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Puheenjohtajalta

Kaikki lähteet kertovat tulevista työ-
elämän muutoksista. Suuret ikä-
luokat jäävät eläkkeelle ja nuo-

rempi polvi on paljon pienempi. Työ-
voimapula uhkaa. On tulossa nuorten 
työmarkkinat;  työllistyminen on var-
maa.  Nykynuorilla ja uusilla ikäpol-
villa on vara valita oma työpaikkansa. 
Heistä kilpaillaan.

Työt on jaettava jatkossa niiden su-
juvuuden takia eri ikäryhmien kes-
ken. Valtiovalta on nostanut eläkeikä-
rajaa ja antanut mahdollisuuden siir-
tyä joustavammin eläkkeelle. Toisaal-
ta osa työntekijöistä siirtyy nuorena 
eläkkeelle. On ajoissa varmistettava 
kokemuksen ja tiedon siirto vanhem-
milta nuoremmille.

Tilanne vaatii työnantajilta asiaan pa-
neutumista.  Eri ikäisten pitää pystyä 
luontevasti työskentelemään yhdessä. 
Tulee ottaa työn suunnittelussa ja or-
ganisoinnissa sekä päivittäisjohtami-

sessa huomioon työntekijöiden ikä ja 
ikäsidonnaiset tekijät. Silloin jokainen 
ikään katsomatta voi saavuttaa parhaan 
mahdollisen työpanoksen sekä henkilö-
kohtaisesti että työnantajan kannalta.  
Töiden järjestely, työaika ja -ympäristö 
vastaavat optimitapauksessa eri ikäis-
ten tarpeita ja edellytyksiä.

Esimiestyön laatu on työterveyslai-
toksen tutkimuksen mukaan voimak-
kain työkykyyn vaikuttava tekijä yli 
45-vuotiailla - ammatista ja sukupuo-
lesta riippumatta. Hyvä esimiestyö pa-
ransi ja huono heikensi merkittävästi 
työkykyä.  Pelkkä fyysinen kuntout-
taminen ei riitä.  Ihmisen pitää saada 
motivaatio kuntoon. Työnilo ja innos-
tus asioihin  sekä esimiehen tuki vai-
kuttavat lähes viisikymmentä prosent-
tia työkykyyn 30-64-vuotiailla.

Nuori haluaa työssään löytää omia 
juttuja, kyseenalaistaa ja odottaa työ-
yhteisöltä tiimityöskentelyä sekä hy-

väksyntää. Esimiehiltä kaivataan kyp-
sää tukea, opastusta ja mukaan ottamis-
ta. Sitten tulee halu erikoistua ja sovel-
taa itsenäisesti. Myös taloudelliset sei-
kat alkavat korostua ja rooleja halutaan 
vaihtaa. Jatkossa painottuu koko osaa-
misen hyödyntäminen.  Vanhemmiten 
taas arvostetaan eri elämän tilanteita 
ymmärtävää, yhteyksiä ja näkemyk-
siä hyödyntävää johtamista.  Työyh-
teisöltä odotetaan mukana pitämistä 
ja omaa ”tilaa”.

Siinä on haastetta työpaikkojen eri 
portaisiin työyhteisön kokonaisvaltai-
seen hallitsemiseen.

Meitä kaupan ja hallinnon ammatti-
laisia tarvitaan ja arvostetaan työelä-
mässä tulevaisuudessakin – niin nuo-
rempia kuin vanhempiakin.

Hyvää työpäivää!

anni purontaa

”Yksinäinen puu 
pesässä ei pala.”

(suomalainen sanalasku)

Hyvä johtaminen entistä 
tärkeämpää
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Tilaisuudessa oli puheita, 
musiikkia ja nauruher-
moja koetteleva esitys. 

Juhlapuheissa korostettiin 
oppilaitoksen työn tärkeyt-
tä. Saimme kuulla ja nähdä 
hallituksen puheenjohtaja Ja-
ri-Pekka Honkalan havain-
nollisen esityksen, jossa oli 
monenlaista nähtävää men-
neiltä ajoilta. Oppilaitoksen 
vaiheista oli paljon kerrotta-
vaa ja mielenkiintoisia kuvia 
koulun arjesta sekä ihmisis-
tä, jotka vaikuttivat koulun 
toimintaan ja joiden elämään 
koulu on vaikuttanut. 

Juhlassa tarjoiltiin pitopöy-
dän antimia klassisen musii-
kin sävelin. Musiikista vasta-
sivat: Juuso Kilpi, Juha Lah-
denniemi ja Janne Palosuo. 
Illan pääesiintyjä oli per-
soonallinen ja taitavasti ta-
rinoita suoltava Ulla Tapa-
ninen. Ulla tarjosi noin tun-
nin ajan todellista verbaalista 
tykitystä tärkeistä ja vähem-
män tärkeistä ajankohtaisis-
ta aiheista. 

Aina on vara kehittyä

MJK-instituutti aloitti toi-
mintansa vuonna 1972 Mer-
konomien Jatkokoulutus-
keskuksena. Toiminnan al-
kuvaiheen aikana vuosina 
1972 -1978 koulutus tapah-
tui kirjeopiskeluna. Kolmes-
sakymmenessäviidessä vuo-
dessa se on kasvanut työssä-
käyville aikuisille suunna-
tun monimuotokoulutuk-
sen edelläkävijäksi. Toisen 

asteen näyttötutkinnot, mul-
timedia, verkko-opetus sekä 
oppisopimuskoulutus ovat 
tätä päivää.  

Oppilaitoksesta on valmis-
tunut tuhansia eri alojen am-
mattilaisia. Ammatillisen pe-
ruskoulutuksen lisäksi MJK-
instittuuti on toimitut merkit-
tävänä aikuisten jatko- ja täy-
dennyskouluttajana. Suoma-
lainen etäopiskelu on maa-
ilman laajuisestikin huippu-
luokkaa. MJK-instituutti tar-
joaa tutkintoon johtavaa ja 
lyhytkestoista koulutusta ta-
louden, myynnin ja markki-
noinnin, johtamisen, juridii-
kan, tietotekniikan ja yrittä-
jyyden kouluttamiseen. 

Haluamme oppia ja pys-
tymme oppimaan koko elä-
mämme ajan: ”oppia ikä 
kaikki”. 

Helsingin Merkonomit on-
nittelee lämpimästi kolme-
kymmentäviisivuotiasta MJK-
instituuttia ja toivottaa mitä 
parhainta menestystä myös 
jatkossa.

Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

MJK-instituutin 35-vuotisjuhla  
MJK-instituutissa vietettiin torstaina 
30.8.2007 oppilaitoksen 35-vuotisjuhlaa 
juhlallisen, mutta vapaan tunnelman 
merkeissä Helsingissä MJK:n uusituissa 
tiloissa.

Rehtori Timo Hakkarainen avasi juhlan.

Ulla Tapaninen eläytyi esityksessään.

 Juhla kokosi jäseniä ympä-
ri Suomea.
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MJK-instituutti on liiketalouden ja hallinnon valtakun-
nallinen ammatillinen erikoisoppilaitos. MJK-instituut-
ti on keskittynyt liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. 
Tarjoamme asiakkaillemme liiketalouden ja hallinnon 
alan perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta. Arkityö ja 
aikuinen ovat lähtökohtamme opetusmenetelmissäm-
me. Kouluttajamme ovat yritysten, yliopistojen ja kor-
keakoulujen asiantuntijoita.
(lähde: www.mjk.fi)

MJK-instituutin yhteystiedot 
Käyntiosoite:
Iso Roobertinkatu 20–22 A, 4. krs
00120 Helsinki 
Toimisto on avoinna ma - pe klo 9.00 - 16.00.
Postiosoite.
PL 143
00121 HELSINKI

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

Sähköposti:
Yleinen sähköpostiosoite on info@mjk.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat 
muotoa etunimi.sukunimi@mjk.fi

Internet-osoite:
www.mjk.fi

5



Yrittäjiksi ryhtymisen yksi suurim-
mista esteitä meillä naisilla on roh-
keuden puute. Naiset joutuvat te-

kemään kahta työtä, sekä yrityksessä 
että kotona, siksi kynnys on korkea. 
Naiset kyllä uskovat yrittäjyyteen, tut-
kitusti ovat hyviä ja tuotteliaita siinä. 
Mutta me olemme varovaisempia ja pa-
neudumme asioihin syvällisemmin. On 
oltava riittävästi tietoa yrittäjyyden eri 
osa-alueilta.  Yritystoiminnan aloitta-
misen arkailuun eräänä syynä on myös 
kilpailun kovuus, liikeidean on oltava 
todella kantava. 

Neuvontaa ja ohjausta yrittäjyyteen

Yrittäjyyttä harkitseville tietoa tarjo-
avat yrittäjyys- ja naisyrittäjyyskeskuk-
set, myös naisyrittäjälaina on vakiin-
nuttanut paikkansa. Eivät vain uudet 
yrittäjät tarvitse neuvoja ja tukea vaan 
myös jo pitempään toimineet. Neuvoja 
tarvitaan sukupolvenvaihdoksen hoita-
misessa, laajentamisessa, viennin aloit-
tamisessa ja kansainvälistymisessä se-
kä verotuskohtelun koukeroissa. Tarvi-
taan tutkittua tietoa myös riskien hal-
linnasta ja niiden arvioimiseksi. Myös 
koulusta niistä.

Kynnys korkealla ensimmäisen 
työntekijän palkkaamiseen

Erityisesti mikroyrittäjät tarvitsevat tä-
tä tukea ensimmäisen työntekijän palk-
kaamiseen, sillä se on suuri kynnys. Tar-
vittaisiin joustoa ja liukuma-aikaa, jot-
ta työnantaja ja työntekijä saisivat rau-
hassa tutustua tilanteeseen ja toisiinsa. 
Uuden työntekijän myötä on liikevaih-
don 2-3 kertaistuttava, jotta työntekijän 
palkka pystytään maksamaan.

