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Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Helsingin Merkonomit on toiminut 
vuonna 2015 kunnioitettavat 60 
vuotta. Se on hieno saavutus yh-

distykseltä. Eikä toiminta ole jäänyt pai-
koilleen vaan sitä kehitetään jatkuvasti. 
Kiitos, paitsi hallituksen innokkaan työs-
kentelyn, myös aktiivisen jäsenistömme 
osallistumisen yhdistyksemme toimin-
taan. Helmerien jäsenlehti Helmerikin 
on kulkenut mukanamme pitkän tien: tä-
mä vuosi on peräti 55. vuosikerta. Onnea 
yhdistykselle ja Helmeri-lehdellemme. 
Aiomme vuoden aikana muistella jutuis-
sammekin menneitä: tutustua vanhoihin 
Helmereihin ja haastatella pitkän linjan 
jäseniämme. 

Vuoden vaihtuessa Helmerien juhla-
vuodeksi myös Suomen ja lähinaapurei-
den kulttuurin saralla vietetään pyöreitä 
vuosia, näkyvimpänä Sibeliuksen, Gal-
len-Kallelan ja Pekka Halosen syntymän 

150-vuotisjuhlavuodet. Helmereille on 
varattu kevätkaudelle paikkoja erilaisiin 
juhliviin tapahtumiin: Beniamino Gigli 
–seuran 30-vuotisjuhlakonserttiin Sa-
voy-teatteriin 1.3., Ateneumin Sibelius-
näyttelyyn 11.3., Georg Otsin syntymän 
95-vuotisjuhlakonserttiin Tallinnaan, jo 
70-vuotispäiviään viettävän Peppi Pitkä-
tossun uutuusmusikaaliin 24.3. sekä Kan-
sallisoopperan kuoron 70-vuotiskonsert-
tiin 22.4. Siinäpä viihdyttävää kulttuuri-
juhlaa kerrakseen. Juhlatapahtumia tulee 
vuoden aikana varmasti lisää.

Saimme tähän numeroon mielenkiin-
toiset jutut vähemmän tunnetuista ai-
heista: EU-tilintarkastustuomioistuimen 
toiminnasta Luxemburgissa ja artesaani-
koulutuksesta Suomessa. Euroopan tilin-
tarkastustuomioistuimen suomalaisjäsen 
Ville Itälä kirjoittaa meille työstään ja 
toimipaikastaan valaisevasti otsikolla: 

Mikä ihmeen tilintarkastustuomioistuin? 
Sirkka Warvas puolestaan kävi tutustu-
massa Vihdin Luksian ammattiopistossa 
artesaanikoulutukseen. Sirkka tapasi alan 
opettajia ja koulutuspäällikön ja sai heiltä 
haastattelun kiinnostavasta luovan alan 
koulutuksesta.

Tosin kaikille Helmeri-jäsenille Eu-
roopan tilintarkastustuomioistuin ei ole 
vieras laitos.  Se tuli tutuksi, kun kymme-
nisen vuotta sitten yhdistyksen Brysselin 
matkalla käytiin Luxemburgissa tutus-
tumassa Tilintarkastustuomioistuimeen 
silloisen jäsenen Aunus Salmen johdolla. 
Salmen seuraaja Olavi Ala-Nissilä puo-
lestaan otti Helmerit vastaan eduskun-
nassa ennen siirtymistään Luxemburgiin.

Hyvää vuoden alkua ja 
kevään odotusta lukijoillemme!
Merja Äimänen

Uusi vuosi on juhlavuosi

Pääkirjoitus

Säilyttäköön uusi vuosi sen mitä 
rakastat, tuokoon tullessaan sen mitä 
kaipaat ja vieköön mennessään sen 
mitä taakkana kannat.

