiä vietettiin
22.9.2004.Talossa on 11 kerrosta, joista
7 maanpäällistä. Pääurakoitsija on ollut
YIT Rakennus Oy. Talon on suunnitellut Pekka Helin työryhmineen.
Alakerroksessa oli auditorio, jonka
seiniä kiertävien tummien lasien takana tulkit tekevät työtään kokoustilanteissa. Pohjakerroksessa on myös Suuren valiokunnan huone, jonka pyöre-
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KUVA: JUSSI TIAINEN/EDUSKUNTA

Helmerit, jotka olivat
syksyllä EU-matkalla
Luxemburgissa
ja Brysselissä,
kävivät tapaamassa
eduskuntatalossa
Luxemburgiin Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen
jäsenen Aunus Salmen
seuraajaksi siirtyvää Olavi
Ala-Nissilää. Samalla
heillä oli tilaisuus kiertää
eduskuntatalon uudessa
lisärakennuksessa. Miltä
lisärakennus näyttää
sisältäpäin? Siitä meille
kertoo Anni Purontaa.

KUVA: MICHAEL PERIMUTTER/EDUSKUNTA

Helmerien EU-matkalaiset
tutustuivat eduskunnan
lisärakennukseen

än pöydän ääreen mahtuu 50 henkeä.
Valiokuntaan kuuluu 35 kansanedustajaa, mutta loput paikat tarvitaan asiantuntijoille, avustajille jne. Salin sisäverhous on tammea. Ylipäätään talossa on kiitettävästi käytetty verhoiluna
eri tiloissa kotimaisia puulajeja: lapinmäntyä, tervaleppää, vaahteraa, saarnea ja koivua eri muodoissa. Löytyy loimukoivua, visakoivua, lämpökäsiteltyä
koivua. Erikoisuutena on mustapoppeli, jonka materiaali on saatu rakennuksen tieltä kaadetuista puista.
Rakennuksen kerrosaulojen ja pohjakerroksen lattiapinnoissa on käytetty kiveä, joka on tuotu eri puolilta Suomea. Löytyy graniittia monesta kunnasta eri väreissä.
Pohjakerroksessa on 120-paikkainen henkilöstöravintola. Atriumpiha

on valoisa ja vähemmän työmaaruokalamainen.
Isäntämme puolue hallitsi kuudetta
kerrosta. Seitsemännessä kerroksessa
toimii kansainvälisten asiain yksikkö.
Rakennuksessa on 295 työhuonetta,
joista valtaosa on kooltaan 12 neliötä.
Toimistokerrosten lattiamateriaalina
on kumimatto. Kussakin toimistokerroksessa on avokeittiö ja taukotilaa sekä neuvotteluhuoneita. Vaikutelma ei
ollut mitenkään ylellinen.
Talo maksoi 42,3 miljoonaa euroa
plus arvonlisävero. Irtokalusteista on
valmistettu Suomessa noin 80 %. Kalustekokonaisuuksista suuri osa on
suunniteltu juuri tähän paikkaan ja
tarkoitukseen.
Lisärakennuksen alakerrassa on kaikille avoin kansalaisinfotila, jossa järjestetään erilaisia eduskuntatyöhön
liittyviä tapahtumia ja luentoja. Tilassa voi katsoa eduskuntatyötä esitteleviä videoita tai sieltä voi noutaa esitteitä. Nettiyhteys eduskunnan sivuille
on myös käytössä. Tilassa toimii myös
Eurooppa-tiedotus.
Kansalaisinfon takana on kahvila Pikku Parlamentti, joka on avoin
kaikille.
Kansalaisinfo on avoinna maanantaista torstaihin klo 10.00 – 18.00 ja perjantaisin 10.00 -16.00. Poiketkaa hakemaan
tietoa tai vaikka iltapäiväkahville.

Anni

Helmerien eduskuntavierailu
Tapasimme Olavi Ala-Nissilän viimeisellä täydellä työviikolla helmikuun lopulla
eduskunnassa. Olavi Ala-Nissilä, merkantti, merkonomi, ekonomi, kauppatieteiden
maisteri HTM- ja KHT-tilintarkastaja ja kansanedustaja siirtyy kuudeksi vuodeksi
maaliskuun 2006 alussa Euroopan Tilintarkastustuomioistuimen suomalaisjäseneksi
(jäseniä 25 = yksi edustaja jokaisesta jäsenmaasta), muttei Suomen edustajaksi.
Sellaista on EU-työ.

S

uomen hallitus asetti Olavi Ala-Nissilän ehdolle tehtävään alkusyksystä 2005. Ala-Nissilä joutui valintaprosessissa komissaarien tapaan kuultavaksi (hearing) marraskuussa Euroopan Parlamenttiin. Kuuleminen ei ole
pelkkä muodollisuus vaan tiukkaa kandidaatin tenttausta. Ala-Nissilän vahvuutena on julkisen talouden pitkäaikainen tuntemus sekä tilintarkastuskokemus HTM- ja KHT-tilintarkastajana.
Tulevassa tehtävässään Ala-Nissilä näkee haasteena tuomioistuimen koon ja
arvelee työtavoissa tulevan muutoksia.
Viemisenään Suomesta Ala-Nissilällä
on Suomessa valtionhallinnossa toteutetut talouden ja toiminnanohjauksen
uudistuskokemukset sekä julkisen hallinnon valvontatoimen kehittämistyö.
Tilintarkastustuomioistuimen tarkastusresursseilla ei toista sataa miljardia
euroa (kolme kertaa Suomen budjetin suuruusluokkaa) olevan komission
budjetin tarkastus yksin onnistu. Kentällä tarvitaan ”good governance”a eli
hyvää hallintoa.
Hyvä hallinto koostuu hyvästä johtamisesta sekä sen sisältämästä valvonnasta. Suomessa valtionhallinnossa on viime vuosina kehitetty controller-toimintoa. Suomessa valtionhallinnossa controller-toiminto on valtioneuvoston ja ministeriöiden ylimmän johdon neuvonantaja ja tilivelvollisuutta
ja sisäistä valvontaa varmistava riippumaton valvontaviranomainen. Ola-

