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Puheenjohtajalta

Vaikuta, äänestä

Ensi toukokuun 23. päivänä tulee ku-
luneeksi sata vuotta yksikamarisen 
eduskunnan ensimmäisestä täysis-

tunnosta. Aiemmin vailla äänioikeut-
ta olivat kaikki ne miehet, jotka eivät 
syntyperänsä varallisuutensa tai yhteis-
kunnallisen asemansa puolesta kuulu-
neet mihinkään neljästä valtiosäädystä. 
Naiset olivat kaikki - säätyyn, ikään ja 
varallisuuteen katsomatta - vailla ääni-
oikeutta. Vuonna 1906 Suomen 1600-
luvulta periytyvä nelisäätyinen valtio-
päivälaitos korvattiin yksikamarisella 
eduskunnalla.  Se oli silloisen Euroo-
pan kansanvaltaisin. Äänioikeutta laa-
jennettiin kaikille yleiseksi ja yhtäläi-
siksi. Naiset tulivat myös vaalikelpoi-
siksi valtiollisissa vaaleissa - ensimmäi-
senä Euroopassa. Ensimmäiset vaalit 
järjestettiin 15. - 16.3.1907.

Maaliskuussa 18.3.2007 järjestetään 
jälleen eduskuntavaalit. Ennakkoää-
nestys on kotimaassa 7.-13.3. Käyttä-
kää oikeuttanne. Jokainen ääni on tär-
keä ja jokainen voi vaikuttaa. Meille 
äänestysoikeus tuntuu itsestäänselvyy-
deltä, mutta ei ole moniakaan vuosia 
siitä, kun Sveitsin naiset saivat lopulli-
sen äänioikeuden: vuonna 1990. Useis-

sa Persianlahden öljyvaltioissa naisilta 
edelleen puuttuvat äänioikeudet. Meil-
lä morkataan turhaan miespäättäjiä. He 
ovat olleet avarakatseisia ja tasa-arvoa 
painottavia jo vuosisadan vaihteessa. 
Kaikki kunnia ja kiitos siitä.

Aiemmin, tämän vuoden marras-
kuussa järjestetään kirkollisia vaaleja 
12.-13.11. Suur-Helsingin kaupungeis-
sa seurakunnat muodostavat seurakun-
tayhtymiä, joten pidetään kahdet vaa-
lit.  Seurakuntaneuvosto tekee päätök-
set paikallisseurakunnassa ja yhteinen 
kirkkovaltuusto on ylin päättävä elin 
seurakuntayhtymässä. Kyseisissä vaa-
leissa on äänestysprosentti ollut alhai-
nen; kaivataan ravistelua. Muuten pie-
ni rajattu piiri päättää suurista linjoista 
ja rahankin käytöstä. Ehdokkaita olisi 
nytkin eri listoilla kauppakorkean pro-
fessorista tavalliseen eläkeläiseen, jo-
ka ehkä tuntee seurakunnan tämänhet-
kisen toiminnan hyvin, mutta ei ehkä 
osaa ajatella visioita muutaman vuo-
den päähän. Tutkikaa siis listoja. 

Kiasmassa oli ARS-näyttelyn yhtey-
dessä Tellervo Kalleisen ja Oliver Koch-
ta-Kalleisen mainio videoteos ”Hel-

singin valituskuoro”.  Samalla näytet-
tiin myös ”Birminghamin valituskuo-
ro”.  Suomessa oli kerätty kaksituhat-
ta valitusta ja laulajia oli ilmoittautu-
nut noin sata.  Teos oli todella riemas-
tuttava ja harmittaa, että kävin katso-
massa liian myöhään enkä ehtinyt enää 
uusintakäynnille.  ”Tietokone on hi-
das, vessapaperi on loppu, bussikuskit 
mykkiä, kalja on kallista…” eli kaik-
ki on pielessä.  Joukko lauloi riemulla.  
Lopussa englantilaiset jo jammailivat 
ja suomalaistenkin ilmeet olivat rie-
mastuneet, kun saivat sanottua suorat 
sanat. Meillä ei ole oikeutta monesta-
kaan asiasta valittaa, ellemme ole yrit-
täneet jotenkin vaikuttaa.

Äänestäkää siis

Muistakaa myös Helsingin Merko-
nomien oma syysvuosikokous 30.11.2006. 
Jäsenellä on siellä mahdollisuus vai-
kuttaa.

Anni Purontaa
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”Ei yksikään ihminen ole 
saari, täydellinen itsessään; 
jokainen on osa mannerta, 
osa kokonaisuutta”.  

John Donne
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Liiton kokous päättää tulevasta 
toiminnasta
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto 
- SMYL ry:n syyskokous järjestetään 
lauantaina 25.11. Turussa. Kokoukses-
sa käsitellään tulevan vuoden toimin-
taa ja talousarviota sekä valitaan uu-
det hallituksen jäsenet erovuoroisten 
tilalle. Helsingin Merkonomien viralli-
set kokousedustajat Turun kokouksessa 
ovat hallituksen puheenjohtaja ja vara-
puheenjohtajat: Anni Purontaa, Heik-
ki Immonen ja Merja Äimänen. Muut 
hallituksen jäsenet ovat varaedustajia. 
Liiton sääntöjen mukaan äänet vuosi-
kokouksen äänestyksissä määräytyvät 
yhdistyksen jäsenmäärän mukaan; suu-
rimpana yhdistyksenä Helmerit käyttä-
vät myös suurinta äänimäärää.

MJK-instituutin muutosaikeet
MJK-koulutuskeskus ry, jonka jäsene-
nä ovat merkonomiyhdistykset, myös 
Helsingin Merkonomit, pitää syysvuo-
sikokouksensa lauantaina 18.11. Rova-
niemellä. Kokouksessa on esillä muun 
muassa MJK-instituutin mahdollinen 
yhtiöittäminen ja säätiöittäminen; sii-
hen liittyvästä muutetusta esityksestä 
keskustellaan lokakuussa järjestetty-
jen infotilaisuuksien pohjalta.

Esitys lähetetään jäsenyhdistyksille 
erillisenä kirjeenä hallituksen 7.11.2006 
pidettävän kokouksen jälkeen. MJK:
n hallituksen esitys on: Päätetään, et-
tä säätiöittämiseen ja yhtiöittämiseen 
liittyvää selvitystyötä jatketaan ja pää-
tös asiassa tehdään vuoden 2007 ke-
vätkokouksessa. Jäsenyhdistyksille 
järjestetään infotilaisuudet ennen ke-
vätkokousta.

Tulevia 
syksyn 
kokouksia

TYÖJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen

3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden valinta

4. Työjärjestyksen hyväksyminen

5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

6. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet

7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2007

8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielimien
jäsenille maksettavien korvausten perusteista

9. Vahvistetaan varsinaisten ja opiskelijajäsenten jäsenmaksun  sekä
mahdollisen liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun
vähimmäismäärä.

10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2007

11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset vara-
miehet tarkastamaan kalenterivuoden 2007 tilejä ja hallintoa

13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat

14. Muut mahdolliset asiat

15. Ilmoitusasiat

16. Kokouksen päättäminen

KUTSU HELSINGIN MERKONOMIT RY:N 

SYYSVUOSIKOKOUKSEEN
Aika: torstai 30.11.2006 klo 17.30

Paikka: Helsinki Business College HBC, luokka T429 
Hattulantie 2, 00550 Helsinki

TERVETULOA!
Helsingin Merkonomit ry 

Hallitus
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Leena Ahvonen kertoo, että musiik-
ki, ja erityisesti klassinen musiik-
ki on ollut hänelle rakas harrastus 

koko elämän ajan. ”Sain kipinän lap-
suuden kodistani. Harrastuksena klas-
sisen musiikin kuuntelu antaa minul-
le hyvin paljon. Vuosien mittaan kult-
tuurin muutkin muodot ovat vieneet 
mukanaan: tanssi, kirjallisuus, teatteri 
ja maalaustaide. Ne kietoutuvat toinen 
toisiinsa ja ruokkivat toisiaan.”

- Musiikin kautta olen tutustunut Ve-
näjän kulttuurielämään viimeisen kym-

menen vuoden aikana. Harrastuksena 
järjestän sinne myös kulttuurimatkoja. 
Minulle jaettu ilo on moninkertainen; 
kun kuulee ja näkee jotain ihanaa, se 
on kiva jakaa toisten kanssa.  Olen ollut 
erittäin aktiivisesti mukana kuuluisan 
pietarilaisen Mariinski-teatterin Ystä-
vät Suomessa ry:n toiminnassa.