(Positiivarit)

60
vuotta
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Berliini oli ensimmäisenä ad-
venttiviikonloppuna, Helmeri-
en pikkujoulumatkan aikaan, 
täynnä upeita jouluvaloja ja 
lukuisia toinen toistaan viehät-
tävämpiä, joululta tuoksuvia 
ja maistuvia joulumarkkinoi-
ta. Torimökeissä oli tarjolla 
saksalaiseen tapaan erilaisia 
makkara-annoksia, monin ta-
voin maustettua kuumaa vii-
niä, Glühweinia, kreppejä, 
kuumia munkkeja, paahdettu-
ja manteleita ja paljon muuta 
hyvää, joita oli vaikea ohittaa.

Kun kysyin muutamal-
ta osallistujalta jälkeenpäin, 
mikä jäi Berliinin viikonlop-
pumatkasta mieleen, niin en-
simmäisenä tulivat joulumark-
kinat hehkuvine valoineen ja 
KaDeWe-tavaratalon usko-
maton tarjonta ja sen yläker-
ran ihana herkkuosasto, jossa 
voi istahtaa rentoutumaan eri 
maiden ruokiin ja juomiin eri-

❦  Teksti ja kuvat Merja Äimänen

koistuneissa pikkubaareissa ja 
-ravintoloissa.

Asuimme Berliinin kuu-
lun kauppakadun Kur-
fürstendamm´n varrella, jota 
pitkin kävelimme   lähimark-
kinoille: vaikuttavan Keisa-
ri Vilhelmin muistokirkon, 
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
Kirchen, aukion Breitscheid-
platzin monipuolisille ja ren-
noille joulumarkkinoille. 
Kirkko, joka pommitettiin 
toisen maailmansodan aikana, 
on nähtävyys, johon kannat-
taa tutustua myös sisäpuolelta. 
Vanhan rauniokirkon viereen 
rakennettiin vuonna 1961 mo-
derni, toimiva kirkko. Komea 
yhdistelmä.

Ehdin viikonlopun aikana 
tutustua myös Berliinin suu-
rimpiin joulumarkkinoihin, 
Konserttitalon ja Tuomio-
kirkon välisellä aukiolla pi-
dettäviin Gendarmenmark-

tin markkinoihin. Siellä soi 
torvimusiikki ja tavara- ja 
ruokatarjonta oli mahtavaa. 
Reippaimmat ryhmäläisemme 
ehtivät kolmen päivän aikana 

Berliinin hehkuvat 
joulumarkkinat

Helmerit Berliinissä28. – 30.11

Joulutorien mökkien monipuoli-
sessa tarjonnassa riitti ihmettele-
mistä Kirsillä ja Merjalla.

 Joulupukin esikuva Nikolaus pis-
täytyi KaDeWe-tavaratalossa. Iloiset Kirstit saksalaisella lounaalla.

Matka Helsingistä, kiertoajelu en-
simmäisen päivän lounas Berliinis-
sä takana.
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useammillekin markkinoille 
laajassa Berliinissä.

Aloitimme joulunajan mu-
kavasti jouluisessa Berliinissä. 
Kiitos kaikille kivoille Hel-
meri-ryhmäläisille yhteisestä 
matkastamme. ❦

❦  Teksti ja kuva Anni Purontaa

Kävin ensimmäisen kerran 
Berliinissä syyskuussa vuon-
na 1986. Vietimme mieheni 
50-vuotispäiviä. Silloin oli-
vat vielä itä ja länsi. Lensim-
me Helsingistä Itä-Berliiniin, 
mutta asuimme lännessä.  
Meillä oli tapana hypätä jo-
honkin paikalliseen kulku-
neuvoon ja ajaa päätepysäkille 
- joskus jäimme aiemminkin. 
Yleensä tuli muuri vastaan. 
Itäpuolelle pääsimme metrol-
la parin länsimarkan maksua 
vastaan. Katselimme tv-tor-
nista näkymisiä. Autot olivat 
kaikki vaaleansinisiä tai -vih-
reitä Trabantteja. Näyttivät 
sieltä ylhäältä katsottuna le-
luilta. Nyt myytiin Trabantteja 
leluina matkamuistomyymä-