Olavi Ala-Nissilä tutustuttaa Helmeri-ryhmää eduskunnan lisärakennukseen.

vi Ala-Nissilä mainitsi valtioneuvoston
controllerin, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöystin, jonka tehtävänä on huolehtia valtion talouden ja Suomen valtion vastuulla olevien EU:n varojen sisäisestä valvonnasta valtioneuvostotasolla.Ala-Nissilä mainitsi mahdolliseksi kehitysalueeksi myös lisätä yksityisen tilintarkastussektorin käyttämistä
lisäresurssina varainkäytön tarkastuksissa. Tilintarkastustuomioistuin tekee
yhteistyötä myös eri maiden tarkastusviranomaisten kanssa. Tarkastussuunnitelma ja tarkastusvastuu on kuitenkin riippumattomalla ja itsenäisellä tilintarkastustuomioistuimella.
Olavi Ala-Nissilä joutuu luopumaan
lähes kaikista luottamustehtävistään
Suomessa. Näin velvoittaa uusi virka
Euroopan Tilintarkastustuomioistuimessa. Ala-Nissilän ansioluettelo on

pitkä ja vaikuttava (www.eduskunta.
fi). Hän näki tilanteen positiivisesti,
koska pitkään useissa tärkeissä luottamustehtävissä toimiessa niistä on
muutoin vaikea irtautua. Tämä repäisy tuo aivan uuden ”maiseman” monessa mielessä.
Helmerit kävivät syyskuun puolivälissä 2005 tapaamassa Tilintarkastustuomioistuimessa kaksi kautta istunutta
jäsentä Aunus Salmea matkallaan Luxemburgin mielenkiintoisissa maisemissa. Aunus Salmi kertoi Helmereille vaativasta tehtävästään ja tuolloin
heräsi halu tavata hänen seuraajansa.
Helmerit toivottavat Olavi Ala-Nissilälle menestystä myös uudessa vaativassa EU-tehtävässä.

Paula Mäntynen
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Lohjan Hyvän Tuulen Messut 20. – 21.5.2006

“Kohti kesää”
Hyvän Tuulen Messutapahtuma järjestetään Lohjalla kolmannen kerran – nyt teemoiltaan uudistuneena. Uutta konseptia on muokattu yhteistyössä näytteilleasettajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa pohjana edellisiltä messuilta
saadut palautteet. Hyvän tuulen teema haluttiin säilyttää, koska tätä väitettä tukevat sekä näytteilleasettajien että
messuvieraiden mielipiteet.
Tällä kertaa otimme käyttöön mm. selkeät, ajankohtaiset teemat: Puutarha, Hyvä olo ja Vapaa-aika! Uutta ovat
myös teemoihin liittyvät näytteilleasettajien luennot, tietoiskut ja työnäytökset. Mausteena mukana monipuolista
viihdeohjelmaa.
Vetonaulana on molempina päivinä järjestettävä kuntien välinen Kokkisota, jota juontaa TV:stä tuttu Sikke Sumari
tunnettuine kokkeineen Aki Wahlman ja Harri Syrjänen. Kahdeksan kunnan-/ kaupungin johtajaa on vahvistanut
osallistumisensa (Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Sammatti, Siuntio, Vihti ja Inkoo). Kokkisodan
osanottajat valmistavat kilpailuruokansa oman kuntansa tuotteista, jos mahdollista – alueensa tuotantovälineilläkin.
Tällä tavalla messut nousevat yrittäjien erinomaiseksi myynninedistämistilaisuudeksi. Messuvieraaksemme saamme
myös maailman suurimman Teddy-karhun.
Messujen teemoista johtuen myös ulkoalueella tulee olemaan runsaasti näytteilleasettajia ja ohjelmaa. Tämän
vuoksi messuportilla peritään 5 euron sisäänpääsymaksu, perhelipun hinta on 10 euroa ja alle 12-vuotiaat pääsevät
ilmaiseksi.
Uskomme vetävän ohjelmatarjonnan tuovan messuille n. 10.000 kävijää. Messut ovat siis mainio paikka lisätä
organisaationne tunnettuutta ja laajentaa asiakaskuntaa !
Palvellaksemme näytteilleasettajia entistä paremmin messuilla kiertävät “hyvän tuulen lähetit” voivat toimittaa
näytteilleasettajien pikku asioita.
Tapaamisiin Hyvän Tuulen Messuilla !
Sirkka Warvas

Helsingin Merkonomit ja Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto esittäytyvät Lohjan
Hyvän Tuulen messuilla viikonloppuna 20. – 21.5. Tule tutustumaan osastoomme!
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SUOMEN
MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO
juhlii 10. toimintavuottaan Helsingissä
lauantaina 10.6.2006
Alkukesän kukkeimpaan ja valoisimpaan aikaan on nuoren liittomme, Smyl ry:n 10-vuotisjuhla.
Liittokokous ja juhlatilaisuus ovat lauantaina 10.6. päivällä Strand-hotellissa, os. John Stenbergin ranta 4. Illalla ovat vuorossa mukavat jatkot Kaisaniemen puutarhassa, ravintola Violassa
kello 17.00 alkaen.
Tervetuloa, Helmerit, joukolla mukaan!
Tarkemmat tiedot juhlasta sen hinnasta löytyvät toukokuun Merkonomi News –lehdestä ja
Suomen Merkonomiyhdistysten Liiton kotisivuilta: www.merkonomit.net.

SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY
Sääntömääräinen kevätkokous
Helsingissä lauantaina 10. kesäkuuta 2006
Samassa yhteydessä myös liiton 10-vuotisjuhlallisuudet.
Tervetuloa!
SUOMEN MERKONOMIYHDISTYSTEN LIITTO – SMYL RY
Hallitus
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Helmerin ruokanurkkaus
Anni Purontaa

Lammasta pöytään pääsiäisenä
Pääsiäinen lähenee ja silloin syödään
Suomessa lammasta eri tavoin. Soisin sitä nautittavan muulloinkin. Suomalainen lampaanliha on yleensä karitsanlihaa, joka on mietoa, vaaleaa ja
hienosyistä. Vanhemman eläimen voimakasta makua voi vähentää poistamalla ”villasukkavarastona” toimivan
näkyvän rasvan lihasta. Rasva on suurimmaksi osaksi lihan päällä ja lihasten välissä. Lihan sisällä sitä ei juuri
ole. Rasva kannattaa poistaa vasta kypsennyksen jälkeen, koska muuten liha
kuivuu turhaan. Syksyllä saatava kotimainen savupalvilammas on tosi hyvää. Suosi siinä suomalaista. Ulkomaisissa erissä on ollut väliin vähemmän
maittavia makuja.
Lampaanpaisti
parin kilon paisti
valkosipulinkynsiä maun mukaan
hunajaa
1 dl lihalientä
1 tl mustapippurijauhetta
2 tl kuivattua timjamia
1 tl kuivattua rosmariinia
1 tl kuivattua minttua
n 1,5 tl suolaa
Mikäli pelkäät villan makua,voit myös
marinoida paistin huoneenlämmössä kahvissa, maidossa tai coca-colassa
vuorokauden ajan. Nosta marinadista,
pyyhi ja aloita maustaminen.
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Leikkaa valkosipulit suikaleiksi ja
työntele paistiin. Hiero pintaan hunaja sekä muut mausteet.
Paisti laitetaan lihaliemen kera paistopussiin. Pussi suljetaan ja paistomittari työnnetään paksuimpaan kohtaan.
Paistetaan 180 asteessa, kunnes mittari näyttää 80 astetta. Kestää koosta
ja uunista riippuen pari tuntia. Mikäli
aikaa on, voit paistaa myös alhaisemmalla lämmöllä, esim.150 astetta. Kannattaa kääntää pussia noin 45 minuutin välein, jotta koko paisti mehustuisi eikä pääsisi kuivumaan.
Jäähdytä ja tarjoa kerma- tai valkosipuliperunoiden kera.
Lampaankyljykset
Marinadi
2 dl punaviiniä
1 valkosipulinkynsi per kyljys
1 dl öljyä
sipulia, salvia, minttua
lampaankyljyksiä
Pane kyljykset kulhoon ja kaada marinadia päälle. Anna mehustua yön yli.
Paista pannulla voissa ja mausta suolalla ja mustapippurilla.
Pashaa jälkiruuaksi
Pasha on vähemmän tunnettu pääsiäisjälkiruoka. Se oli aikoinaan ortodoksien herkku, mutta nykyään sitä myydään jo teollisestikin valmistettuna ja
käyttäjäpiiri on laajentunut. Varsinainen kaloripommi, mutta ruoka, jota
voi syödä hyvällä omallatunnolla kerran vuodessa..
Pasha
500 g maitorahkaa
150 g voita
2 dl sokeria
2 munaa
1 dl rusinoita
0,5 dl manteleita rouhittuna
2 dl kuohukermaa
1 dl hienonnettuja kirsikoita
3 rkl sitruunamehua
2-3 tl vaniljasokeria

Sulata voi kattilassa ja lisää rahka,
sokeri, sitruunamehu ja munat. Sekoita hyvin. Kiehauta hetki. Jäähdytä. Lisää seokseen mantelit, kirsikat ja rusinat. Lisää vaniljasokerilla maustettu kovaksi vaahdotettu kerma. Sekoita hyvin. Tarkista maku. Kaada seos
sideharsolla vuorattuun siivilään (tai
pashamuottiin), jonka alla kulho. Laita jokin paino päälle ja anna olla viileässä 5-6 tuntia.
Kumoa tarjoiluvadille ja koristele
hedelmillä mielesi mukaan ja kermavaahdolla. Nauti.
Hyvää pääsiäistä!

Pekan pääsiäisherkku
Pekka Siitosen merkonomiystävä Pertti
Haavistola kehittelee ruokareseptejä,
joita Pekka ystävineen testailee. Tässä
yksi Pekan suosikki: Vorschmack.
”Olen tehnyt Vorschmackin pariinkin otteeseen ja lisännyt ohjeesta poiketen lisää sipulia, jopa kaksi tai kolme, ja saanut näin ruokaan pehmeyttä
ja tietynlaista makeutta”, kertoo Pekka.
”Että maistuu! Sanovat kaikki.”
Tässä hyväksi todetun Vorschmackin
resepti:
1 kg lampaan jauhelihaa
1 sipuli
2 matjessillifilettä
3/4 dl korppujauhetta
n 4 dl lihalienta
suolaa, mustapippuria
2 dl ranskankermaa
1 sipuli vielä uuniperunan kanssa
Pilko sipuli ja matjessilllifileet pieniksi - sekoita lammaslihan kanssa. Pane
seos pataan ja sekoita joukkoon korppujauhot ja lihaliemi. Kiehauta, mausta ja jätä hautumaan hiljalleen. Kaada
joukkoon vähitellen ranskankermaa ja
tarkista maku.