Siksi yrittäjät toivovat, että ensim-
mäisen työntekijän palkkaamisessa 
ensimmäisenä vuonna sivukulut oli-
sivat pienemmät. Näin vältettäisiin 
myös harmaata taloutta. Koeaika pi-
täisi saada pidemmäksi: esimerkiksi 
puolesta vuodesta vuoteen. Mikäli en-
simmäinen työntekijä joudutaan irtisa-
nomaan lyhyen ajan sisällä, niin hänen 

pitäisi päästä ilman karenssia työvoi-
makortistoon. 

Helpotustoiveita yrittäjän arkeen

Vanhemmuuden kustannusten tasa-
arvoisempi jako sekä nais- että mies-
valtaisen alojen kesken ovat puhutta-
neet jo vuosia. Nykyisellään vain äidin 
työnantaja joutuu korvausvelvollisek-
si. Tämä saattaa naisvaltaisilla aloilla 
mikroyrittäjät kohtuuttomiin vaike-
uksiin ja ylimääräisiin kustannuksiin. 
Äitiyskorvaukset kuuluisivatkin Ke-
lan korvattaviksi.

Sunnuntain aukiolot saattavat usein 
tulla ongelmaksi, sillä palkkakustan-
nukset sivukuluineen voivat heilaut-
taa kannattavuutta. Siksi monilla mik-
royrittäjillä ei ole varaa pitää liikettään 
auki sunnuntaisin, ellei itse sitä pysty 
hoitamaan

Yrityksen myyntitilanteessa pitäisi ol-
la puolueeton instanssi arvioimassa yri-
tyksen hintaa. Yrittäjälle se merkitsee 
elämäntyötä, ostajalle oman elinkeinon 
aloittamista, joten käsitykset hinnasta 
voivat olla kaukanakin toisistaan. Myös 
laatua on voitava hinnoitella.

Itse maksetun eläkekertymän suu-
ruus on monilla mikroyrittäjillä, eten-
kin yksinyrittäjillä usein jäänyt mini-
mitulon asteelle. Tämä tuokin odotet-
tua ikävämmän yllätyksen eläkkeel-
le siirtyessä.

Byrokratian vähentäminen on niin 
ikään toivelistalla, sillä pienyrittäjä 
hukkuu paperisotaan.

Yrittäjän sijainen - apu jaksamiseen

Sipa® - Yrittäjän sijaispalvelu. Sipa on 
Yrittäjänaisten kehittämä ja koordi-
noima, luotettava apu esimerkiksi sai-
rauden ja lomien aikana. Sijainen an-
taa yrittäjälle itselleen mahdollisuu-
den keskittyä yrityksensä kehittämi-
seen. Sipaan kuuluva henkilö on koke-
nut, oman alansa ammattilainen. Hän 
on käynyt Sipa-koulutuksen ja saanut 
siitä pätevyystodistuksen. Hän on myös 
sitoutunut yrittäjyyteen.

Vuoden loppuun mennessä valmistuu 
sijaisten rekisteri osoitteeseen www.si-
pa.fi, josta yrittäjä voi hakea itselleen 
sopivan henkilön sekä saada lisätieto-
ja toiminnasta. Suunnitteilla on myös 
palvelumuodon laatukriteeristö, sen 
sertifiointi sekä toteuttamiseen laa-
tukäsikirja.

Yrittäjälle tulee taloudellisesti edulli-
semmaksi ja yksinkertaisemmaksi pal-
kata sijaisyrittäjä.

Yrittäjyys - hyvä itsensä 
toteuttamisen väline

Uusimpien tilastojen mukaan yrittä-
jä on yleensä tyytyväinen työhönsä ja 
elämäänsä ns. tavallisia palkansaajia 
enemmän. Yrittäminen on suuri mah-
dollisuus ja itsensä toteuttamisen väy-
lä. Me naiset olemme henkisesti mo-
nialaisia; nämä lahjat on vain otetta-
va käyttöön. Käytetään johtajuudes-
samme sitä kallisarvoista tunneälyä. 
Naiset ovat organisaattoreita ja tie-
dän monia, jotka hoitavat sujuvasti – 
tukiverkon avustuksella – yrityksen, 
kodin ja lapset. 

Merkonomi- ja yleensä liiketalou-
den tutkinnot ovat hyviä pohjia yrit-
täjiksi ryhtymisessä. Naisyrittäjiä tar-
vitaan yhä enemmän, siksi Yrittäjä-
naisten Keskusliitto onkin asettanut 
tavoitteekseen naisyrittäjien lisäämi-
sen 40 prosenttiin yrittäjistä. 

Tervetuloa yrittäjän kivikkoiselle, 
mutta palkitsevalle polulle.

Sirkka Warvas, 
yrittäjä, SIPA

Yrittäjänaisen arkipäivää

6



Yrittäjänaisen arkipäivää
Yrittäjänaisten Keskusliitto  
60 vuotta

Perustava kokous pidettiin 
4.10.1947 Helsingissä. Paikal-
la oli noin 80 naista eri puolilta 

Suomea. Nyt keskusliiton muodos-
taa yli 100 paikallisyhdistystä, joissa 
on henkilöjäseniä yli 6 000.

Liiton tavoitteena on yksityisyrit-
täjien oikeuksien ja toimeentulon 
turvaaminen sekä naisten kannus-
taminen yrittäjyyteen. 

Liitto keskittyy erityisesti yrittäjä-
naisia koskeviin erityiskysymyksiin 
kiinnittämällä huomiota esimerkiksi 
naisyrittäjien perhe- ja yhteiskunta-
poliittisiin ongelmiin, kuten naisyrit-
täjyyden arkeen ja yrittäjänaisten 
sosiaaliturvan parantamiseksi se-
kä perheen ja yrittämisen yhteen-
sovittamiseksi. 

Edunvalvonnan 
pääpainopistealueet ovat
- vanhemmuuden kustannusten ta-

saisempi jakaminen
- yrittäjäkäsitteen yhtenäistämi-

nen
- sijaispalvelujärjestelmä
- sairaan lapsen hoitokulut
- sosiaaliturva lähemmäksi palkan-

saajien turvaa
- alueelliset osaamiskeskukset

(lähde: www.yrittajanaiset.fi)

Yrittäjänaisten Keskusliitto teki 
keväällä 2007 jäsenkyselyn yrittä-
jänaisten arjesta. Edelliset on tehty 
vuosina 1999 ja 1997. Tulokset löy-
tyvät netistä osoitteesta www.yrit-
tajanaiset.fi.

Kutsu 
HELSINGIN MERKONOMIT RY:N  

SYYSVUOSIKOKOUKSEEN

Aika:  torstai 29.11.2007  klo 17.30
Paikka:  Helsinki Business College HBC,  
 Hattulantie  2, 00550 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
 Kokouksen avaus1. 
 Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösval-2. 
taisuuden toteaminen

 Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimit-3. 
sijoiden valinta

 Työjärjestyksen hyväksyminen4. 
 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja5. 
 Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajä-6. 
senet

 Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 20087. 
 Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä halli-8. 
tuksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmiste-
lu- ja toimielimien jäsenille maksettavien korvaus-
ten perusteista

 Vahvistetaan varsinaisten ja opiskelijajäsenten jä-9. 
senmaksun  sekä mahdollisen liittymismaksun suu-
ruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismää-
rä.
Hyväksytään talousarvio vuodelle 200810. 
Päätetään tilintarkastajien palkkioista11. 
Valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heille henkilö-12. 
kohtaiset varamiehet tarkastamaan kalenterivuo-
den 2008 tilejä ja hallintoa
Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat13. 
Muut mahdolliset asiat14. 
Ilmoitusasiat15. 
Kokouksen päättäminen16. 

Tervetuloa!

Helsingin Merkonomit ry
Hallitus
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Helmerin ruokanurkkaus 

Akat eli naiset siirtyivät silloin ras-
kaista ulkotöistä helpompiin, ku-
ten villan karstaamiseen, kankait-

ten kutomiseen. Nauriit oli säilötty, kai-
keti naisten toimesta kuoppiin eli pe-
runakellareihin.  Tosin kerrotaan, et-
tä jossain nauriit ja lantut kylmyyttä 
kestävinä jätettiin maahan syksyllä ja 
vasta keväällä pahimman nälän kes-
kellä kaivettiin ylös ja syötiin.

Nykyisin tunnemme nauriit parhai-
ten kesän toriherkkuna.  Pienet, kes-
kenkasvuiset toukonauriit maistuvat.  
Myöhemmin vanhetessaan nauris hel-
posti muuttuu tikkuiseksi, puisevaksi 
ja kitkeräksi. Kitkeryyttä aiheuttaa ja 
lisää myös väärä lannoitus.  Nauriille 
parasta on puuntuhka. Olihan aikoi-
naan kaskinauriita.

Jossain päin Eurooppaa naurista käy-
tetään vielä paljonkin ruoanlaittoon.  
Meillä sen nopeasti syrjäytti neutraa-
limpi peruna ja juures on osin unoh-
dettu, vaikka ainakin pääkaupunki-
seudulla sitä on tarjolla keltaisena tal-
viversiona kauppojen juurestiskeillä.  
Kesällä myös nauriin vihreät lehdet 
voi käyttää ruoaksi.

Juureksessa on vain 24 kcal/100 g, 
mutta se sisältää esimerkiksi rautaa, 
sinkkiä, jodia, seleeniä, A-, K-, B1- 
ja B2-vitamiineja.  Kuitupitoisuuten-
sa takia se ehkäisee paksu- ja perä-
suolisyöpää.

Mökkitunnelmiin ja retkeilyyn olisi 
monia perinteisiä naurisjuttuja, mut-
ta ohessa vinkkejä marraskuiseen 
käyttöön.  

Suikalepata Tintti

400 g broilerisuikaleita
2-3 naurista
pala valko- tai kiinankaalia
purjo tai kaksi sipulia

kaksi porkkanaa
palsternakka
pala selleriä
pari valkosipulinkynttä
2 rkl ohra- tai maissitärkkelystä
1-2 rkl hunajaa
2-3 rkl soijakastiketta
0,5-1 tl mustapippuria
suolaa
vettä

Leikkaa juurekset ja kaali mahdol-
lisimman ohuiksi viipaleiksi.  Leikkaa 
sipulit ensin kahteen osaan ja sitten 
ohuiksi viipaleiksi.