rooppa-Center vaikutti vaati-
mattomalta entiseen mieliku-
vaan verrattuna. Tavaratalo 
KaDeWe (Kaufhaus des Wes-
tens) sen sijaan oli röyhistynyt 
vain lisää. Kurfürsterdam-ka-
dulla oli muistaakseni aikoi-
naan jopa Seppälän myymälä. 
Mieheni kävi sinnekin tutustu-
massa. Edelleen sieltä löytyi 
C&A-myymälä, jossa hinta-
laatusuhde on ollut aina koh-
dallaan. Reino osti sieltä ul-
koilutakin. Takki on edelleen 
käytössä, vaikka ikää kohta 
kolmekymmentä vuotta. Väri 
vähän haalistunut ja hihansuut 
alkoivat kulua. Reino laittoi 
niihin heijastusteippiä ja takki 
palvelee edelleen. Pitää tuulen 
ja sateen. Meidän perheessä ei 
vietetä kulutusjuhlaa. Mielui-
ten käytämme rahamme koke-

löissä. Berliinin eläintarhassa 
ihmettelimme sähköankerias-
ta, jonka akvaarion yläpuo-
lella oli taulu, joka kertoi ai-
na kulloisenkin volttimäärän. 
Muistaakseni kyseinen otus 
oli lahja Thaimaan kuningat-
tarelta…?

Olemme piipahtaneet Ber-
liinissä pari kesää sitten, mutta 
nyt vasta aistin todella muu-
rin murtumisen. Checkpoint 
Charlie -tarkastusasemaa ei 
ole kuin pelleilymielessä, 
mutta museo muurista ja län-
teen pyrkineistä oli laajentu-
nut todella paljon. Branden-
burgin porttia ei ollut tunnis-
taa: ympäristö on rakennettu 
täyteen.

Jotain tuttua kuitenkin löy-
tyi: Gedächtniskirche länsi-
puolella oli ennallaan. Eu-

muksiin ja elämyksiin ja tie-
tysti terveyteen, emme turhiin 
tavaroihin.  

Tavataan taas 
Anni

Berliinissä aisti muurin todella murtuneen

Tutustuimme kiertoajelulla 
Berliinin nähtävyyksiin, mm. 
Brandenburgin porttiin, Ho-
lokaustin muistomerkkiin ja 
Keisari Vilhelmin muistokirk-
koon.

Pikkujoululauantaina illastimme yhdessä baijerilaisessa ravinto-
lassa.

Anni muistelee, kuinka hänen 
miehensä löysi aikoinaan hy-
vän takin Berliinistä.
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kaan. Ainakin paikalla olleita 
Helmereitä se ihastutti ja en-
simmäiset kaksitoista paikkaa 
varattiin heti!

Kiitos isäntäväelle mu-
kavasta illasta ja hyvistä tar-
joiluista. Matkailu piristää ai-
na  ❦

nät Mikael Wahtera, Mark-
ku Kupiainen ja Timo Lind-
grén. Saimme tietoa Helme-
reille räätälöidyistä matkoista 
sekä hyviä ehdotuksia tulevik-
si matkakohteiksi. 

 Jo illan aikana sovimme 
seuraavaksi syysmatkakoh-
teeksi Portugalin ja sen At-
lantilla rannalla sijaitsevan 
kylpylä- ja kalastajakylän 
Nazarén, josta tehdään mie-
lenkiintoisia retkiä kulttuuri-
historiallisiin paikkoihin sekä 
viinialueille. Kannattaa tutus-
tua Helmeri-tapahtumien osi-
ossa olevaan viikon syysmat-

Matkatoimisto Matka-
Agentit oli kutsunut 
Helmerit tutustumaan 

uusiin Helsingin toimitiloihin-
sa Vallilan Teollisuuskadulle 
sekä juttelemaan yhdessä mie-
lenkiintoisista matkakohteista 
ja nauttimaan jouluisesta tar-
joilusta.