Pientyönantajan apuna

Palkka.fi-palvelu
Pitkä hauduttaminen tekee Vorschmackin. ”Alle kahden tunnin seos on
vielä jauhelihakastiketta”, tuumi kerran Pekan ja hyvän ruuan ystävä Olli-Väinämö.
Voit tarjota ruoan uuniperunoiden
kanssa, joiden pintaan on tehty tilaa
ranskankermalle ja hienonnetulle sipulille. Herkullista pääsiäisruokaa!

Pientyönantajan arkea helpottamaan kehitetty Palkka.fi avattiin 9.3.2006. Palkka.fi-nettipalvelu auttaa pieniä työnantajia, yrityksiä, yhdistyksiä ja kotitalouksia, suoriutumaan työnantajan maksuvelvoitteista nykyistä vaivattomammin.
Palkka.fi on julkishallinnon maksuton verkkopalvelu. Sen avulla työnantaja voi
helposti ja turvallisesti laskea ja maksaa palkan sekä vakuutus- ja työeläkemaksut. Palkka.fi hoitaa myös lakisääteiset ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöihin sekä kotitalousvähennyksen tiedot verottajalle.
Palvelun tiedot ovat vain työnantajan käytettävissä. Yrityskäyttäjä tunnistetaan luotettavasti joko Katso-tunnuksin tai yrityksen verkkopankkitunnuksin.
Kotitalous voi kirjautua palveluun verkkopankkitunnuksin tai sirullisella henkilökortilla.

Aikakauslehtien Liiton Kansallisen
Mediatutkimuksen yhteydessä teettämässä erillistutkimuksessa on selvitetty suomalaisten asennoitumista muun
muassa ruokaan.

Palkka.fi-hankkeessa on ollut mukana paljon eri toimijoita: ministeriöitä, eläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, Työeläkevakuuttajat TELA, Kansaneläkelaitos, Suomen pankkiyhdistys ja sen monet jäsenpankit. Vetovastuu on ollut kuitenkin Verohallituksella.
Tutustu palveluun osoitteessa: www.palkka.fi.

Miehet suosivat tulisia
ruokia
Lähes 3000 suomalaiselta kysyttiin keväällä 2005 suhtautumisesta ruokaan
ja ruuanlaittoon. Tutkimus toteutettiin KMT:n yhteydessä. Noin neljä viidesosaa päivittäistavaraostoista päättävistä uskoo suomalaisen ruuan olevan
puhtaampaa kuin muualta tuotu. Melkein yhtä moni myös ostaa useimmiten kotimaisia elintarvikkeita. Naispäättäjät ovat miehiä vankemmin kotimaisella linjalla.
Päivittäisostopäättäjistä lähes 70
prosenttia on sitä mieltä, että lisäaineita käytetään ruuassa nykyään liikaa. Naisten huoli on selvästi miehiä
suurempaa. Vanha hyvä kotiruoka on
suurelle osalle suomalaisia sitä parasta ruokaa.
Reilu puolet naisista on sitä mieltä,
että naiset päättävät, mitä taloudessa
syödään, mutta vain kolmannes miehistä jakaa tämän käsityksen. Lähes 60
prosenttia päivittäisostopäättäjämiehistä pitää vahvasti maustetusta ruuasta. Naisista vain noin 45 prosenttia
on samaa mieltä. Herää väistämättä
kysymys: pitäisikö ruokakassin sisällöstä käydä enemmän vuoropuhelua?

Muiﬆathan maksaa
jäsenmaksusi!

Vain jäsenmaksun maksamalla varmistat liiton hyvät jäsenedut. Maksu on myös vähennyskelpoinen verotuksessa.
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Venetsia-ilta italiaisessa ravintolassa Lauttasaaressa

Venetsiaan, kerran ja
uudelleen
Mistä saikaan alkunsa
Venetsia, Adrianmeren
helmi? Historian havinaa
- joka ihastuttaa Sinut ja
perheesi.

K

aupunki rakennettiin aikanaan Laguna Venetan saarille ja se oli 900luvulla Roomasta vapautumisen
jälkeen mahtava herttuakunta. Venetsian valta-alueisiin kuului 1400-luvulle
asti laajoja alueita myöskin nykyisen
Italian eteläisiltä alueilta kuten Kypros ja Kreeta. Venetsian hallitsija doge (herttua) oli siis mahtava omassa
tehtävässän - ei kunkku, ei pressa saati siten nainen. Heille kuului ihan oma
rooli, kertoi Ugo Franco värikkäällä
tavallaan. Kaupungin menestys pohjautuu edelleenkin ammatilliseen käsityötaitoon, taiteeseen ja kauppaan.
No, vesi on turismin, mutta myös kaupankäynnin merkittävä olemus.
Saimme Venetsia-iltaamme kaksikin asiantuntijaa:Italian valtion Kaupallisen Edustuston johtajan Ugo Francon, joka elävästi kuvasi Venetsiaa sekä kaupallisesta että myös matkailullisesta
tarkastelusta.
Lienee paikallaan korostaa, että vain
Venetsiassa syntynyt osaa virittää sellaisen intesiteetin - sisäistyneen ja mm.

Pirjo Hyvärinen ja Pekka Siitonen tutustumassa italialaiseen kirjallisuuteen.

omaan ja perheensä elämään liittyneen
kokemuksen - ja välittää sen meille
kuulijoille. Jokainen upea kohde tuli värikkäästi ja lämmöllä kuvatuksi:
Piazza di San Marco, Ponte del Sospiri
ja moni ehkä vähemmän tunnettu sekä tietysti San Markuksen tori, Huokausten silta.
Toinen Italiaan liittyvä oli tietenkin
perinteistä poikkeava pasta. Ravintolan isäntä Rino on kotoisin Napolista, mutta tekee Lauttasaaressa ihan

mahtavaa italialaista ruokaa, mitä vaan
tilataan. Siellä tavataan, kun matkaan
ollaan lähdössä.
Olen ollut mukana lähes kaikissa matkailuilloissa. Moniin matkoihin olen
osallistunut illan innostamana. Nepalissa en käynyt, vaikka houkutus tuli. Mitä, jos säästäisin - vakuutus on - ja lähtisin matkaan, vaikka Venetsiaan.