Opiskelua, työtä ja elämän oppia
Leena Ahvonen valmistui merkonomik-
si Espoon kauppaoppilaitoksen yliop-

pilaslinjalta vuonna 1976. Myöhemmin 
hän on työn ohessa opiskellut Markki-
nointi-instituutissa ja suorittanut mark-
kinointitutkinnon, MKT:n sekä mark-
kinoinnin johtamiskoulutuksen, MJD-
tutkinnon. 

- Kauppaopistosta valmistuttuani 
lähdin  Saksaan Kölniin Carl Duisberg 

Helsingin kaupunginorkesterin markkinointipäällikkö 
Leena Ahvonen:

Helsingin
kaupunginorkesterin
markkinointipäällikkö, 
merkonomi Leena 
Ahvosen työpaikka on 
sijainnut parisen vuotta 
maailmankuulussa
Finlandia-talossa, joka on 
orkesterin kotisali, keskellä 
Helsinkiä, Töölönlahden 
rannalla. Leena sanoo 
olevansa nyt unelmiensa 
työpaikassa, jossa voi 
yhdistää kulttuurin ja 
markkinoinnin. ”En 
olisi uskonut, että 
työskenneltyäni aikaisemmin 
yritysmaailmassa saan vielä 
viisissäkymmenissä uuden 
työpaikan, jossa voin tehdä 
työtä rakastamani musiikin 
parissa.”

”Olen työssäni kuin 
Liisa Ihmemaassa”

Haastattelu: Merja Äimänen
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Gesellschaftin stipendiaatiksi vuonna 
1977. Opiskelin siellä syventäviä kie-
liopintoja kaksi kuukautta ja sen jäl-
keen työskentelin sihteerinä vähän 
toista vuotta. Saksasta tieni vei Israe-
liin: ensin kibbutsille ja sitten töihin ar-
keologisille kaivauksille. Vuonna 1980 
palasin Suomeen, jossa pääsin Suomen 
Pankin setelipainoon sihteerin äitiyslo-
masijaiseksi. Sen jälkeen siirryin mat-
katoimistoalalle ja työskentelin kuu-
si vuotta EK-kielimatkoilla matkatoi-
mistovirkailijana.

Leena Ahvosen perhe kasvoi ja kah-
den pienen lapsen äitinä hän tarvit-
si säännöllisemmät työajat; Leena sai 
paikan ohjelmistotalo TietoEnatorin 
osastosihteerinä vuonna 1986. Mene-
vää hänen työnsä sielläkin oli.

- Matkatoimistossa olin päässyt mark-
kinoinnin makuun ja niihin hommiin 
hakeuduin TietoEnatorissakin. Sain 
kouluttautua Markkinointi-instituu-
tissa ja pääsin vaihteleviin ja kiinnos-
taviin markkinointitöihin, johon liittyi 
messuja, asiakasmatkoja Lappiin, jo-
pa formulakisoihin sekä matkoja oh-
jelmistojen käyttäjäpäiville eri puolil-
le maailmaa. Työhöni kuului niin isoja 
kuin pieniäkin tapahtumia. 

Rakkaus musiikkiin voitti 
tietotekniikan
Leenan mukaan TietoEnator on erit-
täin dynaaminen yritys, koska tietotek-
niikka on nopeimmin muuttuva ja ke-
hittyvä ala maailmassa. ”Rakas musii-
kin kuunteluharrastus kulki koko ajan 
mukana ja haaveenani oli voida jos-
kus yhdistää markkinointiosaaminen 
kulttuuriin.”

Kun Helsingin kaupunginorkesteri 
haki keväällä 2004 markkinointipääl-
likköä kehittämään yritysmyyntiä ja -
yhteistyötä, tehtävään etsittiin ammat-
tilaista yritysmaailmasta. 

- Ja nyt minua onnisti! Viimeiset kaksi 
vuotta olen ollut kuin Liisa Ihmemaas-
sa, hehkuttaa Leena nykyistä työtään. 
”Taidemaailma on aivan erilainen kuin 
yritysmaailma, jossa kaiken tekemisen 
motiivina on raha. Helsingin kaupun-
ginorkesterilla se on taide.”

Leena Ahvonen on opiskellut nykyi-
sen työnsä ohessa kauppakorkeakou-
lussa Non-Profit Marketing -opintoko-

konaisuuden ja aloittanut tänä syksynä 
Sibelius-Akatemian Avoimen yliopis-
ton 18-opintoviikkoisen opintokoko-
naisuuden: Johdatus taidehallintoon. 
”Taidehallinnon toimiala on minulle 
uutta ja tunnen tarvitsevani siihen teo-
reettista pohjaa.”  

- Kulttuuriala tarvitsee mielestäni 
myös yritysmaailmasta tulevaa markki-
nointinäkemystä. Uskon, että jatkossa 
näemme enemmänkin yritysmaailmasta 
kulttuuripuolelle siirtyviä ihmisiä.

Työtovereina koko mahtava orkesteri
- Minulla on tällä hetkellä kollegoina 
97 kokopäivätoimista muusikkoa; toi-
mistossa meitä työskentelee sen lisäk-
si kymmenen henkilöä. Helsingin kau-
punginorkesterin ylikapellimestarina 
toimii Leif Segerstam. 

Leena Ahvonen kuvailee erikoista 
työpaikkaansa: ”Soitamme noin 100 000 
ihmiselle vuosittain, kotisalissa Finlan-
dia-talossa on runsaat 50 konserttia, 
joissa yleisöä käy noin 65 000. Orkes-

terillamme on levytyksiä yhteensä sa-
ta vuodesta 1932 lähtien.”

Helsingin kaupunginorkesterilla on 
ensi vuonna juhlavuosi; se täyttää ko-
meat 125 vuotta. ”Olen vasta nyt ta-
junnut, kuinka huikea klassisen mu-
siikin supervalta Suomi on. Helsingin 
kaupunginorkesteri sekä legendaariset 
Berliinin ja Pietarin filharmonikot pe-
rustettiin kaikki samana vuonna 1882! 
Muualla Pohjoismaissa ei ollut siihen ai-
kaan vielä sinfoniaorkestereita”, muis-
tuttaa Leena. 

- Olemme kantaesittäneet lähes ko-
ko Sibeliuksen orkesterituotannon hä-
nen itsensä johdolla. Olisikohan niin 
huikeaa Sibeliuksen tuotantoa ilman 
kaupunginorkesteria? Kuka olisi soit-
tanut kaikki ne sävellykset? Ei ole sat-
tumaa, että Salonen, Saariaho, Saras-
te, Lindberg ja Rautavaara - vain muu-
tamia mainitakseni - ovat Suomesta, 
markkinointipäällikkö Leena Ahvo-
nen iloitsee ja toivottaa Helmerit mu-
kaan nautintoon: ”Tervetuloa elävän 
musiikin maailmaan!”

Johdatus taidehallintoon (18 op) 
-opintokokonaisuus: Helsinki

Johdatus taidehallintoon -opintokokonaisuus on taidehallinnon 
alan perustoimintaan ja tutkimukseen keskittyvä johdatus, joka 
on suunniteltu avointa yliopistoa varten kiinteässä yhteistyössä 
Sibelius-Akatemian Arts Management -maisteriohjelman kanssa. 
Opintokokonaisuus esittelee viidessä erillisessä jaksossa käytän-
nönläheisesti tämän hetken tutkimukseen ja parhaimpiin käytän-
töihin perustuen taidehallinnon alan keskeisiä osa-alueita.

Opetuksessa painottuu käytännön workshop-työskentely ja vuo-
rovaikutteinen oppiminen. Opiskelijat tekevät opintoihin liittyen 
oppimispäiväkirjan, joka on projektisuunnitelman muotoinen. Kou-
luttajina toimivat alan ammattilaiset ja opintokokonaisuus on ra-
kennettu heidän erikoisosaamiseensa ja tietämykseensä nojaten. 
Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen taustatietolomakkeen 
perusteella. Taustatietolomakkeen saa ilmoittautumisen yhteydes-
sä. Opiskelija voi myös osallistua opintokokonaisuuden yksittäi-
selle jaksolle. Etusijalla opiskelijavalinnassa ovat kuitenkin opis-
kelijat, jotka osallistuvat koko opintokokonaisuuteen.