Ruskista broilerisuikaleet pikku 
erissä pannulla tai padassa. Pehmennä 
kasvissuikaleet parissa kolmessa eräs-
sä. Yhdistä kasvis- ja broilerisuikaleet 
pataan ja purista mukaan valkosipu-
linkynnet.  Mausta. Kaada joukkoon 
kylmään veteen sekoittamasi tärkke-
lys koko ajan sekoittaen. Keitä mie-
dolla lämmöllä 5-10 minuuttia.  Tar-
kista maku. Halutessasi voit tarjota 
lisäkkeenä keitettyä perunaa.

Madamen kasviskeitto

Peruskeitto on sama, mutta lopussa 
voidaan rönsyillä.
Eli alkuun:

pieni kaalinkerä
kaksi perunaa
kolme sellerinvartta
kaksi naurista
sipuli
neljä porkkanaa
kaksi valkosipulinkynttä
neljä purjoa
5 dl tomaattimurskaa tai kokonaisia 
tomaatteja purkista
50 g voita
kaksi laakerinlehteä

pari persiljan ja timjaminoksaa
suolaa
pippuria

Paloittele perunat reiluiksi lohkoiksi.  
Pane kattilaan ja lisää vain sen verran 
vettä, että peittyvät. Jaa sipuli neljään 
lohkoon. Lisää suola, sipuli, valkosipu-
li ja pippuri. Keitä miedolla lämmöllä 
lähes kypsiksi. 

Viipaloi tai kuutioi muut kasvikset. 
Sulata voi ja kuullota kasvikset siinä. 
Lisää perunat, valkosipuli, sipuli sekä 
keitinlientä ja vettä sen verran, että 
ainekset peittyvät. Sekoita joukkoon 
laakerinlehdet, timjami ja persilja ja 
keitä kasvikset kypsiksi.

Nauriit kuoppaan ja akat pirttiin – sanottiin ennen marraskuulla
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Nauriit kuoppaan ja akat pirttiin – sanottiin ennen marraskuulla

Kaada keitinliemi talteen.  Poista laa-
kerinlehdet.  Soseuta kasvikset ja lisää 
haluamasi määrä keitinlientä.

Keitto on jo nautittavaa, mutta jat-
kossa vaihtoehtoja:

Kasvisvaihtoehto
Nosta osa kasviksista pois ennen kei-
ton soseuttamista ja lisää vasta soseu-
tuksen jälkeen joukkoon.

Sipulilisäys
Kiehauta keitto. Kuullota ohueksi lei-
kattu sipuli voissa. Lisää sipuli keit-
toon samoin 4 rkl creme fraichea ja 
hivenen muskottipähkinää.

Miesten mieleen
Ruskista mausteisia makkaraviipalei-
ta öljyssä ja lisää ne keittoon.

Nauriista saa karkeana raasteena 
myös oivaa paprikoitten täytettä esi-
merkiksi sienten kera.

Marraskuun kaamokseen kuuluvat 
keitot.  Ohessa on teille tarjolla kak-
si punajuurikeittoa.

Punajuurikeitto kannakselaisittain

puolisen kiloa naudan keittolihaa
neljä kookasta punajuurta
iso porkkana
10 maustepippuria

suolaa
vettä

Pieneksi pilkottu naudanliha keite-
tään melko kypsäksi. Keitokseen li-
sätään pieneksi pilkotut punajuuret 
ja porkkanat sekä suola ja pippurit.  
Keitetään puolisen tuntia.  Pinnalle 
syntyvä vaahto kerätään pois.

Punajuurikeitto - borss

neljä punajuurta
porkkana
pala selleriä
sipuli
100 g voita
lihaliemikuutioita
suolaa
pippuria
pari nakkimakkaraa
1 rkl etikkaa
2,5 dl creme fraichea
0,5 dl raastettua punajuurta

Kuori ja suikaloi punajuuret. Rus-
kista suikaleet voissa ja lisää hiukan 
lihalientä. Lisää sitten hienoksi pa-
loitellut juurekset sekä kaali ja sipu-
li, pippuri ja loput lihaliemestä. Suo-
laa tarvittaessa, mutta lihaliemikuuti-
oissa yleensä niitä on liiaksikin.  Anna 
kiehua hiljalleen, kunnes kaikki ovat 
kypsiä.  Siivuta nakit ja lisää keittoon.  
Muuttamalla makkaramerkkiä saat 
uutta makua koko asiaan.

Pane raastettu punajuuri siiviläs-
sä liemeen pariksi minuutiksi jolloin 
saat upean punaisen värin. Terävöitä 
makua etikkatipalla ja sekoita 0,5 dl 
hapankermaa tms. pieneen liemimää-
rään ja sekoita keittoon.

Anni Purontaa
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Uutisia
Helsinki Business College (HBC) on saanut opetusmi-

nisteriöltä luvan aloittaa uusi englanninkielinen yliop-
pilaspohjainen merkonomikoulutus liiketalouden pe-

rustutkintoon, merkonomi johtavassa koulutuksessa.
Uudessa ohjelmassa opiskelijat tekevät opintonsa asia-

kaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelmassa. Opetus 
on ainoastaan englanniksi. Koulutusta on myös nopeutettu 
verrattuna tavalliseen yo-pohjaiseen liiketalouden perus-
tutkinnon koulutukseen. Opiskelijat voivat valmistua 1,5 
vuodessa (normaalisti 2 vuotta).

- Työelämän vaatimat tiedot, taidot ja asenteet globaalis-
sa taloudessa edellyttävät myös kaupallista perusopetusta 
englannin kielellä. Merkonomin tutkinnossa opitaan liike-
elämän keskeiset tieto-taidot ja kun koulutus toteutetaan 
englanniksi, myös kielen oppiminen toteutuu luonnollises-
sa toimintaympäristössä, Helsinki Business Collegen vara-
rehtori, KTT Hely Westerholm kertoo.

- Englanninkielinen tutkinto ei ole vain käännös suo-
menkielisestä tutkinnosta, vaan kokonaan uusi tutkinto 
oppilaitoksessamme. Tein tarkkaa tutkimustyötä muual-
la maailmassa järjestettävistä samantasoisista tutkinnois-
ta, jotka opetetaan kokonaan englanniksi. Olen itse opis-
kellut maisteritutkintoni Yhdysvalloissa ja Financial Con-
sultant  -tutkinnon Englannissa, mikä auttoi tämän tutkin-

non tutkimustyössä ja ymmärtämisessä, koulutusohjelma-
vastaava Ali Daher kertoo.

- Koulutusohjelmassa opettaa 13 opettajaa, joista vain 3 
tulee olemaan muualta kuin HBC:n omasta henkilöstöstä. 
Ulkomaalaisia vierailevia luennoitsijoita tulee olemaan ai-
na kun mahdollista, Ali Daher lisää.

Englanninkielinen opetus alkaa syksyllä 2008. Opiske-
lijat valitaan suorahakumenettelyllä eli Helsinki Business 
Collegen omalla hakulomakkeella, jotka toimitetaan suo-
raan oppilaitokseen. Hakuaika on 21.1. – 7.3.2008. Valin-
ta- ja kielikokeet pidetään huhtikuun alussa. Koulutukses-
sa on 24 aloituspaikkaa.

Helsinki Business College kouluttaa liiketalouden ja tie-
tojenkäsittelyn ammattiosaajia.

Oppilaitoksessa voi suorittaa liiketalouden perustutkin-
non, merkonomi, tietojenkäsittelyn perustutkinnon, data-
nomi sekä kaksi tutkintoa (merkonomi-ylioppilas). HBC 
järjestää myös maahanmuuttajien kaupan ja hallinnon alan 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, 
joka kestää yhden vuoden. HBC:ssä on noin 800 opiskeli-
jaa. Helsinki Business College kuuluu Helsingin kauppa-
oppilaitos Oy:öön, jonka omistaa Helsingin seudun kaup-
pakamari.

(HBC:n lehdistötiedote 23.8.2007)

Englanninkielinen ylioppilaspohjainen 
merkonomikoulutusohjelma (Customer services and 
marketing) alkaa Helsinki Business Collegessa

Helsinki Business College (HBC) on solminut yhteis-
työsopimuksen Suzhou Tourism and Financen (ST-
FI) kanssa. Suzhou on 6 miljoonan asukkaan kau-

punki noin 85 kilometrin päässä Shanghaista. STFI:ssä on 
yhteensä 6000 opiskelijaa, joista liiketalouden opiskelijoi-
ta on noin 2000.

HBC:n ja STFI:n sopimuksen tavoitteena on alkuvaihees-
sa työssä oppimisvaihdot lukuvuonna 2007-2008. HBC:ssä 
alkaa englanninkielinen koulutusohjelma syyslukukaudel-
la 2008, jolloin opiskelija- ja opettajavaihto tutkintotavoit-
teisessa koulutuksessa ovat mahdollisia. Tämän lisäksi py-
ritään kehittämään muita yhteistyömuotoja; esim. koulu-
tuksellisia tutkimusprojekteja, opetusmetodien ja opetus-
suunnitelmien kehittämisprojekteja.

- Kansainvälisen kaupan merkittävimmäksi tekijäksi 
nousevan Kiinan kanssa on tärkeää luoda yhteistyösuh-
teet. Jotta suhteet olisivat mahdollisimman konkreetti-
sella tasolla, HBC on päättänyt hankkia yhteistyöoppilai-
toksen Kiinasta, Helsinki Business Collegen rehtori Ant-
ti Loukola kertoo.

Suzhoussa toimii tällä hetkellä useita suomalaisia yrityk-
siä, esim. Nokia ja Kotipizza, joten HBC:n ja STFI:n sopimus 
avaa mahdollisuuksia monenlaiseen yritysyhteistyöhön.

HBC:ssä kansainvälisyys on tärkeä osa arkipäivää. Uu-
den sopimuksen myötä HBC:n kansainvälinen yhteistyö-
verkko laajenee. Ennestään yhteistyöoppilaitoksia on Itä-
vallassa, Italiassa, Unkarissa, Liettuassa, Turkissa ja Eng-
lannissa. Lisäksi olemme mukana lukuisissa kansainvälisis-
sä projekteissa (mm. Helsinki Palkinnon 2006 saanut Pla-
cement Support).