Teksti: Pekka Siitonen, kuvat: Liisa Kotimäki

Valitettavasti Helmereille suunniteltu kevään Venetsian matka peruuntui
liian pienen osallistujamäärän vuoksi - tällä kertaa. Mutta ehkä Venetsiatietous ja hyvä ruoka innosti muitakin kuin Pekan harkitsemaan matkaa.
Toivottavasti saadaan joskus riittävän
suuri joukko halukkaita Venetsia-faneja mukaan. Uudet mielenkiintoiset
maisemat kuitenkin odottavat meitä:
syksyllä on vuorossa Helmeri-matka
Skotlantiin.

Hyvien italialaisruokien lomassa kuunneltiin Venetsia-tietoutta. Kuvassa vas. Anni
Purontaa, Matti Paatelainen ja Pirkko Rauhala.
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HELMERI-KOULUTUSTA
To 11.5.2006 klo 17.00 alkaen
osoitteessa HBC luokka 234, Hattulantie 2, Helsinki
YLEISHYÖDYLLISET YHTEISÖT JA
SÄÄTIÖT
Ajankohtaista tietoa
• verotuksesta
• palkoista ja palkkioista yhdistyksissä ja säätiöissä
• kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä
• yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä koskevista lakiuudistuksista.
Verotukseen liittyvistä asioista luennoi veroasiantuntija OTK Simo
Valtti ja kirjanpidosta sekä tulevista lakiuudistuksista KTM, KHT
Kaija Tuominen. Molemmat edustavat KHT-yhteisö Revico Grant
Thornton Oy:tä.
Ilmoittautumiset 28.4. mennessä.
Hinta 42,00 euroa.
Maksuviite 3146
Helmerivetäjä Anni Purontaa
Kaija Tuominen

Grant Thornton, yksi
maailman suurimmista
tilintarkastusorganisaatioista
111 maassa toimiva tilintarkastusorganisaatio Grant Thornton koostuu itsenäisistä paikallisista yrityksistä, jotka tarjoavat tilintarkastus- ja muita siihen liittyviä palveluita.
Grant Thornton Finland on ollut Grant Thorntonin jäsentoimisto vuodesta 1994 lähtien ja on Keskuskauppakamarin
hyväksymä KHT-yhteisö. Tilintarkastuspalveluiden lisäksi
Grant Thornton Finland tarjoaa myös muita palveluita, kuten corporate finance- ja kirjanpitoon liittyviä palveluita.
Lisätietoja Grant Thornton Finlandista saat osoitteesta:
www.revico.fi ja Grant Thornton Internationalista osoitteesta www.gti.org.

Simo Valtti

KAUPPAKAMARI-INSTITUUTTI VALMENTAA

Valmennus

KLT-tutkintoon
25.4.–9.9.2006
Toteutettu erinomaisin tuloksin
jo vuodesta 1999
• Veloitukseton johdantopäivä 25.4.2006
• Monimuotokoulutuksena, pääpaino
KLT-tentin tehtäviä simuloivissa
harjoituksissa
• Kattava valmennusaineisto
• Kouluttaja KTM Kari Alhola
• Yhteensä 6 lähiopetuspäivää
• Hinta 1 080 À
• Koulutuspaikka Helsinki
Ilmoittautumiset 13.4. mennessä
ja lisätietoja
jaana.sorsa@kauppakamari-instituutti.ﬁ
puh. (09) 2286 0318
www.kauppakamari-instituutti.ﬁ

15

Ke 27.9. – su 1.10. Matka
historialliseen pääkaupu
Matkaohjelma:
Ke 27.9.
Skotlannin kuuluisuus on tietysti viski

Finnairin reittilento AY 939 Helsingistä
klo 09.25 Edinburgiin, jonne saavutaan
klo 10.10. Lentokentältä bussikuljetus
suomenkielisen oppaan johdolla Edinburgin keskustaan Swallow Greens –
hotelliin. Kävelykierros, jonka aikana tutustutaan hurmaavan Edinburgiin keskustan sekä vanhaan että uuteen osaan ja kuullaan tarinoita tämän jännittävän kaupungin historiasta ja elämästä. Kierros päättyy tervetulolounaaseen perinteisessä skotlantilaisessa pubissa.

To 28.9.
Retki Edinburgin ulkopuolelle, Skotlannin ihastuttaviin maalaismaisemiin.
Vieraillaan Stirlingin kaupungissa, jossa on kuuluisa Stirlingin linna. Loch
Lomond –järven läheisyydessä Aberfoylessa käydäään Scottish Wool –villamyymälässä. Skotlannin vanhimmassa tislaamossa, Glenturretin viskitislaamossa, joka aloitti toimintansa 1775, tutustutaan viskin valmistukseen ja saa
vähän maistellakin… Lounas retken
aikana. Edinburgiin palataan Perthin
kaupungin kautta.

Pe 29.9.
Vapaata aikaa tutustua Edinburgin nähtävyyksiin, museoihin, pubeihin, tehdä ostoksia, hypätä Hop on – hop off
–bussiin ja kiertää vaikka koko kaupunki ja pysähdellä Edinburgin linnan
luona, St. Gilesin katedraalilla, Kansallismuseolla… Vierailemisen arvoinen
on varmasti myös Edinburgissa, Leithin satamassa pysyvästi oleva Royal
Yacht Britannia – kuningattaren entinen risteilyalus.

higland-tanssi sekä perinteinen skotlantilainen haggisseremonia.