Iltaan osallistui yli kaksi-
kymmentä matkailusta kiin-
nostunutta Helmeriä. Matka-
Agenteista paikalla olivat 
emännät Ilse Samuelsson ja 
Riikka Kettunen sekä isän-

❦  Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Helmeri-matkailua 
suunniteltiin uusissa tiloissa

Helmerien matkailuilta 18.11.14

Pöydän antimet maistuivat ja yhdessä syntyivät hyvät matkaideat.

Mitä uutta Helmereille, pohtivat Liisa Kotimäki (vas.) ja Tytti Aalto.

Uusia matkakohteita ehdottivat innokkaat matkailijat Terttu, Mirja ja Pirkko.
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Tällä kertaa Helmeriläiset 
olivat tutustumassa Fa-
bianinkatu 8:ssa Bottega 

Verde -luonnonkosmetiikkaa 
myyvässä liikkeessä keski-
viikkona 10. joulukuuta. Illan 
emäntinä toimivat Tita Siren, 
Jutta Nummi ja Meri Räihä.

Saimme kassikaupalla neu-
voja, vinkkejä, opastusta sekä 
ihonhoitoon että meikkauk-
seen. Lopuksi meille jäi ai-
kaa kokeilla tuotteita ja tehdä 
edullisia ostoksia kaikessa 
rauhassa. Tuotteita on todella 
paljon, ne ovat kohtuuhintai-
sia ja laadukkaita. Kauneus-
ilta oli onnistunut ja kaikilla 
tuntui olevan mukavaa! Kii-
tos emännille illan annista, 
vieraanvaraisuudesta, kuohu-
vista ja pöydän antimista. Ti-
ta Siren toivotti tervetulleeksi 
uudelleen - vaikkapa keväällä 
- tutustumaan ja kokeilemaan 
kesän uutuuksia.

Bottega Verde Toscanasta
Bottega Verden tarina sai al-
kunsa 40 vuotta sitten pienes-
sä toscanalaisessa kylässä, 
Pienzassa. Pienza on UNES-

COn kulttuuriperintökohde. 
Bottega Verde on yksi Italian 
johtavista kosmetiikkaval-
mistajista. Yritys valmistaa 
ja myy italialaista luonnon-
kosmetiikkaa. Brändillä on 
yli kuusi miljoonaa asiakasta 
ja yli kolmesataa myymälää 
yksin Italiassa. Bottega Verde 
lanseeraa joka vuosi yli sata 
uutta tuotetta. Kaikki Bottega 
Verden tuotteet valmistetaan 
Italiassa, omissa tehtaissaan.

Tuotevalikoimassa on yli 
700 erilaista tuotetta kaiken-
ikäisille naisille ja miehille. 
On kasvo-, vartalo- ja aurin-
kosuojatuotteita sekä meikke-
jä, hajuvesiä, hius- ja kylpy-
tuotteita. Tuotteita ei ole tes-
tattu eläimillä, eikä tuotteiden 
valmistuksessa ole käytetty 
lapsityövoimaa. 

Bottega Verden maahan-
tuojana toimii Suomen Luon-
taiskosmetiikka Oy. Yrityksen 
myymälä löytyy Fabianinka-
tu 8:sta. Tuotteita myydään 
lisäksi valikoiduissa aptee-
keissa, verkkokaupoissa se-
kä yrityksen omassa verkko-
kaupassa. Verkkokaupassa 

on lähes aina sama 
tuotevalikoima kuin 
myymälässäkin. Aika 
ajoin verkkokaupasta 
voi tilata tarjouseriä, 
joita ei myymälöissä 
aina löydy.