(HBC:n lehdistötiedote 23.8.2007)

Helmerit Kiinaan
Helmereiden Shanghain matkalla 22. – 23.3.2008 tutustu-
taan myös Suzhoun kaupunkiin. Kiinan matkan ohjelma 
on sivulla 16.

Lisää tietoa Suzhousta: 
http://www.chinapages.com/jiangsu/suzhou/suzhou.html

Helsinki Business Collegelle yhteistyösopimus  
Kiinalaisen Suzhou Tourism and Finance Instituten kanssa

Koonnut: Merja Äimänen
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Ennakonpidätyksestä 
vapauttaminen

Ennakkoperintälain 6 §:n pykälän 2 momentin 3 ja 4 koh-
dan nojalla on  vapautettu eräitä maksuja ennakonpi-
dätyksestä.  

Nyt lisää on tullut mm. reserviläispalkka, löytöpalkkio, 
luottokorttiyrityksen tai luotto- ja rahoituslaitoksen mak-
sama tarkkaavaisuuspalkkio, tuloverolain 82 §:ssä tarkoi-
tettu stipendi, apuraha, tunnustuspalkinto tai kilpailupal-
kinto, jollei sitä voi pitää ennakkoperintälaissa tarkoitet-
tuna palkkana, työ- tai käyttökorvauksena tai urheilijan 
palkkiona.

Verohallinnon päätöstä sovelletaan 1.9.2007 ja sen jäl-
keen maksettaviin suorituksiin

www.vero.fi

Työministeriön syyskuun työllisyyskatsaus:

Työttömyys edelleen laskussa 
ja työpaikkojen määrä 
nousussa

Syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli työvoimatoimis-
toissa 30 000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uu-
sia avoimia työpaikkoja oli työvoimatoimistoissa noin 

43 000. Työpaikkojen määrä oli noussut 6700:lla. 
Työvoimatoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 

198 500 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys laski edellisestä 
vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla ja kaikissa ammat-
tiryhmissä. Eniten työttömyys laski edellisen vuoden syys-
kuuhun verrattuna teollisessa työssä, hallinto- ja toimisto-
työssä sekä palvelutyössä.

Syyskuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoi-
ta oli 19 800, mikä on 3 900 vähemmän kuin edellisen vuo-
den syyskuussa. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 81 900 eli 
8 800 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäai-
kaistyöttömiä oli 49 300, mikä on 12 400 vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. 

Vuorottelutyöpaikkaan sijoitettuna oli syyskuun lopussa 
7 200 henkilöä, mikä on 700 enemmän kuin vuosi sitten.

(Työministeriön tiedote 23.10.2007, www.mol.fi)

Smyllin syyskokous 
Kuortaneella

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto- SMYL ry pitää 
sääntömääräisen syyskokouksen tänä vuonna Pohjan-
maalla Kuortaneen liikuntaopistossa lauantaina 24. mar-

raskuuta. Kokous alkaa kello 15.00 ja valtakirjojen tarkas-
tus kello 14.45.

Liittokokouksessa käsitellään muun muassa ensi vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan tarvitta-
vat liittohallituksen jäsenet.

Työttömyyskassan 
ylimääräinen edustajiston 
kokous

Merkonomien työttömyyskassa on kutsunut kassan asia-
miespiirien viralliset kokousedustajat koolle ylimää-
räiseen edustajiston kokoukseen Ravintola Pääpostin 

auditorioon sunnuntaina 18. marraskuuta kello 11.00.
Ylimääräisessä edustajiston kokouksessa päätetään Mer-

konomien työttömyyskassan sääntömuutoksesta, jossa muun 
muassa ehdotetaan kassan nimen muuttamista jäsenistön 
laajentamiseksi.

Liiton ehdotus ainaisjäsenten 
lehtimaksuksi

SMYL:n hallitus esittää, että sen jäsenyhdistysten ns. ai-
naisjäsenet, joiden ei enää pitkän, yli 30-vuotisen jäse-
nyytensä vuoksi tarvitse maksaa jäsenmaksua, osallis-

tuisivat vapaaehtoiseen 10 euron Merkonomi News -leh-
den postitus- ym. kulujen vuosittaiseen maksuun. Maksu-
lomake postitetaan uuden jäsenkortin mukana ensi vuo-
den alussa. 

Helmeri-lehti on edelleen ainaisjäsenillemme maksuton; 
käytössä ovat myös hyvät jäsenedut.

Suosittelemme, että ainaisjäsenet maksavat SMYL-lii-
tolle vapaaehtoisen maksun lehden paino- ja postitusku-
lujen nousun vuoksi.

Mjk:n syyskokous MJK-instituutissa

MJK-koulutuskeskus ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 17.11.2007 kello 10.00 MJK-ins-
tituutin auditorio Vuoksessa, 4 krs., osoite: Iso Roo-

bertinkatu 20–22, 00120 Helsinki. 
Esityslista liitteineen toimitetaan jäsenyhdistyksille MJK-

koulutuskeskus ry:n sääntöjen edellyttämällä tavalla kirjat-
tuna kirjeenä yhdistyksen hallituksen kokoonnuttua loka-

kuun lopulla vahvistamaan syyskokouksen esityslistan ja sen 
liitteet. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään yh-
distyksille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Helmereitä edustaa vuosikokouksen valtuuttamana pu-
heenjohtaja Anni Purontaa.

Anni Purontaa
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Matka-Agentit Oy on 
yksityinen täyden palvelun 
matkatoimisto ja sekä 
liittomme, Suomen 
Merkonomiyhdistysten 
Liitto SMYL ry:n  että 
oman yhdistyksemme, 
Helsingin Merkonomien 
yhteistyökumppani. 

”Matka-Agentit on panostanut vii-
meksi kuluneen vuoden ajan 
voimakkaasti omaan tuotan-

toon. Tämän vuoden Laatokan ja Ää-
nisen risteily oli suurmenestys, ensi ke-
sän risteilyjä on kolme. Unohtumatto-
mien Karjalan risteilyjen lisäksi teem-
me syyspuolella myös ihastuttavan Vä-
limeren risteilyn”, kertoo myynti- ja 
tuotantopäällikkö Ilse Samuelsson – 
Helmerien jäsen itsekin. 

”Kesäkaudeksi 2008 laajennamme 
Kiinan tuotantoamme entisestään. 
Shanghai-yhdistelmien sekä Jangtse-
joen risteilyjen lisäksi uutuutenam-
me on pääkaupunki Peking sekä Pe-
king–Sian–yhdistelmämatka. Ja Kiina 

- Mongolia -matkalla seikkaillaan it-
sensä Tsingis-kaanin jäljillä – asutaan 
jurtissakin!   

Finnair lisää idän liikennettään en-
tisestään vuonna 2008, kesäkuussa al-
kavat suorat lennot Etelä-Korean Sou-
liin. Sinne suuntaa myös Matka-Agen-
tit: kaukana idässä, Keltaisen meren 
rannalla, Korean niemimaalla, on maa, 
jossa vanha kohtaa uuden, ja joka tar-
joaa taas uskomattoman paljon mie-
lenkiintoisia kokemuksia.  Jännittä-
vä uutuus on matka Armeniaan, Kau-
kasus-vuorten vaikutta-
viin maisemiin ja histo-
rialliseen, yli 3000-vuo-
tiseen Jerevaniin. Sala-
peräinen Albania tulee 
tutuksi kiertomatkalla, 
jolla pistäydytään myös 
naapurimaan Makedo-
niankin puolella.

Nouda omasi 
Helmereistä!

”Kesän 2008 esitteem-
me ilmestyy marras-
kuun puolivälissä. Tule 
tutustumaan ja nou-

tamaan omasi Helmerien toimistossa, 
Pengerkadulla tapaamme paitsi mat-
kojen, myös joulunpunaisen tarjoilun 
merkeissä tiistaina 4.12!”, toivottaa Il-
se tervetulleeksi kaikki Helmerit, mat-
koista kiinnostuneine seuralaisineen 
tietysti.  ”Samalla voit kysellä vaikka-
pa Helmerien keväisestä Kiinan mat-
kasta, josta vielä järjestämme erillisen 
Kiina-illan ensi vuoden puolella”. 
Matkailta tapahtumien sivulla 14.

Ilse Samuelsson
Matka-Agentit Oy

Uusia matkaelämyksiä –
Kesän 2008 uutuudet vievät Kaukasukselle ja Koreaan asti

Kukoistava Jerevan.

Mongolialainen mies hevosineen.
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Helmerit tutustuivat 17.10. taidehisto-
riaa opiskelevan Jukka Cadoganin 
opastuksella Helsingin Taidehal-

lin mielenkiintoiseen näyttelyyn, jossa 
esillä olivat Fortumin Taidesäätiön ko-
koelman monien – lähinnä kotimaisten 
– huipputaiteilijoiden teokset eri vuo-
sikymmeniltä, 1800-luvulta tähän päi-
vään. Koska kysymyksessä ovat Fortu-
min kokoelmat, saimme ihailla useam-
man taiteilijan näkemyksiä esimerkiksi 
Imatran kosken kuohuista sekä upei-
ta vanhoja saaristomaisemia Porvoon 
ja Paraisten seudulta.

”Mukavaa ja helppoa tulla kulttuu-
ritapahtumiin, kun on kaikki valmiina. 
Ei tarvitse käyttää omaa aikaa lippujen, 
opastuksen tai muun vastaavan tilauk-
siin”, oli yleinen mielipide, kun kyselin 
jäseniltämme, onko heillä toiveita Hel-
mereiden vapaa-ajan toimintaan. Tyy-
tyväisiä tuntuivat olevan ainakin mei-
dän kulttuuriaktiivit.

Helmerien kulttuuritapahtumat ovat 
olleet taas tänä vuonna suosittuja. Var-
sinkin suuret musikaalit ja baletit in-
nostavat jäseniämme. Saimme esimer-
kiksi runsaat 50 lippua vuoden lopun 

suosikkinäytöksiin: Kaupunginteatte-
rin The Producersiin ja Kansallisoop-
peran Giselleen. Liput molempiin esi-
tyksiin myytiin nopeasti loppuun. Hy-
vä, että voimme näin olla avuksi Hel-
meri-jäsenille.