Sibelius-Akatemia, Avoin yliopisto
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Musiikista pitävä Helmeri-ryhmä 
kävi syyskuun puolivälissä  Fin-
landia-talossa Helsingin kaupun-

gin orkesterin Suosikkisarjan konser-
tissa. Orkesteria johti Leif Segerstam 
ja solistina soitti nuori lahjakas singa-
porelainen viulisti Ning Kam. Kuulim-
me monipuolista, hienoa musiikkia: Ei-
nojuhani Rautavaaraa, Jean Sibelius-
ta ja Richard Straussia. Konsertista jäi 
hyvä ja rauhoittunut olo.

Ennen konserttia markkinointipääl-
likkö Leena Ahvonen kertoi meille vä-
rikkäästi ja hauskasti työstään sekä  Hel-
singin kaupungin orkesterista.

Helmereille on varattu lippuja kevät-
kaudelle 125-vuotiaan Helsingin kau-
pungin orkesterin Naisten päivän kon-
serttiin 8.3.2007. Tarkemmat tiedot kon-
sertista seuraavassa Helmerissä ja ko-
tisivuillamme.

Helmerit kaupunginorkesterin 
konsertissa

Leena Ahvonen (oik.) esitteli Helme-
reille työpaikkaansa ennen konserttia. 
Kuvassa vas. Pirjo Keimiöniemi ja 
Sirkku Glan.

Helsingin kaupunginorkesteri täyttää 
ensi vuonna 125 vuotta.
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Yrityksen
omistajanvaihdos on 
tapahtuma, jossa yrityksen 
valtaa käyttävä omistaja 
vaihtuu. Perinteisin 
vaihdosmalli on osake- 
tai liiketoimintakauppa. 
Myös sukupolvenvaihdos 
on noussut merkittäväksi 
omistajanvaihdoksen osa-
alueeksi.

Yrityksen tai sen liiketoimintaosan 
ostajan näkökulmasta kannatta-
va hankinta perustuu joko kau-

pan kautta saataviin lisäsynergioihin 
tai edulliseen kauppahintaan. Myyjän 
näkökulmasta keskeisintä on usein ku-
lujen ja verojen jälkeen käteen jäävä 
kauppahinta.  

Yrityksen kuten minkä tahansa muun 
hyödykkeen myynnissä kaupan hou-
kuttelevuus ostajalle on keskeistä. 
Houkuttelevuutta voidaan tarkastel-
la muun muassa kolmella eri tasolla 
eli toimintaympäristön näkökulmas-
ta, yrityksen näkökulmasta ja nykyi-
sen ja tulevan omistajan näkökulmas-
ta. Tässä artikkelissa keskityn kuvaa-
maan lyhyesti liiketoimintaympäris-
tön merkitystä yrityksen omistajan-
vaihdoksen osana.

Yritykset elävät liiketoimintaympä-
ristöissä, business-ekosysteemeissä, jois-
sa arvoketjut ja intressit ovat päällek-
käisiä. Toimintaympäristöt ovat eri toi-
mialoilla erilaisia ja vaativat yrityksel-
tä menestyäkseen erilaisia liiketoimin-
tamalleja. Osa toimintaympäristöistä 
vaatii raskaan alkupääoman, kun taas 
toisissa alkuun pääsee kevyemmällä 
pääomalla. Myös kilpailu, asiakkaat, 
toimittajat, korvaavat tuotteet ja toi-
mialan uusien tulokkaiden tuleminen 
ovat toimialakohtaisia. Toiset toimialat 
ovat myös yhteiskunnallisesti tärkeäm-

piä kuin toiset, jonka johdosta valtion 
toimesta säännellään toimintaa tai säi-
lytetään kansallinen kilpailukyky.

Yrityskaupan osalta olen jakanut yri-
tysten toimintaympäristöt neljään mai-
sematyyppiin: Viidakkoon, erämaahan, 
vuoristoon ja keitaaseen. Viidakko on 
luonteeltaan voimakkaasti kilpailul-
linen ympäristö, jossa kilpailukeinot 
ovat radikaaleja. Erämaassa ympäris-

tö on kuihtunut ja menestyvä toiminta 
vaatii paljon perustyötä elannon saami-
seksi. Vuoristossa on voimakkaita ris-
kejä ja merkittäviä liiketoimintamah-
dollisuuksia. Täällä yksittäiset toimet 
voivat vaikuttaa merkittävästi ympä-
ristöön. Keitaassa toimiminen on ide-
aalia. Tuotto on hyvä sopuisassa ym-
päristössä. Tässä tilassa kysyntää on 
enemmän kuin tarjontaa.  

Yrityksen omistajanvaihdos 
muuttuvassa maailmassa 

Oik.kand, BPS, eMBA Tommi Kokonaho, yritysten omistajanvaihdosten asian-
tuntija, valottaa oheisessa kirjoituksessa yritysten omistajanvaihdosta muuttuvas-
sa maailmassa.  Tommi Kokonaho toimii yritysten omistajanvaihdokseen erikoistu-
neen Metaphor Oy:n toimitusjohtajana.
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Yrittäjä, tarvitsisitko joskus akuuttia apua ja auttavia 
käsiä? Avuksi juuri Sinulle pienyrittäjä, on luotettava 
ja osaava joukko valmentautumassa Sipalaiseksi. Sipa 
tarkoittaa yrittäjän sijaispalvelua. 

Laatua ja monialaista osaamista

Sipa-valmennus on tässä muodossaan 
uudenlaista Suomessa. Tämän projektin 
ensimmäinen valmennusryhmä on val-
mistunut vasta tämän vuoden keväällä, 
mutta ehtinyt jo saada erittäin myön-
teisiä kokemuksia. Kysyntä on yllät-
tänyt ja rohkaissut jatkamaan. Tavoit-
teena on luoda valtakunnallinen laatu-
järjestelmä ja malli, joka takaa paikka-
kunnasta riippumattoman tasalaatui-
sen toiminnan. 

Sipalaiset ovat hyvin monitaitoisia 
henkilöitä, joista useat toimivat myös 
itse yrittäjinä tai lukeutuvat yrityksen 
perustamista harkitseviin. Sijainen voi 
olla työhön uudelleen palaava henkilö. 
Joka tapauksessa he ovat olleet jo vaativissa ja vastuullisissa työtehtävissä työ-
markkinoilla ja nyt valmiina uusiin haasteisiin. Ennen kaikkea Sipalaiset ovat 
luotettavia. He tietävät, mitä yrittäjän arki vaatii ja tietävät myös, mitä vastaa-
vasti sijaiselta edellytetään. Avainsanana yhteistyö - mahdollisesti pitkäaikai-
nenkin kumppanuus, apureservi, kun sitä kipeimmin tarvitset. Apua saat sil-
loinkin, kun haluat keskittyä yrityksesi kehittämiseen ja siirtää rutiinit hetkek-
si toisaalle. Sijaisella saattaa olla uusia ideoita yrityksesi kehittämiseksi, mikä-
li vain haluat rohkeasti käyttää hyväksesi. 

Sipan taustaorganisaatiot
Hanke on Suomen Yrittäjänaisten organisoima, ESR:n, Uudenmaan TE–kes-
kuksen sekä työministeriön rahoittama. Valmennuksia järjestetään kolmella 
alueella: Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Jyväskylän seudulla. Valmennus kes-
tää runsaat kaksi kuukautta. Sinä aikana käydään läpi tärkeimmät yritystoimin-
taan liittyvät kokonaisuudet, vastuut ja velvollisuudet. Valmennuksen aikana 
luodaan jo keskinäisiä verkostoja ja yhteyksiä eri yrityksiin.

Ota yhteys, mikäli olet kiinnostunut hankkeesta, puh. 0440 519 391 / Sirkka 
Warvas.