Su 1.10.
Bussikuljetus lentoasemalle, ja Finnairin reittilento AY 940 Edinburgista klo 11.00.
Helsinkiin saavutaan klo 15.45.
Matkan hinta: 995 euroa/matkustaja.
Hinta edellyttää 18 täysin maksavaa
matkustajaa. Viitenumero 3159.
Mukaan mahtuu 20 henkilöä.
Hintaan sisältyy:
· Finnairin reittilento Helsinki-Edinburg-Helsinki turistiluokassa
· bussikuljetus Edinburgin lentoasemalta hotelliin ja takaisin, menomatkalla suomenkielisen oppaan johdolla, paluumatka ilman opasta
· opastettu kävelykierros Edinburgissa 27.9.
· opastettu kokopäiväretki 28.9.
· hotelliaamiaiset sekä muut matkaohjelmassa mainitut ateriat
· oppaan palvelut 27.9. ja 28.9. (opas
ei mukana Skotlantilaisessa illassa
eikä paluukuljetuksella)
Lisämaksusta:
· yhden hengen huone 130 euroa (parittomaksi jäävän varattava yhden
hengen huone)
Hotelli Swallow Greens ***Viehättävä hyvän turistiluokan hotelli Edinburgin keskustassa. Kaikissa 55
huoneessa mukavuudet, hiustenkuivaaja, tv, radio, puhelin, housuprässi, teenja kahvinkeitin sekä langaton internet.
Ravintola ja brasseri.
Matkan järjestäjä:
Kouvolan matkatoimisto

La 30.9.
Vapaata aikaa. Iltaa vietetään yhdessä
”Skotlantilaisen illan”merkeissäThistlehotellin ravintolassa. Kolme ruokalajin
illallista vauhdittaa säkkipillimusiikki,
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Huom!
Ilmoittautumiset ja
ennakkomaksu 100 e 28.4. mennessä.

a Skotlantiin ja sen kiehtovaan,
unkiin Edinburgiin

Edinburgin
ihmeellisyyksiä

K

iehtovassa,jännittävässä Skotlannin
pääkaupungissa on mennyt aika ja
pitkä historia läsnä ja käsin kosketeltavissa. Vuosisatojen värikäs elämä
elää tämän päivän tarinoissa!
Edinburgh on paitsi koko Skotlannin, myös Lothianin hallintoalueen
pääkaupunki Forthinvuonon rannalla. Edinburgh muistuttaa Roomaa ja
Ateenaa, kaikki nämä kaupungit on
rakennettu monen kukkulan kupeeseen. Yhteistä niille on myös todella
pitkä ja monivaiheinen historia. Castle Hill -kukkulalla nykyisen Edinburghin alueella oli jo 500-luvulla linnoitus,
ja varsinainen kaupunki alkoi kasvaa
1000-luvulla rakennetun linnan ympärille. Arvokas ja vaikuttava Edinburghin linna hallitsee kukkulaltaan edelleen kaupunkikuvaa. Kaupunkikuva
on sopusointuinen yhdistelmä keskiaikaista, uusklassista ja modernia tyyliä ja arkkitehtuuria.
Edinburgh on myös jännityksen ja
iloisen elämän kotikaupunki. Kauhutarinat elävät Edinburghissa, jossa jokaisella vanhalla talolla on oma kum-

mituksensa, jokaisella kujalla ja kadulla
on oma legendansa. Ja aaveet ja kummitukset eivät ole pelkkää puhetta, niihin pääsee tutustumaan vaikkapa opastetulla kummituskävelyllä! Ja hyytävän
kierroksen jälkeen sopiikin lepuuttaa
hermoja hyvällä skottiviskillä, oluella
tai siiderillä, joita kaikkia on tarjolla
aivan uskomattomat valikoimat kaupungin yli 700 baarissa ja pubissa – jokaiselle jotakin ja taatusti mielenkiintoisia yllätyksiä paitsi juoma- ja ruokalistoilla myöskin miljöissä!
Museoita on moneen makuun: kirjallisuuden, taiteen, historian ja kuninkaallisten perinteiden ystäville. Kirjailijoiden museo kertoo Skotlannin kuuluisimpien kirjailijoiden Burnsin, Scottin
ja Stevenssonin tarinoista. Edinburghin
kaupunginmuseo on jo rakennuksena
historiallinen, sijaitseehan se 1500-luvulta peräisin olevassa talossa. Monarkiaan pääsee tutustumaan Holyroodhousessa, joka on kuningattaren virallinen residenssi ja avoinna myös yleisölle, ja kuuluisa, maailman meriä kyntänyt kuninkaallisen perheen jahti Bri-

tannia seisoo nykyisin ylväänä Edinburghin satamassa – odottamassa meitä ei-kuninkaallisiakin vieraita tutustumaan loistoonsa. Ja kuntoilun ja nähtävyydet voi mainiosti yhdistää Scott
Monumentilla: kiipeä ylös 287 porrasta ja ihaile tätä jännittävää kukkuloiden kaupunkia ja näkymiä tämän kuuluisan maamerkin huipulta!
Jännittäviä matkakokemuksia siis
tiedossa – Helmerimatkalla Skotlannissa 27.9 – 1.10.