Kannattaa seurata Helmerien nettisi-
vuja, www.helsinginmerkonomit.fi, joil-
le uudet tapahtumat tulevat heti. Netin 
kautta lippu- ja muut varaukset hoitu-
vat nopeasti ja kätevästi.

Merja Äimänen

Kulttuuritapahtumilla on tilausta
Taidehallissa tutustuttiin ”Ennen näkemättömään”

Taidehallissa: ”Ennen näkemätöntä”
Fredrik Ahlstedt, Nuori äiti, 1894  
öljy kankaalle, 149x96 cm. 
Kuva: Rauno Träskelin.

Taidehallin eteisessä; Pirkko Joenaho 
(edessä) osallistuu ahkerasti Helmerien 
kulttuuritapahtumiin.
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TapahtumakalenteriTapahtumakalenteri
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 8.11.  klo 19.30
Baletti: Giselle   
Suomen Kansallisooppera
os. Helsinginkatu 58, Helsinki
 
Klassinen balettielämys maailman huipulta
Sylvie Guillem on yksi aikamme suurimpia ballerinoja. Omassa 
Giselle-tulkinnassaan hän on halunnut löytää uudelleen klassikon 
aidon tunteellisuuden. ”Gisellen tarina on ajaton”, sanoo Guillem. 
”Kuolla rakkaudesta, ei miehen, vaan rakkauden menettämisen 
tähden.”  Kansallisbaletin Gisellen vierailu Pariisissa 2001 hurmasi 
koko tanssivan maailman.
Esityksen kesto n. 2 h 10 min, 1 väliaika.
Koreografia Sylvie Guillem 
Musiikki Adolphe Adam 
Musiikinjohto Nils Schweckendiek 
Lavastus ja puvut Ramón B. Ivars 
Valaistus Eric Loustau-Carrere
Giselle: Minna Tervamäki / Mira Ollila
Albrecht: Nicholas Ziegler / Stanislav Beljajevski   
Tutustu balettiin: www.operafin.fi 
Hinta: 39 e, maksuviite 1494. 
Huom! Täynnä – kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä: Anni Purontaa 

Ke 14.11.2007 klo 19.00 
The Producers eli ”Kevät koittaa Hitlerille” 
-musiikkikomedia
Helsingin kaupungin teatteri 
Suuri näyttämö
Eläintarhantie 5
 
Vuonna 2001 Mel Brooksin musiikkikomedia todella räjäytti pankin 
Broadwaylla.  Musikaali voitti kaikkien aikojen ennätysmäärän Tony-
palkintoja.  Liput myytiin hetkessä loppuun yli vuodeksi eteenpäin 
ja tämän jälkeen maailmanvalloitus tälle kaikkien aikojen 
hauskimmalle musikaalille on ollut yhtä naurumyrskyä.
Sanotaan, että The Producersin myötä Mel Brooks toi huumorin 
musikaaliin. Katsojat ja arvostelijat kautta maailman ovat 
vuodattaneet avuttomina naurunkyyneleitä tämän 
musikaalihistorian menestyneimmän komediahitin parissa. Kun 
paketti sinetöidään vielä Neil Hardwickillä, voimme uskoa että 
Helsingissäkin saa nauraa.
Rooleissa mm. Esko Roine, Antti Timonen, Anna-Maija Tuokko, 
Santeri Kinnunen ja Risto Kaskilahti.
 Hinta 47,00 €, maksuviite 1449 (permantopaikat).
 Hinta 42,00 €, maksuviite 1339 (parvekepaikat).
Täynnä - kysy mahdollisia peruutuspaikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

La-su 24.- 25.11.2007
Matka Kuortaneen liikuntaopistoon
SMYLlin syyskokous on tänä vuonna Pohjanmaalla Kuortaneella 
lauantaina 24.11. Matkalle varattu bussikuljetus, joka lähtee 
Porvoosta ja on Helsingissä lauantaiaamuna n. kello 7.30. Jatkamme 

matkaa Tampereen kautta Kuortaneelle. Paluumatkalla sunnuntaina 
menemme Vesa Keskisen kuuluun kyläkauppaan Töysän Tuuriin – 
aikaa on vaikkapa jouluostoksille.

LIITTOKOKOUSMATKAN                 
ohjelma
Lauantai 24.11.
klo 07.30 Lähtö Helsingistä Mikonkadun tilausajopysäkiltä
klo 09.30 Tampereen linja-autoasema
klo 12.00 Saavumme Kuortaneen urheiluopistoon/liikuntahotelliin 
(www.kuortane.com). Majoittuminen hotelliin ja lounas hotellin 
ravintolassa.
klo 15.00 Liittokokous 
klo 17.30 Liikuntaa: hohtokeilailua (varattu kuusi rataa, hinta 24 e/
rata + 1 e/kenkäpari). Kuntosali on hotellivieraiden vapaassa 
käytössä, lisäksi mahdollisuus eri maksusta osallistua ohjattuun 
jumppaan tai varata golfrata, opetuksella tai ilman.
 klo 21.00 Kokousillallinen hotellin ravintolassa.
Sunnuntai 25.11.
klo 7-10 Aamiainen
Kuntosali on vapaasti käytössä.
klo 11.30 Huoneiden luovutus ja lähtö bussilla Kyläkauppa 
Keskiseen Töysän Tuuriin, johon on noin 30 minuutin ajomatka.
Tutustumis- ja ostosaikaa Keskisellä on neljä tuntia.
klo 16.00 Bussi lähtee paluumatkalle.
Kustannukset: 150 euroa/henkilö. Liitto laskuttaa kokousmatkan.
Hinta sisältää majoituksen liikuntahotellin saunallisissa kahden ja 
neljän hengen huoneistoissa, lounaan, kokousillallisen, kahvin ja 
leivoksen, aamiaisen sekä kuljetukset Kuortaneelle ja Keskisen 
kyläkauppaan.
Hotellivaraukset on jo tehty, mutta jos olet kiinnostunut 
Kuortaneen matkasta, ota pikaisesti yhteyttä SMYL:n toimistoon: 
Anna-Maija Kunnas, (09) 8275542, 050-4634667.

Ti 4.12. kello 18.00
Joulunpunainen 
matkailuilta
Helmerien toimistolla

UUSIA MATKAELÄMYKSIÄ

Matka-Agenttien kesän 2008 uutuudet 
vievät Kaukasukselle ja Koreaan asti.  

Ilse Samuelsson kertoo uutuuksista sekä tulevista Helmeri-
matkoista Helmerien toimistossa, Pengerkatu 1 B 37, 00530 
Helsinki, tiistaina 4.12. klo 18.00 – 20.00 ”joulunpunaisen” 
tarjoilun merkeissä. 

Tervetulleita ovat kaikki Helmerit matkoista kiinnostuneine 
seuralaisineen – kyselemään samalla vaikkapa keväisestä 
yhdistyksen omasta Kiinan matkasta! 

Pyydämme sitovat ilmoittautumiset tarjoilujärjestelyjen vuoksi 
viimeistään torstaina 29.11.  

Tervetuloa tutustumaan Matka-Agenttien kesään 2008 Helmerien 
toimistolle! 
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To 10.1.2008 kello 17.00

Galleria ART-Helsinki
Kimmo Pälikön taidetta
Aleksanterinkatu 26 (Senaatintori)

Helmereille on varattu mielenkiintoinen tutustumiskäynti Kimmo 
Pälikön taiteeseen, Art-Helsinkiin. Oppaanamme toimii joko 
merkonomi Kimmo Pälikkö tai myymäläpäällikkö Mervi Eljaala. 
Tutustumme Pälikön tuotantoon myymälässä ja ainutlaatuisessa 
Aleksin kellari-galleriassa. Esillä on myös Kimmo Pälikön pojan, JT 
Pälikön miekka- ja puukkotaonnan näytteitä. 

Tilaan mahtuu 25 henkilöä.

Hinta: 5 €, sisältää kevyen virvoketarjoilun, maksuviite 1067
Ilmoittautumiset ja maksu 28.12. mennessä

Helmerivetäjä: Pekka Siitonen

Tutustu Art-Helsinkiin: www.kp-art.fi

Tapahtumien yhteenvedon löydät sivulta 22.

Tervetuloa mukaan!

Ti 11.12. klo 19.00
Miksi naiset aina rakastuvat Ernestiin?
Oscar Wilden riemukas komedia suomeksi!
Lilla Teatern, Yrjönkatu 30, Helsinki

Oscar Wilden romanttinen komediaklassikko Miksi naiset aina 
rakastuvat Ernestiin (The Importance of Being Earnest) saa 
suomenkielisen ensi-iltansa Lilla Teaternissa torstaina 25. lokakuuta 
2007. Näytelmän ohjaa komedian mestari Neil Hardwick, jonka 
ohjauksessa mm. Kvartetista ja Diivoista on tullut 
Kaupunginteatterin suurmenestyksiä. 
Ohjaus: Neil Hardwick 
Puvut ja lavastus: Kirsti Kasnio 
Rooleissa: Pekka Strang, Sampo Sarkola, Birgitta Ulfsson, Edith 
Holmström, Armi Toivanen, Tom Wentzel/Markku Huhtamo, Pia 
Runnakko, Joachim Wigelius.
Hinta 26 euroa, maksuviite 1478. Maksut 6.11. mennessä. 
Huom! Paikkoja on vielä jäljellä – ilmoittaudu pikaisesti.
 Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
 Tutustu näytelmään: www.hkt.fi

Ke 19.12.2007 klo 19.00

Joulukonsertti Temppeliaukion kirkossa
Lutherinkatu 3, Helsinki
Lions Club Helsinki Sata järjestää perinteisen tunnelmallisen 
joulukonsertin Temppeliaukion kirkossa.  
Tilaisuudessa esiintyvät:
Laulu-Miehet, mieskuoro johtajanaan Matti Hyökki, solisteina: 
Seppo Nousiainen, tenori, Juha Lappalainen, tenori, Pekka Siltala, 
tenori. LM-kvartetti, Tapio Tiitu, urut.