Sirkka Warvas
yksi tulevista Sipalaisista 

Liiketoimintaympäristöt

Toimintaympäristöt muuttuvat jat-
kuvasti. Yleisesti puhutaan neljästä 
keskeisestä muutosalueesta: väestöm-
me eri osa-alueet muuttuvat, teknolo-
gia muuttuu, kilpailuympäristö muut-
tuu ja asiakas muuttuu. Nämä muutok-
set täydentävät toisiaan ja ovat monin 
kohdin syy- ja seuraussuhteessa. Yksi-
löidymmin voidaan todeta, että toimin-
taympäristöön vaikuttavat taloudelli-
set muutokset kotimaassa ja keskeisillä 
vientimarkkinoilla, asiakaskunnan mää-
rän ja rakenteen muutos, asiakaskun-
nan ostovoiman muutos, asiakaskunnan 
usko tulevaisuuteen, investointihaluk-
kuus, omat, vanhojen ja uusien kilpai-
lijoiden strategiset ja operatiiviset toi-
menpiteet, uusien tuotteiden ja palve-
lumallien tulo markkinoille, toimialaa 
koskevat poliittiset ja lainsäädännölli-
set päätökset, verot ja korot.

Yrityksen myynnin osalta liiketoi-
mintaympäristön muutosten ennakoin-
ti on merkittävää. Muutamassa vuodes-
sa bisnesympäristö on voinut muuttaa 
kannattavan yrityksen kannattamatto-
maksi. Tiedostamalla mahdolliset muu-
tokset yrityksen omistaja voi realisoida 
elämäntyönsä kannattavaan ajankoh-
taan kannattamattoman sijaan. 

Tommi Kokonaho
Metaphor Oy

Sipa – yrittäjän 
sijaispalvelu 
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Keskiviikkona aamulla 
seitsemän jälkeen lähti-
vät Helmeri-matkalaiset 

Skotlannin maisemiin. Len-
tokentän charter-hallissa ko-
koonnuimme odottamaan ko-
neen lähtöä. Pian olimmekin 
jo matkakorkeudessa ja len-
simme paksun pilvipeiton ylä-
puolella yli Tanskan ja Poh-
janmeren aamiaista syöden 
ja lehtiä lukien. Hetimiten oli 
kellonaika jo siirrettävä pai-
kalliseen aikaan ja Finnairin 
kone laskeutui nätisti Edin-
burghin kentälle.

Matkatavarat saatuamme 
kiiruhdimme ulos haistele-
maan meri-ilmaston ilmaa: 
lämmintä ja kosteaa oli, mut-
ta ei satanut. Oppaamme Ei-

ja odotti meitä ja johdatteli 
joukon bussiin ja hotelliim-
me, joka oli noin 30 – 40 mi-
nuutin matkan päässä ken-
tältä. Tässä maassa kaikki 
matkat mitataan ajoajassa, 
opimme myöhemmin.

Kaupunki kuin suoraan TV-
sarjasta
Hotelli Swallow Greens sijait-
si rauhallisella alueella, jos-
sa talot olivat kuin suoraan 
sarjasta Kahden kerroksen 
väkeä. Olimme vain muuta-
man askeleen päässä pääka-
dusta, Princes streetistä. Jä-
timme tavaramme ja tarmo-
kas oppaamme Eija vei mei-
dät kaupunkikierrokselle; 

opimme kulkemaan kaupun-
gilla, tosin autoja peläten, ne 
kun tulivat juuri sieltä, mis-
tä ei olisi odottanut. Toisena 
päivänä ajatus tottui vasem-
manpuoleiseen liikenteeseen. 

Kävelyn päätteeksi söimme 
lounasta, jonka jälkeen jokai-
nen jatkoi voimiensa ja toi-
veittensa mukaan kaupun-
kiin tutustumista. 

HELMERIT SKOTLANNIN 
MAISEMISSA

EDINBURGH  27.9.– 1.10. 2006

Teksti: Maire Härus
Kuvat: Sinikka Heiskanen, Meeri 
Häkkinen, Arja Saastamoinen
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Pitkän pääkadun laidalla oli 
tiheään tukevia, vanhoja hy-
vin hoidettuja puupenkkejä 
metallilaattoineen, joissa ker-
rottiin, kuka oli penkin lah-
joittanut ja kenen tai minkä 
muistoksi. Muistopenkit oli-
vat ehjät ja siistit - muuten-
kaan graffiteja tai muuta sot-
kua ei näkynyt seinillä.

Ihanaa skottilaista 
maaseutua
Toisena päivänä oli ohjel-
massamme maaseutukier-
ros. Kuljettajamme John ajoi 
bussimme ulos kaupungista 
ja pian saimme ihailla maa-
seutumaisemaa, jossa lam-
maslaumat, lehmät ja hevo-
set olivat osa maisemaa, niin 
kuin myös matalat harmaat 
kivirakennukset ja satoja vuo-
sia vanhat kiviaidat talojen 
ja teiden vierellä. Skotlanti 
jaetaan kolmeen maisema-
alueeseen: laakso, laaksot ja 

vuoret ja vuoret. Edinburg-
hin alue kuuluu keskimmäi-
seen, laaksot ja vuoret -aluee-
seen, jossa vuoret ovat noin 
600 metriä korkeita ja kas-
villisuuden peitossa. Ajoim-
me laaksoissa, jossa vuolaat 
virrat ja joet seurasivat toi-
siaan ja järvialueelta löytyi 
monta pientä järveä, jotka 
kaikki John äänsi meille ai-
dolla Skotlannin murteella. 
Nousimme vuoristoon ja py-
sähdyimme ihailemaan mai-
semaa lähes 600 metrin kor-
keudelta. Metsän peittämiä 
vuoria kohosi toinen toistensa 
lomasta, laaksoja siellä tääl-
lä. Kanssamme oli maisemia 
ihailemassa myös valkoinen 
Länsi-Ylämaan terrieri isän-
nän ja emännän matkassa. 
Emännän kädessä olivat ai-
dot kävelysauvat, joista toi-
sen hän ojensi miehelleen. 
Näin Skotlannissa!

Ajoimme alas vuoristotietä. 
Tie oli kapea; piti peruuttaa 

tai odottaa, jos oli vastaan-
tulijoita. Tulimme Scottish 
Vool -myymälään. Tuottei-
ta oli runsaasti ja jokaiseen 
ostoskassiin tuli ainakin pai-
kallisia murokeksejä. Nyt sa-
toi kovaa ja ulkona piti avata 
sateensuoja, jotta pääsi kui-
vana autoon. Jatkettiin mat-
kaa whisky-panimoon, mutta 
sitä ennen söimme lounaan 
panimon viihtyisässä ravin-
tolassa. The Famous Grouse 
-panimolla saimme tutustua 
juoman valmistukseen alus-
ta alkaen ja lopuksi pääsim-
me haistelemaan ja maiste-
lemaan tuotteita sekä tun-
nistamaan lasin reunasta, 
onko whisky hyvänlaatuis-
ta. Kierroksen lopuksi kat-
soimme tehtaan mainosesi-
tyksen, jossa todella koim-
me olevamme mukana esi-
tyksessä. Häkellyttävää ai-
nakin ensikertalaiselle! Os-

tosten jälkeen ajettiin kau-
punkiin ja hotellille.   

Mukana haggis-
seremoniassa
Seuraavat kaksi päivää olivat 
omaa aikaa, jotka kukin käyt-
ti parhaan harkintansa mu-
kaan. Lauantai-iltana vietim-
me kaikki yhdessä skotlanti-
laista iltaa Thistle-hotellissa, 
jossa kuultiin musiikkia, pu-
hetta ja nähtiin kilttimiesten 
skottitansseja. Upeaääninen 
laulajatar esitti skottilaisia 
lauluja ja saipa hän yleisön-
kin mukaan laulamaan tun-
nussäveltä elokuvasta Su-
mujen silta. Ilta päättyi hy-
vään ruokaan ja perinteiseen 
skotlantilaiseen haggis-sere-
moniaan.

Lauantaiaamuna aamiai-
sen jälkeen alkoi sitten koti-
matka. Lentoasemalla oli tiu-

Mikä on haggis?
 Näin Internetin ruokasanasto meitä opas-

taa:
Oikea haggis on lampaan vatsalaukku, jo-

ka täytetään keitetyistä lampaan elimistä, 
kuten maksasta, keuhkoista ja sydämestä se-
kä sipulista ja mausteista tehdyllä hakkeluk-
sella. Joukkoon on sekoitettu munuaisrasvaa 
ja hyvin karkeaa kaurajauhoa. Umpeen om-
meltu ja pyyhkeeseen paketoitu haggis kei-
tetään runsaassa vedessä kolmisen tuntia ja 
tarjotaan perunan, lanttusoseen ja mallasvis-
kin kanssa. 
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kat turvatarkastukset, mutta 
päästiin sentään läpi. Lensim-
me yli Pohjanmeren ja Nor-
jan vuoriston, jotka saattoi 
erottaa 11 kilometrin kor-
keudesta. Ruotsi pysyi pil-
viverhon alla ja läpi paksun 
harmaan pilven laskeuduim-
me tutulle Helsinki-Vantaan 
kentälle - syyssateeseen ja 
viimaan.