Matkafaktaa: :
Skotlantiin kuuluu paitsi Ison-Britannian saaren pohjoisosa, myös ympäröivät saaret , mm Hebridit, Orkneysaaret ja Shetlandinsaaret. Skotlannin pinta-ala on n 78 700 km2, asukkaita noin
5,1 miljoonaa.
Pääkaupungissa Edinburghissa asukkaita on noin 450.000.
Yleiskieli tietysti englanti, ja lisäksi
puhutaan skotin omaa gaeliä.
Rahayksikkö on punta (GBP), 1
punta (pound) = 100 penniä (penny, pence).
Sähkövirta: yleensä 240 V, joskus
myös 220 V tai 260 V, sähkölaitteisiin
yleensä tatarvitaan sovite eli adapter
– sen voi ostaa esim .tavarataloista tai
lainata takuusummaa vastan hotellin
vastaanotosta.
Ilmasto: Helmerimatkan aikaan, syyskuun lopussa päivälämpötila keskimäärin
+ 10-12 astetta, yöllä noin +7-9 astetta,
ja Brittein saarilla kun ollaan, aina on
syytä varautua myös sateeseen!

Koonnut: Ilse Samuelsson
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Tapahtumakalenteri
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 5.4. 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 1960luvulta 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.
Professori Hietanen on suunnitellut myös koruja mm.
Kalevala Korulle ja Kultakeskukselle.
Helmereille on varattu opastettu kierros keskiviikkona 5.4.
klo 17.00.
Kysy paikkoja. Hinta 10,00 euroa. Maksuviite 3094.
Helmerivetäjä Anni Purontaa

oli pulaa, laittomia aseita löytyi kodeista, ja toisaalta
huvielämä pyöri ylikierroksilla.
Alkuasetelma on faktaa Sami Keski-Vähälän kirjoittamassa
näytelmässä.
Marraskuussa 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,
Joachim Wigelius
Liput 18 euroa, maksuviite 3078
Kysy mahdollisia paikkoja
Helmerivetäjä Seija Kuusinen, puh 050-463 4667

Ke 3.5. klo 19.00

Ti 9.5. klo 19.00

MATKALLA PORKKALAAN
Helsingin kaupunginteatteri, pieni näyttämö
Ensi linja 2, 00530 Helsinki

SORSASTAJA
Kansallisteatterin Willensauna

Kaksoisagentteina toimivat naiset vierailevat Tornissa ja
rauhan aikaan sopeutuvat pariskunnat opettelevat
yhteistä arkea. Aikakausi oli kiihkeä ja levoton. Kaikesta

Sorsastaja-näytelmä on Pirkko Saision kirjoittama ja
ohjaama. Esittäjinä supisuomalaiset Henry Hanikka, Amira
Khalifa, Kaisla Löyttyjärvi ja Jani Toivola sekä Pirkko
Saisio. Esityksessä peilataan suomalaisuutta ja
erilaisuutta.

Kuva Leena Klemelä

”Monenlaiset tunteet hilpeydestä häpeään ja ihastuksesta
kauhuun tarttuvat luontevasti näyttämöltä katsomoon.
Vilpittömistä, omanarvontuntevista, itsensä likoon
laittavista ja nauramaankin kykenevistä ihmisistä on
Santeri Kinnunen ja Ilkka Heiskanen. Kuva © Charlotte Estman-Wennström
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Tapahtumakalenteri
helppo pitää, vaikka samastua ei kaikilta osin voisikaan.”
HS 13.3.06, Suna Vuori.
Lippuja rajoitetusti. Varaukset 21.4. mennessä. Hinta
16,00 e, maksuviite 3133.

Ke 17.5. ja 24.5. klo 19.00
VIIVI JA WAGNER
Helsingin kaupunginteatteri, teatteristudio PASILA
Ratamestarinkatu 5

Helmerivetäjä Anni Purontaa

Pe 12.5. klo 19.00
VILLIN KANIN KAPAKKA
Helsingin kaupunginteatteri, STUDIO PASILA
Ratamestarinkatu 5

Sari Siikander ja Risto Kaskilahti. Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Parisuhteen arkea; Sari Siikander ja Risto Kaskilahti eivät
ujostele Viivinä ja Wagnerina.
Luvassa anarkistista komediaa täysillä panoksilla.
Lisäksi rooleissa:
Heidi Herala, Matti Rasila, Pia Runnakko, Eppu Salminen
Liput 15 euroa (norm 23,-), maksuviite 3081
Ilmoittaudu ja maksa 15.4. mennessä
Helmerivetäjä Seija Kuusinen
Molemmat näytökset loppuunmyyty!

Peruutetut tapahtumat:
Venetsian matka 7. – 10.4.2006 ja
venäjän kielen alkeiskurssi 5. – 7.5.2006 on peruutettu
pienen osallistujamäärän vuoksi.

Eppu Salminen ja Jari Pehkonen. Kuva © Charlotte Estman-Wennström

Hullunhauska Steve Martin on kirjoittanut näytelmän,
jonka tapahtumat sijoittuvat pariisilaiseen baariin 1904.
Kantakundit, nuoret Pablo Picasso ja Albert Einstein,
kiistelevät fysiikan taiteesta ja taiteen fysiikasta - 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

Pihla Penttinen, Jyrki Kovaleff, Jari Pehkonen, Helena Vierikko, Eppu Salminen ja Tom Wentzel
Kuva © Charlotte Estman-Wennström
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Ti 16.5. kello 15.00 – 17.00
NAISTEN HEMMOTTELUILTAPÄIVÄ
AMMATTIOPPILAITOKSESSA
Prakticum, os. Jan-Magnus Janssonin aukio 5
(Arabianranta), 00550 Helsinki

Hoitojen hinnat vaihtelevat käytetystä ajasta ja aineista
riippuen. Esimerkkihintoja: käsihoito 7 – 10 euroa (60
min) , kasvohoito (1,5 t) 27 – 35 e, jalkahoito 22 e (1,5
t) vartalohieronta 14 e (60 min), intialainen päähieronta
18 e, hiusten leikkaus 12 e, raidat 20 – 38 e, kevytväri 20
- 38 e. Ruokailu maksetaan erikseen; ilmoitamme hinnan
osallistujille, kun olemme saaneet tiedon koululta.
Tilaisuuteen mahtuu noin 30 henkilöä. Täytämme ryhmät
ja hoidot ilmoittautumisjärjestyksessä.
Alustava aikataulu
kello 15.00 alkaen I ryhmän hoidot
kello 16.00 – 19.00 salaattibuffet koulun ravintolassa
kello 16.30 alkaen II ryhmän hoidot
Tarkemmat tiedot hoidoista ja hinnoista on lähiaikoina
Helmerien nettisivuilla:
www.helsinginmerkonomit.ﬁ. Voit tiedustella ja varata
hoitoaikoja tilaisuuden vetäjiltä.