Laulu-Miehet esittävät mm. viisi Jean Sibeliuksen rakastettua 
joululaulua Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi: tänä vuonna on 
kulunut 50 vuotta hänen kuolemastaan.
Ohjelma maksaa 15 €/ henkilö. Varaa paikkasi ja maksa 
yhdistyksen tilille. Maksuviite 1588.
Ohjelmat jaetaan Temppeliaukion kirkolla, alkaen puoli tuntia ennen 
esitystä. 
Helmerivetäjä: Matti Niemelä, puh 040 0873 367.
Ohjelmia myydään myös ovella ennen tilaisuuden alkua, mutta viime 
vuosina kirkko on täyttynyt etukäteen ohjelmat lunastaneista. 
Konsertti kestää n. 70 min.

Lämpimästi tervetuloa!
Helsingin Merkonomit ry ja
LC Helsinki Sata ry
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Matka Kiinaan Shanghaihin  
Pääsiäisen aikaan  
La-la 22. – 29.3.2008 
”KIINALAINEN JUTTU”
JÄNNITTÄVÄ MATKA IHMEELLISEEN KIINAAN: VALTAVAAN, 
KUHISEVAAN  SHANGHAIHIN JA VANHAAN, TUNNELMALLISEEN 
SUZHOUHUN.  

Alustava matkaohjelma:
Lauantai:  Lähtö Helsingistä Finnairin reittivuorolla kohti 
Shanghaita (klo 17.10) 
Sunnuntai:   Saapuminen Shanghaihin (klo 08.55) ja bussikuljetus 
lentoasemalta kaupunkiin. Majoittuminen keskustassa sijaitsevaan 
New Asia -hotelliin.  Lounas ja risteily Huangpo-joella. 
Maanantai: Hotelliaamiainen. Shanghain kierros, jonka aikana 
nähdään tämän valtavan metropolin tärkeimmät nähtävyydet: 
kuhiseva liikekatu Nanjing Road, Yu Yuanin Puutarha, Jade Buddhan 
Temppeli, maailmankuulu rantakatu Bund. Kierroksella vieraillaan 
myös Shanghain museossa. Päivän aikana on lounas. 
Tiistai: Hotelliaamiainen. Vapaata aikaa kierrellä kaupunkia. Illalla 
taidokas kiinalaisten akrobaattien esitys ja yhteinen illallinen. 
Keskiviikko: Hotelliaamiainen. Koko päivän retki kohti maaseutua 
ja vanhaa Suzhoun kaupunkia – Idän Venetsiaa. Historiallisen 
Keisarien kanavan kaupungissa tehdään kaupunkikierros ja 
kanavaristeily, ja vieraillaan paikallisessa silkkitehtaassa ihailemassa 
silkkituotteita – ja tekemässä ihania ostoksia. Suzhoussa yhteinen 
lounas. 
Torstai: Hotelliaamiainen. Vapaata aikaa Shanghaissa ja yhteinen 
illallinen. 
Perjantai:  Hotelliaamiainen. Vapaata aikaa Shanghaissa ja 
yhteinen läksiäisillallinen. 
Lauantai: Hotelliaamiainen. Bussikuljetus lentoasemalle ja lähtö 
Shanghaista Finnairin reittivuorolla Helsinkiin (klo 11.00 - 14.55).

Matkan hinta 1095 e, ennakkomaksu 250 e, maksuviite 13068.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 100 e - yksin matkustavan on 
varattava yhden hengen huone. 

Ennakkomaksu 250 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä - 
huomioithan, että varauksesi on sitova vasta maksettuasi ennakon. 
Loppumaksu 1.2.2008 mennessä. 

Hinta sisältää: * Finnairin reittilennot * lentokenttäverot *majoitus 
New Asia –hotellissa jaetussa kahden hengen huoneessa * 
matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja tutustumiskäynnit * 
hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ruokailut * 
suomenkielisen oppaan ja paikallisen oppaan palvelut * 
viisuminhankinta * 

Huom! Kiinan matkoilla passin on oltava voimassa 6 kk matkan 
jälkeen. 

Paikkoja on tällä hetkellä vain muutama – tarkista paikkatilanne.

Helmerivetäjä: Sirkka Warvas
sirwaco.warvas@kolumbus.fi

Vastuullinen matkan järjestäjä: 
Suomen Matka-Agentit, www.matka-agentit.fi

Tietoa hotellista:
Hotelli New Asia ***+ on historiallinen rakennus, joka sijaitsee 
keskeisellä liikekadulla Shanghain keskustassa, lähellä Bund-
rantakatua. 
Hotellissa on useita ravintoloita, aulabaari, kahvila, monipuoliset 
palvelut: mm. kuntosali, biljardisali, kauneussalonki, ostoskäytävä, 
valuutanvaihto, posti.  
Huoneita on 319, ja niissä kylpy/suihku ja wc, satelliitti-tv, puhelin 
ja ilmastointi. 
Rakennuksessa on 9 kerrosta, ja siinä on 4 hissiä. 
Tutustu hotelliin: www.newasiahotel.com.

Tiedoksi matkalaisille:
Helmikuussa järjestetään Kiinaan lähtijöille ja muillekin 
Kiinan matkailusta kiinnostuneille kiinalainen matkailuilta, 
jossa matkan järjestäjän, Matka-Agenttien edustaja kertoo 
matkasta ja siihen liittyvistä valmisteluista.
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KIINA 

Aikaero: Kello on kesäaikana 5 tuntia ja talviaikana 6 tuntia 
enemmän kuin Suomessa.
Asukasluku: Kiinassa on asukkaita noin 1,3 miljardia ja se on 
väkiluvultaan maailman suurin maa.
Pääkaupunki: Peking, jossa on asukkaita noin 14 miljoonaa. 
Kieli: Virallinen kieli on mandariinikiina, lisäksi puhutaan monia 
muita kieliä, joista tunnetuin lienee Kantoninkiina. 
Hintataso: Kiina on edullinen lomamaa. 
Matkustusasiakirja: Passi ja viisumi vaaditaan. Passin tulee olla 
voimassa 6 kuukautta maahan saapumisen jälkeen.
Rokotukset: Kiinaan suositellaan A-hepatiittisuojaa (keltatauti). 
Varmista myös, että jäykkäkouristus- ja kurkkumätärokotteesi on 
voimassa. 
Uskonnot: Buddhalaisuus, taolaisuus, konfutselaisuus. 
Valuutta: Kiinan renminbi on noin 0,10 euroa eli 10 euroa on 
noin 100 CNY (maaliskuu 2007). 
Juomavesi: Vesijohtovesi ei kelpaa juotavaksi. 

Muutamia nähtävyyksiä Shanghaista: 

The Bund: Shanghain tunnetuin maanmerkki on upea 
joenrantabulevardi Bund. Vuosisadan alun eurooppalainen 
arkkitehtuuri vie menneisyyteen, aikaan jolloin Shanghaita 
kutsuttiin Aasian Pariisiksi. 1920- ja 30-luvuilla kaupunki oli 
loistelias huvittelu- ja seuraelämän keskus ja yksi Kaukoidän 
kosmopoliittisimmista kaupungeista kautta aikojen.    

Oriental Pearl TV Tower: Tämä maailman kolmanneksi korkein 
rakennus sijaitsee Bundin vastarannalla ja sen vaaleanpunaiset 
pyörylät kuvaavat helmiä. Tornin alakerrassa on hieno näyttely, 
Exhibition of Shanghai’s Urban development history, kekseliäästi 
koottu dioraman ja vahakabinetin yhdistelmä, joka avaa 
kiintoisalla tavalla Shanghain kolonialistisen menneisyyden, 
historian ja kulttuurin. 
 
Shanghai Museum: Shanghain vetovoimaisimpia nähtävyyksiä. 
Ei mitään kuivia vitriinejä ja haukottelevia vartijoita, vaan 
teknologian avulla viimeisen päälle suunniteltu esillepano. 
Vähintään puolen päivän projekti. Kannattaa vuokrata 
korvalappustereo-opastus! Esillä on taidetta, tuhansia vuosia 
vanhoja pronssi- ja posliiniesineitä sekä maalauksia koko Kiinan 
alueelta. Usein kehuttu Kiinan parhaaksi museoksi. Vieressä 
sijaitsee Shanghai Urban Planning Hall, jossa voi käydä 
ihmettelemässä, millaiselta avaruusajan kaupungilta Shanghai 
näyttää 20 vuoden kuluttua ja paikallistaa itsensä palikoista 
kootusta mini-Shanghaista.

Nanjing Lu –ostoskatu: Kiinan kultainen kilometri oli 
ostosmekka jo siirtomaavallan aikana, eikä mikään ole 
muuttunut. Nanjing Lu on ostoskeskusten, vaate- ja 
korukauppojen keskittymä. Jade, helmet, silkki, posliini ja 
batiikin tapainen sinivalkoinen puuvilla ovat shoppaajan listan 
kärjessä. Hinnat kaupoissa vaihtelevat suuresti. Mitä 
länsimaisempi tuote ja kauppa, sitä korkeammat hinnat.

ILMOITTAUTUMISET HELMERI-TAPAHTUMIIN
Kotisivuilla: www.helsinginmerkonomit.fi • Sähköpostilla: helmeri@helsinginmerkonomit.fi

Puhelimella: (09) 773 1405 • Faksilla: SMYL:n faksinumeroon (09) 827 4841
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995.

Uusia, mielenkiintoisia Helmeri-tapahtumia vireillä myös ensi vuodelle.
Seuraa nettisivuiltamme (www.helsinginmerkonomit.fi) tulevia tapahtumia.

Tulossa alkuvuonna mm. Valion yritysvierailu.