Kiitokset Helmereille mat-
kajärjestelyistä ja oppaallem-
me Eijalle, jonka tietorikas 
opastus avarsi taas matkai-
lijan mieltä! 

Terveisin  Maire

PS. Eija muuten suositteli 
matkaa Skotlannin ylämaa-
han ja lupaili voivansa tulla 
oppaaksi.

Skotlannin kuuluisia 
eläimiä

Vierailimme 
viskitislaa-
mossa. Vis-

kin merkki oli 
”The Famous 
Grouse”, jon-
ka liikemerkki-
nä on teeri num-
mimaisemas-
sa. Teeri seisoi 
myös tislaamon 
pihalla.  Toinen-
kin mielenkiin-
toinen patsas oli: 
Towser-kissa, jo-

ka kaksikymmenneljävuotisen elämänsä aikana oli 
pyydystänyt lähes 29 000 hiirtä tislaamon alueelta, oli 
saanut näköispatsaan pihalle. Elämäntyöstään kissa 
on päässyt Guinnessin ennätysten kirjaankin. Paikan 
nykyinen kissa on kuulemma paljon laiskempi. Lie-
neekö Towser hävittänyt paikallisen hiirikannan niin 
tarkkaan, ettei se ole ennättänyt vielä palautua.

Edinburghin kaupungista löytyi myös eläinpatsas, 
Greyfriars Bobby. Bobby oli paikallisen poliisin John 
Grayn skyterrieri. Koira päivysti isäntänsä kanssa 
kaupungin katuja 1800-luvun puolen välin jälkeen.  
Konstaapeli Gray sairastui ja kuoli. Bobby vartioi 
neljäntoista vuoden ajan isäntänsä hautaa Greyf-
riars-kirkkomaalla. Läheisen pubin väki ruokki koi-
raa. Uskollisuutensa takia Bobby myöhemmin hau-
dattiin myös kyseiselle hautausmaalle ja sai patsaan 
kadun varteen.  Nytkin oli paikalla perheitä joiden 
lapsia kuvattiin ”uskollisen Bobbyn” kanssa.

AP

16-henkinen Helmeri-ryhmä tutustui Skotlannin matkalla 
mm. viskitislaamoon ja kuningatar Elisabetin entiseen ristei-
lyalukseen.
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Helmerin ruokanurkkaus 
Anni Purontaa

Terveiset Skotlannista.  Mitään suuria elämyksiä ei mat-
kalla syntynyt. Perinteinen skotlantilainen ruoka, hag-
gis, peittyi niin vahvasti pippurin alle, että jäi skottilai-

sessa illassa minulta osin syömättä. Aamiaisella kyseisen 
oloinen mössö meni muun ohessa. Aamiainen oli perintei-
nen - rasvassa paistettua kaikki: makkarat, kananmunat, to-
maatit ynnä muut. Syön kernaasti sisäelimiä, kuten maksaa, 
munuaisia, ja kateenkorvaa, mutta haggis ei minua sytyt-
tänyt. Ehkä sitä jossain kunnon ravintolassa voisi kokeil-
la.  Maistuisiko silloin?

Pimenee ja kylmenee. Joulu lähenee. Täytyy tunnustaa, 
että joskus olen laittanut suoraan pussista luumuja kinkun 
viereen ja torttutaikinan hilloa kalkkunalle, mutta ohessa 
on vinkki oikeaoppisista, keitetyistä luumuista.  Käyvät so-
pivasti kinkun lisäkkeeksi.

Keitetyt luumut
Laita pussillinen luumuja kattilaan ja sitten vettä sen ver-
ran, että peittyvät.  Lisää sokeria noin 0,5 dl ja halutessa-
si kanelitanko.  Kiehauta luumut ja jätä kannen alle jääh-
tymään.  Mitä kauemmin luumut saavat seistä, sen peh-
meämmiksi ne tulevat.

Viikunahilloke
- sopii myös kinkulle, kalkkunalle ja juustoillekin.

Laita noin 20 viikunaa likoon edellisenä iltana siten, et-
tä viikunat peittyvät veteen.  Poista sitten viikunoitten ko-
vat kannat.  Paloittele ja laita kattilaan, lisää myös n. 2 dl 
punaviiniä ja 0,5 dl sokeria. Keitä parikymmentä minuut-
tia, kunnes hedelmät hivenen soseutuvat.

Jäähdytä ja nauti.

Pikkujoulutarjoiluun sopivat myös juustotaatelit
Halkaise kuivatut taatelit ja poista kivet.  Täytä syvennys 
roquefort-tyyppisellä juustolla.

Tapasin hiljakkoin jäsenen, joka kertoi heidän perheensä 
monesti tehneen aikoinaan Helmeri-lehdessä esittelemää-
ni venäläistyyppistä kalapuikkovuokaa.  On mukava saada 
palautetta ja havaita, että joku näitä ohjeita lukee.

Toivottavasti oheisista suklaapikkuleivistä tulee myös 
jollekin perinne.

Amerikan tädin suklaaleivonnaiset
70 g taloussuklaata
100 g voita
2 kananmunaa
2 dl vehnäjauhoja
2,5 dl sokeria
1 tl vaniljasokeria
0,25 tl suolaa 
2 dl karkeaksi jauhettuja saksan- tai pekaanipähkinöitä

Sulata suklaa ja voi vesihauteessa tai miedolla lämmöllä 
kattilassa. Lisää sekoittaen joukkoon sokeri ja vähän vat-
katut munat. Sekoita seos tasaiseksi. Lisää ja kääntele mu-
kaan jauhot, vaniljasokeri, suola ja pähkinät. Kaada seos 
voideltuun ja jauhotettuun vuokaan ja paista noin 30 -40 
minuuttia 175 asteessa. Huom. uunin tulee olla kuuma jo 
taikinaa sinne laittaessa.

Jäähdytä ja leikkaa palasiksi.  Maistuu haaleana ja kyl-
mänä sellaisenaan tai vielä paremmin jäätelön tai kerma-
vaahdon kera.

Makeaa joulunaikaa!

Joulunaika lähenee - herkutellaan

Pähkinät ovat 
terveellisiä

Hyviä rasvoja, joissa 
on tyydyttämättömiä, 
elintärkeitä rasvahap-
poja, sisältävät muun 
muassa kalat, pähki-
nät ja avokado.

Pähkinöissä on pal-
jon kivennäis- ja hi-
venaineita, kuten ka-
liumia, magnesiumia, 
kalsiumia, fosforia ja 
seleeniä.

Pähkinöiden runsautta ams-
terdamilaisella torilla. On 
tästä  varaa valita joulu-
leivonnaisiin.
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Helmereissä tapahtuu:

Vierailu Arabian 
posliinitehtaalla

Helsingin
Merkonomit
järjesti opastetun 
kierroksen Arabian 
tehtaalle 24.10.2006 
klo 15.30-17.00. 

Tehtaan lisäksi tutustuim-
me Arabian museoon, gal-
leriaan ja Iittala Groupin 

myyntinäyttelyyn. Kierrok-
sen jälkeen meillä oli mah-
dollisuus tehdä edullisia os-
toksia tilavassa tehtaanmyy-
mälässä. Joimme käyntim-
me päätteeksi tuoreet pul-
lakahvit.

Käsityö on olennainen osa 
kuppien, mukien, lautasten ja 
muiden tuotteiden valmistus-
ta. Työmenetelmät ovat säi-
lyneet perinteisinä. Tehtaalla 

näimme muun muassa kupin 
koko valmistusprosessin raa-
ka-aineesta lasituksen kaut-
ta polttoon ja koristeluun. 
Yleisin koristelumenetelmä 
on siirtokuvakoristelu. 1200 
ºC:ssa poltetaan kaikki Ara-
bian astiat lukuun ottamat-
ta Myrna-sarjaa. Pelkästään 
yhden mukin valmistukses-
sa on työvaiheita kaikkiaan 
kuutisenkymmentä. 

Arabiassa on töissä tehtaan 
puolella n. 280 työntekijää. 
Töitä tehdään tiimeinä. Yk-

Iittalan myyntinäyttelytila yrityksille. Helmerin ryhmä pääsi tutustumaan laajaan Iittalan vali-
koimaan. 