Järjestämme Helmeri-tapahtuman ruotsinkieliseen
ammattioppilaitokseen, Prakticumiin, jossa opiskellaan
kaupallisten aineiden lisäksi monia käytännön aloja: muun
muassa kauneudenhoito-, kampaamo- ja ravintola-alaa.
Meillä on mahdollisuus tutustua näihin palveluihin ja
saada ihania hoitoja edulliseen oppilashintaan: kasvo-,
jalka-, käsihoitoja, erilaista hierontaa sekä hiusten
leikkausta ja värjäystä. Jokaiselle toiveitten mukaan.

Tilaisuuden vetäjät:
Päivi Lumpola, paivi.lumpola@saunalahti.ﬁ
puh. 040-5851525
Marja Alppi, marja.alppi@elisanet.ﬁ
puh. 050-3727422

Hoitoja annetaan kahdessa ryhmässä: ensimmäisille kello
15.00 alkaen ja muille, jotka pääsevät töiden jälkeen,
noin kello 16.30 alkaen. Ravintolan salaattibuffet on
tarjolla kello 16.00 alkaen. Voit siis tulla mukaan
ensimmäiseen ryhmään tai vasta toiseen ryhmään ja
ruokailla ennen tai jälkeen hoitojen.

HELMEREISSÄ TAPAHTUU!
Tutustu uusiin tapahtumiimme yhdistyksen kotisivuilla: www.helsinginmerkonomit.fi.
Tervetuloa mukaan mukavaan toimintaan!

Pääsiäisajan kielivinkki
Miten taipuu pitkäperjantai?
Kolkutusta omassatunnossa pitkänäperjantaina?
Ennen pitkänperjantain tapoihin kuului, ettei saanut metelöidä eikä leikkiä ulkona.
Omatunto ja pitkäperjantai ovat yhdyssanoja, joiden alkuosana on adjektiivi. Sanat taipuvat lystikkäästi sekä keskeltä että lopusta.
Täysikuu on samaa sarjaa. Esimerkkinä: kuu on komeimmillaan täydenkuun aikaan.
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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.

Lähde: Vantaan seurakuntien intra

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

Jäsenmaksu 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
HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI
Kevät 2006
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ke 5.4.
Ke 3.5.
Ti 9.5.
To 11.5.
Ke 12.5.
Ti 16.5.
Ke 17.5.
Ke 24.5.

17.00
19.00
19.00
17.00
19.00
15.00 alk.
19.00
19.00

Reino Hietanen –näyttely, Taidehalli
Matkalla Porkkalaan, Helsingin kaupunginteatteri
Sorsastaja, Kansallisteatteri, Willensauna
Koulutus: Yleishyödylliset yhteisöt…, HBC
Villin kanin kapakka, Studio Pasila
Hemmotteluiltapäivä Prakticumissa
Viivi ja Wagner, Studio Pasila
Viivi ja Wagner, Studio Pasila

10 e, viite 3094
18 e, viite 3078
16 e, viite 3133
42 4, viite 3146
15 e, viite 3065
Hinta ilm. myöhemmin
15 e, viite 3081 loppuunmyyty
15 e, viite 3081 loppuunmyyty

Edinburgin matka

995 e, viite 3159

Syksy 2006
27.9. – 1.10.

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

HALLITUS 2006
Kotipuhelin
040-7683855

Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja (09) 490907
merja.aimanen@elakesaatioyhdistys.ﬁ 050-5410285

Työpuhelin

(09) 68774412

Heikki Immonen, II varapuheenjohtaja 0400-841784 0201260228
heikkiimmonen@hotmail.com, työ: heikki.immonen@cronvall.ﬁ

Materiaali:

Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri
tytti.aalto@sosped.ﬁ

045-6349363

Hannele Jantunen

050-5834832

Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:

Liisa Kotimäki
liisa.kotimaki@edu.hel.ﬁ

050-5418597

Jäsenyydet:

Päivi Lumpola, hallituksen sihteeri
paivi.lumpola@saunalahti.ﬁ

(09) 8015893
040-5851525

Pekka Siitonen
pekka.siitonen@welho.com

(09) 3877400
050-3423842

Sirkka Warvas
sirwaco.warvas@kolumbus.ﬁ

019-335078
0440-519391

Varajäsenet:
Seija Kuusinen
seija.kuusinen@merkonomit.net
Ilse Samuelsson
ilse.samuelsson@kolumbus.ﬁ

(09) 72882024

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

019-323449

(09) 8275542
050-4634667
050-4141518

Kunniapuheenjohtaja:
Irja Vuokko
Markunkuja 6, 00370 Helsinki

(09) 554657

Helmerien puhelinpäivystys toimiston numerossa
(09) 773 1405 on kello 9.00 – 14.00 välisenä aikana.
Soitellaan!

Anni Purontaa
Merja Äimänen
Hallitus
Hannele Jantunen
Sirkka Warvas
Liisa Kotimäki
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
24 E/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
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

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
Työttömyyskassa-asiamies
Merja Äimänen

puhelin

050-5410285

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

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
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Ota tämä sivu talteen!

Anni Purontaa, puheenjohtaja
anni.purontaa@kolumbus.ﬁ

– lehti

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

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