Kansallisteatterin tuleva suurtapahtuma:

Väinö Linna / Kristian Smeds
TUNTEMATON SOTILAS
 
Uuden sukupolven Tuntematon 
Ensi-ilta Suurella näyttämöllä 28.11.2007.
Kristian Smeds debytoi Kansallisteatterissa Väinö Linnan 
Tuntemattoman sotilaan ohjauksella. Linnan tuotantoa esitetään 
Kansallisteatterissa niin ikään ensimmäistä kertaa. Smedsin ohjaus 
on uuden sukupolven tulkinta Linnan Tuntemattomasta sotilaasta.
”Väinö Linna (1920–1992) kirjoitti romaaninsa Tuntematon sotilas 
vuonna 1954. Romaani aiheutti ilmestyttyään suuren keskustelun. 
Se on myös tämän ohjauksen yksinkertainen päämäärä. Saada jotain 
säröä ja vipinää siihen, mitä yhteiskunnalliseksi debatiksi 
kutsutaan. Maailma on kovin erilainen vuonna 2007 kuin se oli 
vuonna 1954 tai toisen maailmansodan aikaan. Tästä faktasta 
lähdetään, että maailma on toinen, peruuttamattomasti toinen 
tänään kuin ennen. ”
Työryhmä:
Sovitus: Kristian Smeds 
Lavastus: Kati Lukka 
Puvut: Auli Turtiainen 
Videot: Ville Hyvönen 
Valot: Ville Toikka 
Äänet: Esa Mattila
Rooleissa: Henry Hanikka, 
Jouko Keskinen, Jaakko 
Kytömaa, Antti 
Luusuaniemi, Markku 
Maalismaa, Petri 
Manninen, Minttu 
Mustakallio, Jussi Nikkilä 
(TeaK), Heikki Pitkänen, 
Antti Pääkkönen, Esa-Matti 
Long, Kristo Salminen, Timo 
Tuominen, Juha Varis.
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

Tulossa alkuvuonna:

Tuntematon sotilas
Suomen Kansallisteatteri 
Suuri näyttämö
Rautatientori, Helsinki

Helmereille on varattu Kansallisteatterin Suurelta näyttämöltä 
tammi-helmikuulle lippuja kahteen eri Tuntemattoman 
sotilaan näytökseen. Vuoden 2008 näytäntöpäiviä ei ole tässä 
vaiheessa vielä vahvistettu. Saatuamme vahvistuksen, 
ilmoitamme näytöspäivät ja tarkemmat tiedot 
nettisivuillamme ja joulukuun Merkonomi News -lehdessä.
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Lähde vaikkapa virkistysmatkalle Tallinnaan. Valittavanasi on useita 
matkustusvaihtoehtoja yhteistyökumppaneidemme tarjouksia 
hyödyntäen, LindaLine kuljettaa nopeasti ja edullisesti lahden 
toiselle puolelle ja Viking Linelta löydät ison laivan tunnelmaa 
edulliseen jäsenhintaan. Tallinnassa yövyt tasokkaasti jäsenhinnalla 
uusitussa Viru Hotellissa. Matkalla ansaitset hieman hemmottelua, 
Viru Ilukeskus - kauneushoitola Viru keskuksessa tarjoaa 
jäsenillemme laadukkaita hoitoja ja kampaamopalveluja 10 % 
edullisemmalla hinnalla. Jos laatikon pohjalle on jäänyt valokuvia 
ja tauluja vailla kehystä, pakkaa ne mukaan ja kehystä Tallinnassa 
jäsenetuhintaan keskustan Rolest-liikkeessä.

Kun kaukokaipuu iskee tai etelän lämpö houkuttaa, tutustu 
Matka-Agenttien ja Tjäreborgin vaihtuviin jäsentarjouksiin. 
Tarjoukset löydät SMYL:n sivuilta www.merkonomit.net.

Muista, että Sinulla yhdistyksen jäsenenä on liittovakuutus, 
johon sisältyy myös matkustajavakuutus.

Yhteistyökumppanimme matkoilla

Linda Line 
SMYL:n jäsenille vaihtuvia erikoistarjouksia. Myös edulliset 
ryhmämatkat ja hotellipaketit.
Tutustu: www.lindaline.fi.  
Varaukset: myynti@lindaline.fi ,puh. (09) 668 9700.

Eckerö Line Oy Ab
Sopimushinnat ovat voimassa maanantai-perjantai-lähdöillä.
Hinta ajalla 13.8.-31.12.2007:
Päiväristeily 19 e/hlö, A2 –hytti päiväristeilyllä 30 e.
Reittiliput 17 e/hlö/suunta, A2 –hytti 25 e/suunta,
Mainitse tuotekoodi SMYLC (päiväristeily) tai SMYLR (reittilippu). 
Kun teet varauksen Eckerö Linen nettisivuilla aloita varaus “syötä 
tuotekoodi“. Alennus on talouskohtainen ja alennuksen 
edellytyksenä on voimassa oleva jäsenkortti. Sopimushintaiset 
matkatuotteet voidaan myöntää vain Eckerö Linen omista Suomen 
myyntipisteistä, viimeistään 1 vrk ennen lähtöä maksetuista 
matkoista. Sopimushintaisia matkatuotteita ei myönnetä jälkikäteen 
eikä sitä voi yhdistää muihin alennuksiin, paketteihin tai 
tarjoushintoihin. Mikäli matka maksetaan vasta satamassa ennen 
lähtöä, eivät sopimushinnat ole voimassa, vaan matkasta peritään 
normaali listahinta ja lisäksi palvelumaksu 5 e. Peruutusehdot ovat 
Eckerö Linen pääesitteen mukaiset.
Varaukset/tiedustelut:
Eckerö Line Ab Oy
kokous- ja ryhmävaraukset (09) 2288 540, yksittäisvaraukset  
www.eckeroline.fi ja (09) 2288 544, faksi (09) 2288 5333.
Matkamyymälä, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki
Lisätietoja: www.eckeroline.fi

Viking Line 
SMYL ryn:n jäsenten edut Viking Linella on esitelty tarkemmin: 
www.merkonomit.net.

Matka-Agentit Oy
SMYL-jäsenetuna alennus palvelumaksuista 10 euroa! 
Vaihtuvia erikoistarjouksia. Varaukset kaikista toimistoistamme. 
Tutustu: www.matka-agentit.fi.
• Lundinkatu 16, 06100 PORVOO, puh. (019) 536 0460,  porvoo@

matka-agentit.fi 
• Aleksanterinkatu 2, 07900 LOVIISA, puh. (019) 533 808, 

loviisa@matka-agentit.fi 
• Linnankatu 13B, 20100 TURKU, puh. (02) 284 5252, turku@

matka-agentit.fi 
• Kirkkokatu 25, 80100 JOENSUU, puh. (013)748 500,  

joensuu@matka-agentit.fi

Tjäreborg
SMYL:n jäsenille vaihtuvia matka-alennuksia ja matkatarjouksia. 
www.tjareborg.fi
Varaukset vain Tjäreborgin ryhmämatkoista:puh. 0303 8181.

Viru Hotelli Tallinna
Vaihtuvia erikoistarjouksia SMYL:n jäsenille sesongista ja 
varaustilanteesta riippuen.
Tutustu: www.viru.ee. Varaukset: viru.reservation@sok.fi  
Puh. +372 680 9300.

Rolest - kehystämö Tallinnassa
SMYL:n jäsenille 10 %:n alennus taulujen kehystämisestä. 
Palvelua myös suomenkielellä.
Rolest, osoite Magdaleena 3, Tallinna, puhelin +3586556328,

Viru Ilukeskus - avoinna joka päivä klo 9-21.
SMYL:n jäsenille 10 %:n alennus kampaamon ja 
kauneushoitolan palveluista.
Varaa aika puhelimitse tai kätevästi netistä www.ilukeskus.ee.
Viru Ilukeskus, os. Viru Väljak 6, Viru Keskus, 
sisäänpääsy os. Narva mnt. Puh: +358 66 131 88
Viru Ilukeskus, Viru Väljak 4, Sokos Hotel Viru, 3. kerros. 
Puh:  +358 66 131 80.

Hilton (Scandic) hotellit (ID = D000005356) etuja ensimmäisestä 
majoittumisesta lähtien työ- ja vapaa-aikana. Alennuksia 
huonehinnoista kotimaassa.

Lomakylä Rustholli, Tampere - SMYL-jäsenkortin esittäessäsi saat 
10 %:n alennuksen, varaukset: puhelin 050 583 3960. 

Hertz Autovuokraamo
Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto on neuvotellut 
yhteistyösopimuksen Hertz Autovuokraamon kanssa 20.2.2007 
alkaen. Sopimus ja sopimushinnat ovat voimassa 31.1.2008 asti. 
Kaikki sopimuksen edut ja hinnat ovat SMYL ry:n jäsenyhdistysten 
sekä jäsenien hyödynnettävissä. Lisätiedot ja varaukset Hertz 
Varauspalvelu, 
puh. 0200 11 22 33 / hertz@hertz.fi .

Tutustu uusiin tarjouksiin: www.merkonomit.net

Mukavaa matkaa!

Hyödynnä matkoillasi jäsenetuja
Merja Äimänen

Oletko lähdössä Tallinnaan tai kenties 
etelän loma houkuttelee pimeään aikaan? 
Muista, että Sinulla on käytössäsi  
SMYL-liittomme neuvottelemat 
jäsenalennukset eri laivayhtiöistä ja 
matkatoimistoista. 
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Kymenlaakson Liiketalous ry täyttää 50 vuotta

Juhlaristeily ms Kristina 
Brahella 17.5.2008

SMYL ry:n jäsen Kymenlaakson Liiketalous on toivotellut Helmereitä joukolla 
mukaan keväiselle juhlaristeilylle Kirstina Brahelle. Kymenlaaksolainen 
merkonomiyhteisö viettää 50-vuotisjuhlaansa lauantaina toukokuun 17. päivänä ja 
SMYL-liitto pitää samana päivänä kevätliittokokouksen Kotkassa: Sokos Hotelli 
Seurahuoneella alkaen kello 15.00.

Kristina Brahe -laiva lähtee Kotkasta kello 18.30. 
Laivaan noustaan kello 18.00 ja palataan takaisin illalla kello 23.30. Yöpyminen on satamassa laivan hyteissä.

Risteilyn hinta on 100 euroa. 
Se sisältää risteilyn, ruokailun noutopöydästä, ohjelman sekä yöpymisen ja aamiaisen laivalla. 

Varustamo tarvitsee matkustajista seuraavat tiedot: nimi, syntymävuosi ja kansalaisuus.

Lisätietoja antaa: Heljä Haapala, puh.0500-559 536 tai sähköpostitse Hla2@luukku.com.