Opas kertoo arkkitehti Alvar 
Aallon töistä.
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Helmerien 
kotisivut ajan 

tasalla
Helsingin Merkonomien uusitut Internet-kotisivut (www.

helsinginmerkonomit.fi) ovat olleet ahkerassa käytös-
sä; syyskuun alusta lokakuun puoleenväliin kävijöitä 

on kirjattu noin 1300. Myös Helmeri-tapahtumiin ilmoit-
tautuneet ovat iloksemme löytäneet nettisivumme. Ilmoit-
tautuminen onkin helppoa. Sähköinen lomake on jokaisen 
tapahtuman lopussa; ei muuta kuin henkilötiedot ja osallis-
tujien lukumäärä, sitten vaan lähetys-painikkeella meille.

Kannattaa käydä vilkaisemassa silloin tällöin nettisivuil-
tamme Helmeri-tapahtumia, koska sieltä löydät ajan tasal-
la olevat tiedot. Sivuilla ilmoitamme uusimmat tapahtumat, 
täynnä olevat tilaisuudet ja mahdolliset peruutukset. Myös 
muuta ajantasaista ja hyödyllistä tietoa löydät sieltä.

Tutustu kotisivuihimme!

Helmeri-hallitus

sipuolisia, toistuvia liikkeitä 
pyritään vähentämään työ-
tehtäviä kierrättämällä.

Arabian tehdas täyttää 
marraskuun 24. päivänä 133 
vuotta. Arabian tehtaan omis-
tus vuonna 2004 siirtyi Iitta-
la Groupille. 

Iittala Groupin liikevaih-
to vuonna 2005 oli 168 milj. 
euroa. Henkilöstön määrä 
on n. 1400.

Kuvat ja kirjoitus
Liisa Kotimäki

liisa.kotimaki@edu.hel.fi

Muotoilija Kaj Franckin suunnittelemassa Teema-sarjassa on 
värejä ja muotoja. Teeman uusin astia on syvä lautanen. 

Vitriinit täynnä mitä kauneimpia astiastoja. Edessä kaunis 
valkoinen kattaus.

”Tehdään yhdessä” Arabian teemahengessä. www.helsinginmerkonomit.fi
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Osallistumismaksutili: 127030-100995.
Maksaessasi käytä maksuviitettä ja lisäksi kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan nimi. Jos maksat useamman 

tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi 
tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.

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

osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

To 9.11. kello 19.00 
Mestariluokka (Loppuunmyyty)
Helsingin kaupunginteatteri, suuri näyttämö 
Eläintarhantie 5 
Rooleissa: Lasse Pöysti, Asko Sarkola, Esko Roine ja Martti 
Suosalo.
Hinta 29 euroa, maksuviite 3188. 
Helmerivetäjä Seija Kuusinen

Ti 14.11. klo 19.00
Paratiisisaari
Helsingin kaupunginteatteri, Pieni näyttämö
Syksyn uutuusnäytelmä.

Juha Vakkuri
Kuva © Tuula Heinilä

Rooleissa: Pekka Huotari, Sanna-June Hyde, Seppo 
Maijala, Sanna Majuri, Aino Seppo, Aarno Sulkanen.
Ohjaus: Milko Lehto
Hinta 19,00 e, viite 1494.
Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 15.11.2006 kello 19.00
Viivi ja Wagner (loppuunmyyty)
Teatteristudio Pasila 
Ratamestarinkatu 5, Itä-Pasila 

Risto Kaskilahti ja Sari Siikander eivät ujostele Viivinä ja 
Wagnerina. Anarkista komediaa täysillä panoksilla. 
Hinta 21 euroa, maksuviite 3191. 
Helmerivetäjä Seija Kuusinen

Ti 21.11. klo 18.00
HELMERI-KOULUTUSTA
Uusi osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006!

LAKIMUUTOSTEN VAIKUTUKSET YRITYSTEN 
TILINPÄÄTÖKSIIN

Helsinki Business College, luokka T429, 
HBC, Hattulantie 2

Käsiteltävät aiheet:

* Uuden osakeyhtiölain tuomat olennaisimmat
   muutokset
   -  Muun muassa jaettavissa oleva oma
      pääoma

* Tilintarkastuslakiehdotuksen tuomat 
   olennaisimmat muutokset

* Toimintakertomuksen sisältö ja merkitys 
   tilinpäätösinformaatiolle

Kouluttajana: KHT-
tilintarkastaja Jorma 
Tuominen, Deloitte

Osallistumismaksu: 
42 euroa, maksuviite: 12603.

Ilmoittautumiset ja maksut 
14.11. mennessä.

Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Tilaisuus päättyy noin klo 20.30
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La – su 9. - 10.12.
Pikkujoulumatka Tallinnaan 

Iloinen Helmeri-pikkujoulu Tallinnassa

Ohjelma:
Lauantai 9.12.
Lähtö kello 9.00 Helsingistä ms Meloodialla (Tallink) 
Tallinnaan; matkalla meriaamiainen. 
Saavumme Tallinnaan kello 12.15. 

Tallinnassa 
majoitumme 
Taanilinna-hotelliin 
(****). Taanilinna on 
vanhan kaupungin 
kupeessa,
keskiaikaisen 
kaupunginmuurin 

vieressä oleva mukava, pieni ja tyylikäs 
hotelli rakennuksessa, joka oli keskiajalla rikkaiden 
kaupunkilaisten asuintalo. (Tietoa hotellista saat 
nettisivuilta: www.taanilinna.ee.)
Iltapäivällä on aikaa kierrellä jouluun 
valmistautuvassa Tallinnan vanhassa 
kaupungissa ja nauttia adventtitunnelmasta 
raatihuoneen torin suosituilla joulumarkkinoilla.
Kello 18.30 kokoonnutaan yhteisen pikkujoulun 
viettoon. Ilta alkaa lasillisella Taanilinnan kuumaa 
viiniä hotellin omassa viinikellarissa, josta 
siirrytään tunnelmalliseen ravintolaan jouluisen 
illallisen ääreen - herkuttelemaan ja seurustelemaan.

Sunnuntai 10.12.
Aamiainen hotellin ravintolassa.
Päivällä on vielä aikaa tehdä ostoksia ja vierailla 
vaikkapa uudessa taidemuseo KUMUssa.
Kello 16.00 lähtö Tallinnasta ms Nordlandialla 
(Eckerö Line) kohti Helsinkiä. Matkalla nautitaan 
buffetpäivällinen (ruokajuomineen) laivan kuulussa 
noutopöydässä. 
Kello 19.30 laiva saapuu Helsinkiin.

Matkan hinta: 155 e/matkustaja (edellyttää 
vähintään 15 osallistujaa). Hinta sisältää matkat, 
hotellimajoittumisen kahden hengen huoneessa sekä 
ohjelmassa mainitut ruokailut. Ryhmän käytössä on 
lisäksi yksi hytti meno- ja paluumatkalla.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 40 euroa.

Ilmoittaudu matkalle viimeistään 8.11. ja maksa 
13.11. mennessä yhdistyksen tilille (varmista matkan 
toteutuminen). Maksuviite: 1533.

Lämpimästi tervetuloa pikkujoulun viettoon jouluiseen 
Tallinnaan! 

Huom! Paikkoja on rajoitetusti - pidä kiirettä.

Matkan vastuullinen järjestäjä: Matka-Agentit Oy

Ma 11.12. Klo 19.00
Jevgeni Onegin
Oopperatalo
Helsinginkatu 58

Suomen Kansallisooppera ja Lontoon Kuninkaallinen 
Ooppera toteuttavat yhdessä Pjotr Tsaikovskin tunnetun 
teoksen. Musiikki on suloista, koskettavaa ja järkyttävää.
Illan miehitys:
Musiikinjohto: Mikko Franck
Jevgeni Onegin: Gabriel Suovanen, Larina: Anna-Lisa 
Jakobsson, Tatjana: Soile Isokoski, Olga: Tuija Knihtilä, 
Lenski: Jorma Silvasti.
Esityskieli on venäjä. Tekstitys suomeksi ja englanniksi. 
Kesto noin 3 tuntia, yksi väliaika.
Ennen esitystä on teosesittely Almisalissa klo 18.15.

Hinta 88,00 e. Maksuviite 13071. 

Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä Anni Purontaa

Kevät 2007
Ti 16.1.2007 klo 17.30
Vierailu Delta-autossa
Ruosilantie 2, Konala

Ennen kuin autokuume yllättää...

Tutustumme Kia-automerkkiin ja saamme kokonaiskuvan 
kevään autotarjonnasta Delta-autossa Konalassa tiistaina 
tammikuun 16. päivänä. 
Myyntipäällikkö Bengt Lindroos kertoo Kia-automerkin 
menestyksestä ja luo katsauksen auton oston uusiin 
vaihtoehtoihin. Tutustumme myös vaihtoautotarjontaan. 
Delta-auto tarjoaa pientä purtavaa.

Ilmoittautumiset puhelimitse Helmeriin (09) 773 1405 tai 
sähköpostitse 12.12.2006 mennessä 
helmeri@helsinginmerkonomit.fi.

Ilmoittaudu nopeasti; osallistujamäärä rajoitettu.

Helmerivetäjä Pekka Siitonen
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Ma 22.1.2007 kello 19.00
”Suurenmoista”
Helsingin kaupunginteatteri, Suuri näyttämö 

Helmereille varattu jälleen lippuja suurenmoiseen 
komediaan.

Rooleissa: Eeva-Liisa Haimelin, Riitta Havukainen, Heidi 
Herala, Jouko Klemettilä, Pertti Koivula, Eija Vilpas 
Pianisti: Lasse Hirvi 
Ohjaus: Neil Hardwick

Näytelmä amerikkalaisesta sopraanosta:
”FLORENCE FOSTER JENKINS (1868-1944) oli 
sopraanolaulaja, jonka uran isä oli – viisaasti ehkä – 
estänyt hänen nuorena ollessaan. Mutta isän kuoltua ja 
Florencen perittyä rutkasti rahaa, hän toteutti unelmansa: 
järjesti konsertteja ja levytti lempiaarioitaan. Ympärillä 
olevilla ystävillä ei ollut sydäntä sanoa, miten 
kammottavalta laulu kuulosti, mutta esityksiin liittyi 
jotain muuta: vilpittömyyttä ja horjumatonta luottamusta 
omiin kykyihin. Hänen hyväntekeväisyyskonserttinsa 
olivat aina loppuunmyytyjä ja niistä muodostui haluttuja 
kokemuksia. ”

Hinta 31,00 e, maksuviite 1193
Ilmoittautumiset ja maksu 18.12. mennessä.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Tutustu teatteriuutuuksiin netissä: www.hkt.fi. Riitta Havukainen ja Jouko Klemettilä.  Kuva © Tapio Vanhatalo

Eija Vilpas, Eeva-Liisa Haimelin, Jouko Klemettilä, Riitta Havukainen ja Pertti Koivula. 
Kuva @ Tapio Vanhatalo  
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la 24.3.2007 kello 14.00
Teatterimatka Kouvolaan
Hiirenloukku (Agatha Christien murhamysteeri)
Kouvolan Teatterin päänäyttämöllä

Liiton puheenjohtaja
Markku Mikkola
toivottaa tervetulleeksi
Kouvolaan.

Suosittun Hiirenloukku-näytelmän taustaa

Kuningattaren toive toteutui
Kuningatar Mary sai vuonna 1947 vietetyn 80-
vuotissyntymäpäivänsä kunniaksi toivoa BBC:ltä lahjaksi 
radioesitystä – mitä vain Shakespearesta oopperaan. 
Vannoutuneelle Christie-fanille toive oli heti selvä, hän 
toivoi jännityskuunnelmaa suosikkikirjailijaltaan. Näin sai 
alkunsa teatterihistoriassa ennätyksiä lyönyt 

murhamysteeri Hiirenloukku (The Mousetrap), joka alun 
alkaen oli lyhyehkö radiokuunnelma nimeltä Kolme sokeaa 
hiirtä (Three Blind Mice).

Positiivisen vastaanoton innoittamana Christie jatkoi 
kuunnelman käsikirjoituksen työstämistä ja vuonna 1952 
Hiirenloukku nähtiin ensi kerran näyttämöllä. Siitä alkaen 
suuri suosio onkin pitänyt sen Lontoon 
teatteriohjelmistossa aina tähän päivään saakka, eikä 
loppua näy. Hiirenloukku on maailman teatterihistorian 
pisimpään yhtäjaksoisesti ohjelmistossa pysynyt 
näytelmä, esitysvuosia on jo 54 ja siitä on tullut yksi 
Lontoon ”lähes pakollisista” turistikohteista. Jo yli 10 
miljoonaa katsojaa on jännittänyt tämän klassisen 
rikosdraaman taikapiirissä, näytelmää on esitetty yli 40 
maassa ja se on käännetty yli 20 kielelle. Mutta Christien 
toivomuksen mukaisesti kukaan näytelmän nähneistä ei 
saa paljastaa yllätyksellistä loppuratkaisua…

Tihenevää tunnelmaa täysihoitolassa
Hiirenloukun tapahtumat sijoittuvat juuri avattuun 
Monkswellin täysihoitolaan, jossa Giles ja Mollie 
jännittyneinä odottelevat ensimmäisten vieraiden 
saapumista. Sankka lumipyry aiheuttaa omat huolensa 
majatalon ylläpitämiseen, eikä nuoren 
omistajapariskunnan kokemus alalta ole muutoinkaan 
vankka.

Täysihoitolaan kerääntyy lumipyryn ajamana varsin 
erikoinen vierasjoukko ja tunnelmassa on outo jännite. 
Hiirenloukku tarjoaa brittiläistä charmia ja hienoviritteistä 
jännitystä arvaamattomaan loppuratkaisuun saakka.

Bussikuljetus Kouvolaan lähtee kello 11.30 Helsingistä 
Mikonkadun turistipysäkiltä (ravintola Fennian 
edestä). Paluu Helsinkiin on noin kello 19.30. 
Yhteinen ruokailu Kouvolassa.

Matkan lopullisen hinnan ilmoitamme myöhemmin 
Internet-sivuilla ja seuraavassa lehdessä.
Teatterilippujen hinnat: 16 e/eläkeläiset 14 e, opiskelijat 
ja työttömät 11 e.
Mukaan voit ilmoittautua jo nyt!

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
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HELMEREISSÄ TAPAHTUU!
Tutustu uusiin tapahtumiimme yhdistyksen kotisivuilla: www.helsinginmerkonomit.fi.

Tervetuloa mukaan mukavaan toimintaan!

Pe – ma 20. - 23.4.2007
Helmeri-matka keväiseen Sloveniaan 

Matkaohjelma:

Perjantai 20.4.
Finnairin lento AY721 kello 9.30 - 11.05 Helsingistä 
Slovenian pääkaupunkiin Ljubljanaan, bussikuljetus 
kentältä kaupunkiin ja majoittuminen keskustahotelli 
Cityyn (***).
Iltapäivällä teemme opastetun kävelykierroksen 300 000:n
asukkaan Ljubljanan viehättävässä vanhassa keskustassa. 
Kävelykierroksen päätteeksi on yhteinen 
tervetulopäivällinen.

Lauantai 21.4.
Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle 
Adrianmeren kauniille rannikolle; vierailu ensin Predjaman 
barokkilinnassa, josta matka jatkuu Koperin 
satamakaupunkiin, joka sijaitsee pienellä saarella. 
Tutustumme vanhaan kaupunkiin sekä Koperin alueen 
viiniviljelmiin. Käymme viininmaistiaisissa paikallisessa 
viinikellarissa sekä nautimme yhteisen lounaan.

Sunnuntai 22.4.
Vapaata aikaa, jolloin on mahdollisuus kierrellä Ljubljanan 
museoita, katsella nähtävyyksiä ja vierailla sunnuntaisilla 
antiikkimarkkinoilla. Markkinoille kokoontuu paljon 
myyjiä, jotka levittäytyvät kaupungin läpi virtaavan 
Ljubnica-joen rantakaduille.

Maanantai 23.4.
Vapaata aikaa esimerkiksi ostoksille.
Illansuussa bussikuljetus lentoasemalle: Finnairin lento 
AY724 kello 19.15 - 22.50 Ljubljanasta Helsinkiin.

Matkan hinta: 790 euroa/matkustaja. Maksuviite: 1300.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 90 e/huone.
Ennakkomaksu 100 euroa maksettava viikon kuluessa 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 690 euroa 19.3. 
mennessä.

Hintaan sisältyvät lennot, hotellimajoitus kahden hengen 
huoneessa aamiaisineen sekä ohjelmassa mainitut 
ruokailut, kuljetukset ja retket suomenkielisen oppaan 
johdolla.
Meille on varattu 20 lentopaikkaa - joten kysy matkaa 
toimistosta mahdollisimman pian.

Tutustu matkakohteeseen Internetissä: www.slovenia.info.

Vastuullinen matkan järjestäjä: Matka-Agentit Oy

Viehättävä pääkaupunki  
Ljubljana on yksi Euroopan pienimpiä pääkaupunkeja, 
jossa on noin 300.000 asukasta. Kaupunki ja sen 
ympäristö on viehättävä, keskustasta löytyy useita 
barokkirakennuksia, vanha raatihuone, Pyhän 
Nikolauksen katedraali, oopperatalo, lukuisia 
museoita, ja gallerioita, sekä Ljubljanan linna, josta 
avautuu upeat näkymät. Maailmankuulu on myös Josip 
Plecnikin rakentama Kolmoissilta. 

HOTELLI CITY*** 
Hotelli City sijaitsee kaupungin keskustassa. Hotellissa 
on 123 huonetta, joissa suihku, WC, hiustenkuivaaja, 
minibaari, TV ja tallelokero. Hotellissa on 
kokoushuoneita, ravintola ja business center.
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Suku- ja etunimet Henkilötunnus

Lähiosoite Puh. kotiin

Postinumero Postitoimipaikka Äidinkieli

Suomi Ruotsi

Toimipaikka

Tehtävä toimessa Puhelin Faksi

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Koulutus Merkonomi Merkantti HSO-sihteeri Datanomi
Tradenomi Muu, mikä? 

Oppilaitos josta valmistunut Valmistumisvuosi

Viimeisen lukuvuoden 
opiskelija

Oppilaitos, paikkakunta ja tutkinto jota opiskelet Opinnot aloitettu 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus

Haluan liittyä Helsingin Merkonomit ry:n jäseneksi

    

Palvelukortti

Lähettäkää min ulle esitemater iaalia

Lähettäkää Merkonomien Työttömyyskassan liittymislomake

Osoitteen / nimenm uutos

Nimi
Ent. nimi 
Ent. osoite 
Postinumero ja toimipaikka 
Uusi osoite 
Postinumero ja toimipaikka 
Mielipiteitä / ter veisiä

Sähköpostiosoite

Jäsenmaksu 66 /vuosi

Pengerkatu 1, B 37 00530 Helsinki
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Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!

www.helsinginmerkonomit.fi • helmeri@helsinginmerkonomit.fi

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 

Syksy 2006

Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite

To 9.11. 19.00 Mestariluokka, Kaupunginteatteri 29 e, viite 3188

Ke 15.11. 19.00 Viivi ja Wagner, Studio Pasila 21 e, viite 3191

Ti 21.11. 18.00 Koulutus: Lakimuutosten vaikutukset 
tilinpäätökseen

42 e, viite 12603

La-su 9.-10.12. Pikkujoulumatka Tallinnaan 155 e, viite 1533

Ma 11.12. 19.00 Jevgeni Onegin, Kansallisooppera 88 e, viite 13071

Kevät 2007

Ti 16.1. 17.30 Vierailu Delta-autossa maksuton

Ma 22.1. 19.00 ”Suurenmoista!”, Kaupunginteatteri 31 e, viite 1193

La 24.3. 14.00 Hiirenloukku Kouvolan Teatterissa hinta ilm. myöh.

Pe-ma 20.-23.4. Kevätmatka Sloveniaan 790 e, viite 1300

Tarkemmat tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta Helmeri-lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla: 
www.helsinginmerkonomit.fi.
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!



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

 MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSAN PALVELUNUMEROT JA YHTEYSTIEDOT 

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2006
– lehti

Päätoimittaja: Anni Purontaa
Toimitussihteeri: Merja Äimänen
Toimituskunta: Hallitus
Toimittajat: Hannele Jantunen

Sirkka Warvas
Liisa Kotimäki

Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
kuvia ja kirjoituksia.

Tilaushinta: 24 /vuosi
Lisätietoja: Mediakortti
Taitto ja paino: Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo

Jäsenyydet: 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 puhelin (09) 4762 5200
Iso-Roobertinkatu 20-22 faksi     (09) 4762 5222
00120 Helsinki

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

Työttömyyskassa-asiamies puhelin 050-5410285
Merja Äimänen

MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSA jäsenmaksu 80 /v 2006 - liity erikseen
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1. Jäsenyystilanteesi ja päivärahan maksupäiväkysely

2. Tietoa, jos jäät työttömäksi

3. Ohjeita osa-aikatyöntekijälle

4. Ohjeita alle kuukauden kestävää kokoaikatyötä tehneelle

5. Päivärahojen verotuksesta

6. Yrittäjyyskäsitteestä

7. Liittymisehdot ja työssäoloehdoista yleistä

8. Työttömyyskassan yhteystiedot
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Helmerien puhelinpäivystys toimiston numerossa 
(09) 773 1405 on kello 9.00 – 14.00 välisenä aikana.

Soitellaan!

VARSINAISET JÄSENET:
Anni Purontaa, puheenjohtaja
Puhelin koti 040-768 3855 
anni.purontaa(at)helsinginmerkonomit.fi

Merja Äimänen, I varapuheenjohtaja
Puhelin työ (09) 6877 4412 koti (09) 490907 
gsm 050-541 0285
merja.aimanen(at)elakesaatioyhdistys.fi 

Heikki Immonen, II varapuheenjohtaja 
Puhelin 0201260228, gsm 0400-841 784 
heikkiimmonen(at)hotmail.com, 
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi 

Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri 
Puhelin koti 045-634 9363
tytti4(at)luukku.com

Hannele Jantunen
Puhelin koti 050-583 4832 

Liisa Kotimäki 
Puhelin koti 050-5418597 
liisa.kotimaki(at)edu.hel.fi 

Päivi Lumpola, hallituksen sihteeri
Puhelin koti (09) 801 5893, gsm 040-585 1525 
paivi.lumpola(at)saunalahti.fi

Pekka Siitonen
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842
pekka.siitonen(at)welho.com 

Sirkka Warvas 
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078,
0440-519 391 
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi

VARAJÄSENET: 
Seija Kuusinen 
Puhelin 050-463 4667
seija.kuusinen(at)merkonomit.net

Ilse Samuelsson
Puhelin 050-590 8761 
ilse.samuelsson(at)kolumbus.fi

KUNNIAPUHEENJOHTAJA: 
Irja Vuokko 
Puhelin (09) 554 657



Uudet jäsenedut
ovat liiton sivulla:
www.merkonomit.net

Meille on tullut kyselyjä, kannattaako 
eläkkeelle jäätyään jatkaa Helmeri-
en jäsenenä. Kannattaa ehdottomasti: 
jäsenedut hyödyttävät myös eläkeläi-
siä. Muun muassa liittovakuutukseen 
sisältyvä, arvokas vapaa-ajan matko-
jen matkustajavakuutus on otettu kai-
kille jäsenillemme, myös eläkeläisil-
le. Ja eläkkeellä, jos koska, on aikaa 
matkustella. Silloin on aikaa tulla mu-
kaan entistä aktiivisemmin yhdistyk-
sen vapaa-ajan tapahtumiinkin. 

Yhdistyksen ja liiton jäsenyys ei 
ole mitenkään sidottu Työttömyys-
kassan jäsenyyteen.

Osallistu tapahtumiimme ja kerro 
samalla meille omat toiveesi. Järjes-
tämme mielellämme tapahtumia, jot-
ka jäseniämme kiinnostavat.

Helmerien hallitus

Jäsenyys
kannattaa

eläkeläisellekin

Kiitokset tästä vuodesta.  
Hyvää adventtia ja 

mukavaa joulun 
alusaikaa.  

Tavataan ensi vuonna.

Helmerin toimitus

Ilmoittaudu Helmeri-tapahtumiin nyt 
Internetin kautta.

Se on helppoa.

Tutustu kotisivuihin ja tapahtumiimme 
osoitteessa:

www.helsinginmerkonomit.fi

Onko osoitteesi muuttunut?
 Tee osoitteenmuutos helposti SMYL ry:n 

kotisivun etusivulla:
www.merkonomit.net.