Voit ilmoittautua jo mukaan keväiselle juhlaristeilylle. Jäsenemme voivat ilmoittautua Helmereihin.

Lähde juhlimaan merelle mukavassa seurassa!

KRISTINA BRAHEN ESITTELY
M/S Kristina Brahe on rakennettu vuonna 1943 Yhdysvalloissa, Chicagossa, 
saattaja-alukseksi. Sodan aikana alus ylitti Atlantin tiettävästi kertaalleen Yh-
dysvaltain lipun alla. Pääasiallisella toiminta-alueellaan Gibraltarilla ja Länsi-
Afrikan rannikolla laiva oli sukellusvenekorvettina. Alus purjehti Englannin li-
pun alla nimellä Kilchrenan. Vuonna 1948 laiva myytiin Norjaan, jossa se uu-
delleen rakennettiin matkustaja-autolautaksi. Sunnhordland-nimisenä alus toi-
mi postilaivana Bergenin ja Stavangerin välillä aina vuoteen 1973 saakka. Tuo-
na aikana alukseen voitiin lastata noin 600 matkustajaa ja 13 henkilöautoa. 

Laiva ostettiin Suomeen vuonna 1971. Alus sai nimekseen M/S Kristina Bra-
he silloisen kotipaikkansa Ristiinan mukaan. Laiva kunnostettiin risteilyaluk-
seksi ja siihen rakennettiin lisää hyttejä sekä ravintolatiloja. 

Neitsytmatkansa M/S Kristina Brahe suoritti 15.5.1975. Alkuvuosina laiva 
liikennöi pääasiassa Saimaalla tehden kahden ja viiden päivän risteilyjä. Seu-
raavina vuosina risteilyaluetta laajennettiin, ensin Viipuriin ja Suomenlahden 
rannikolle. Vuonna 1982 tehtiin ensimmäiset matkat Suomenlahden yli Helsin-
gistä Tallinnaan ja seuraavana vuonna Leningradiin, nykyiseen Pietariin. 

1985 Rannikkolinjat Oy osti Kristina Brahen omistaneen varustamon ja aluk-
sen kotipaikaksi tuli Kotka. Laivaan rakennettiin jälleen lisää hyttejä ja ravin-
tolatilat muutettiin käytännöllisemmiksi. M/S Kristina Brahen viehätys on 
”vanhan hyvän ajan” laivatunnelmassa. Muutoksista huolimatta tyyli on säi-
lytetty aidoin materiaalein. Ravintolan kunnia-asiana on vastata makunautin-
noista ja tanssibaarin tunnelmassa syntyy unohtumattomia risteilyelämyksiä. 

(Lähde: Kristina Cruises, www.gofinland.fi)
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HELMERI-KOULUTUSTA 2008

Helmerien lakikoulutus 

Helmereille on räätälöity kaksi eri sisältöistä lakikoulutuspakettia. Koulutustilaisuudet ovat peräkkäisinä torstaina tammikuussa 
2008: 17.1. ja 24.1. kello 17.00 – 20.00. 
Luentoaiheet on koottu meille kaikille tärkeistä lakiasioista. Voit kysyä Sinua kiinnostavista aiheista paikan päällä tai tehdä 
kysymyksiä luennoitsijalle jo etukäteen. Sinulla on mahdollisuus osallistua molempiin tai vain toiseen illoista.

Torstai 17.1.2008 kello 17.00

Ohjelma

Avioliitto-oikeus
avio-oikeus ja sen merkitys
avioehtosopimukset
omaisuuden ositukset/erottelut
avioerot ja avoerot
sopimuksen avioeron/avoeron varalta
(lasten huolto, elatus ja tapaamisoikeudet)

Perintöoikeus
perimysjärjestys
puolison perintöoikeus
adoptiolapsen perintöoikeus
lakiosaoikeus ja lakiosan vaatiminen
lahjat ja ennakkoperinnöt
perinnöstä luopuminen
perunkirjoitus
perintöverotus
pesänselvitys ja perinnönjako
perinnönjaon moite

Testamenttioikeus
testamentin tekokelpoisuus
testamentin tekeminen ja peruuttaminen
testamenttityypit
testamentin tiedoksianto
perinnöttömäksi tekeminen
testamentin pätemättömyys ja testamentin moite

Holhousoikeus (jos jää aikaa)
edunvalvonta (vajaavaltaiset, vanhukset,  
edunvalvonnan tarpeessa olevat)
edellytykset
edunvalvojan määrääminen
oikeustoimien tekeminen
maistraatin luvat oikeustoimiin edunvalvottavan puolesta
holhoustilit

Luennoitsija: varatuomari Hannu Äimänen, Laki- ja 
koulutuspalvelu 

Voit tehdä etukäteen kysymyksiä luentoaiheista: 
hannu.aimanen@kolumbus.fi

Koulutustilaisuuden keston noin kolme tuntia.

Torstai 24.1.2008 kello 17.00

Ohjelma

Oikeustoimet ja valtuutukset
kelpoisuus
toimivalta

Asuntokaupat
asunto-osakkeen kauppa
kiinteistön kauppa
määräalan kauppa
lainhuudatus
kuolinpesän asunnon myynti
veroseuraamukset

Panttaukset
asunto-osakkeen/kiinteistön/määräalan

Asunnon vuokraaminen

Takaukset

Velkajärjestelyt

Oikeudenkäynnit
oikeusapu
oikeusturvavakuutus
riita- ja rikosasiat
sovittelut
lähestymiskieltoasiat

Luennoitsija: varatuomari Hannu Äimänen, Laki- ja 
koulutuspalvelu 

Voit tehdä etukäteen kysymyksiä luentoaiheista:  
hannu.aimanen@kolumbus.fi

Koulutustilaisuuden kesto noin kolme tuntia.

Helmerivetäjä: Anni Purontaa

Hinta: 
Molemmat koulutustilaisuudet, yhteensä 70 euroa/henkilö, 
maksuviite 1119,
yksi koulutustilaisuus 40 euroa/henkilö, maksuviite 1122.
Ilmoittautumiset 28.12. ja maksu 7.1. mennessä. Kerro 
ilmoittautuessasi, mihin koulutustilaisuuteen haluat osallistua.
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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 2007
– lehti

Päätoimittaja: Anni Purontaa
Toimitussihteeri:  Merja Äimänen
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Sirkka Warvas
 Liisa Kotimäki
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 24 e/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo

Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari

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  puhelin (09) 4762 5200  
Iso-Roobertinkatu 20-22  faksi     (09) 4762 5222 
00120 Helsinki  www.mjk.fi

Työsuojeluhallinnon neuvontapalvelu  
www.tyosuojelu.fi
työsuhdeasioissa   puhelin  020066122
På svenska    010066144
Työhallinnon Työlinja  paikallispuhelun hinnalla
Numerot muuttuneet
uudet: 010 607 6766 tai 010 194 904 (ma-pe klo 8 -19) 
http://www.mol.fi

Työttömyyskassa-asiamies puhelin  050-5410285  
Merja Äimänen

MERKONOMIEN TYÖTTÖMYYSKASSA jäsenmaksu 79 e/v 2007 - liity erikseen

Ota
 tä

mä
 si

vu
 ta

lte
en

!

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

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  
gsm 050-541 0285 
merja.aimanen(at)elakesaatioyhdistys.fi
Sirkka Warvas, II varapuheenjohtaja 
Puhelin työ (019) 323 449, koti (019) 335 078, 
0440-519 391 
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi
Tytti Aalto, yhdistyksen sihteeri  
Puhelin koti 045-634 9363 
tytti4(at)luukku.com 
Heikki Immonen 
Puhelin 0201260228, gsm 0400-841 784  
heikkiimmonen(at)hotmail.com,  
työ: heikki.immonen(at)cronvall.fi 
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
Matti Niemelä 
Puhelin 0400-873367 
matti.niemela(at)consunion.fi
Pekka Siitonen  
Puhelin koti (09) 387 7400, gsm 050-342 3842 
pekka.siitonen(at)welho.com 
VarajÄsenet:  
Marja Alppi 
Puhelin 050-3727422 
marja.alppi(at)elisanet.fi
Seija Kuusinen  
Puhelin 040-541 4454 
seija.kuusinen(at)netsonic.fi
KunniaPuheenjohtaja:  
Irja Vuokko  
Puhelin (09) 554 657
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Esteen sattuessa muista peruuttaa osallistumisesi!

www.helsinginmerkonomit.fi • helmeri@helsinginmerkonomit.fi

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 

2007
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
8.11. 19.30 Giselle, Kansallisooppera 39,00 e, viite 1494
14.11. 19.00 The Producers, Kaupunginteatteri 47,00 e, viite 1449
24. – 25.11. Kuortaneen liittokokousmatka 150 e, maksu liittoon
29.11. 17.30 Syysvuosikokous, HBC
4.12. 18.00 Joulunpunainen matkailuilta Helmereissä maksuton
11.12. 19.00 Miksi naiset aina rakastuvat Ernestiin, Lilla 

Teatern
26,00 e, viite 1478

19.12. 19.00 Joulukonsertti Temppeliaukion kirkossa 15,00 e, viite 1588

2008
10.1. 17.00 Galleria ART-Helsinki, Pälikkö 5,00 e, viite 1067
17.1. 17.00 Helmerien lakikoulutus I á 40 e, viite 1122
24.1. 17.00 Helmerien lakikoulutus II yht. 70 e, viite 1119
22.-29.3. Kiinan matka 1095,00 e, viite 13068
17.5. 18.00 Juhlaristeily Kotkassa, Kristina Brahe 100,00 e

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

Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

}
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Uudet jäsenedut ovat liiton sivulla: www.merkonomit.net

Hyvää loppuvuotta 
lehtemme lukijoille!
Tavataan taas ensi 

vuonna.

Helmerin toimitus

Olethan maksanut 
vuoden 2007 

jäsenmaksusi? 
Vain maksamalla sen voit varmistaa 
jäsenyytesi ja jäsenetusi myös ensi 

vuonna.  
Uudet jäsenkortit lähetetään vuoden 

2008 jäsenmaksulomakkeiden 
mukana ensi vuoden alussa.

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.