Meikkauspalvelua
Bottega Verde tarjo-
aa myös meikkitai-
teilijoiden palveluja. 
Myymälässä on mah-
dollisuus saada henki-
lökohtaista opastusta 
tunnetuilta kosmetiik-
ka-alan ammattilaisil-
ta. Liikkeessä järjeste-
tään ryhmille ja yksi-
tyisillekin henkilöille 
huippumeikkitaiteili-
joiden meikkausta tai stailaus-
ta, vaikkapa kauneusillan mer-
keissä. Voit kerätä ystävä-, työ-,
polttariporukan tai tulla yksin 
hakemaan neuvoa ja opastusta. 
Meikkiopastuksen lisäksi myy-
mälästä voi tilata juhlameikin 
tai häämeikin. Meikkitaiteilijat 
Raili Hulkkonen, Pipsa Lagus, 
Hannele Herttua, Lalli Savo-
lainen tai Ilkka Ruotsalainen 

Helmerien kauneusilta 10.12.2014

❦ Teksti: Liisa Kotimäki, Kuvat: Liisa Kotimäki ja Merja Äimänen

tekevät meikkauksen. Staila-
uksesta vastaa tyylikonsultti 
Leena Sarvi. 

Uusia tuotteita heille tulee 
jatkuvasti. Asiantuntijoiden 
avustuksella löytyy juuri itsel-
le sopivat tuotteetkin. Bottega 
Verdessä on ystävällinen pal-
velu ja sinne on helppo tulla.

Lähde: www.bottegaverde.fi

kauneusilta 10.12.2014Bottega Verden 
hyvinvointi- ja 
kauneusillan virkistäminä

Helmeri-ryhmäläiset saivat hen-
kilökohtaisia kauneusvinkkejä.
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sen- ja Asiakaslähtöisen val-
mistamisen lisättynä valin-
naisilla aineilla, esimerkiksi 
Kulttuurin soveltaminen käsi-
työhön. Käytännön perusasiat 
edellyttävät ompelutyön kaik-
kinaista hallitsemista, eri ma-
teriaalien tuntemista ja niitten 
käsittelyä, kaavojen ja mallien 
tekemistä. 

Pukusuunnittelu lähtee tuo-
tesuunnittelusta ja asiakkaan 
toiveista sekä materiaalivalin-
noista. Opiskelijan tekemän 
suunnitelman mukaan kaa-
voitetaan malli ja valmistetaan 
siitä protokappale, joka sovite-
taan asiakkaalle.  Sovituksia 
on yleensä prosessin aikana 
2-3. Yleisimmät asiakastyöt 
ovat juhla- ja esiintymisasu-
ja tai sarjatyönä toteutettuja 
kesämekkoja. Terttu kertoi 
muutama vuosi sitten osaston 
tekemistä palkitsemisseremo-
nian juhla-asuista Taitajaki-
san päätösjuhlaan Espoossa. 
Naisten asuina olivat pitkät, 
merkkivuosia täyttävän Es-

poon (Espoo 500 v) hengen 
mukaiset juhlapuvut. Pukujen 
materiaaleina olivat musta 
sametti ja siihen yhdistetty-
nä joko pronssinen, hopeinen 
tai kullan värinen etuosa lä-
pikuultavine hihoineen. Värit 
symboloivat konkreettisesti 
jaettavien palkintojen värejä. 

Terttu haluaa antaa oppi-
lailleen hyvinkin vapaat kädet 
toteuttaa omia näkemyksiään 
tilaustöitä lukuun ottamatta. 
Esillä on värien liekehdintää 
myös käytävien ja huoneiden 
taidetöissä. Tämä oppilaitos 
on hyvä esimerkki oman tuo-
tannon arvostamisesta ja esille 
tuomisesta myös julkisissa ti-
loissaan. Monet työt ovat upei-
ta, mihin tahansa tilaankin is-
tutettuina; niitä voikin kutsua 
suoranaisiksi taideteoksiksi. 

Artesaanit mukana Yö 
Venetsiassa -musikaalin näkyvinä 
taustatekijöinä
Suurin ilon ja ylpeydenkin ai-
he Terttu Mäkisellä on runsaan 

Minä pääsin tutustumaan 
tähän luovuuden lukematto-
mien mahdollisuuksien esiin-
marssiin, mutta samalla kurin-
alaiseen maailmaan ja niiden 
toteuttajiin Vihdin Luksian 
ammattiopistossa. Koulutus-
päällikkö Hanna Salakari 
esitteli oppilaitosta ja artesaa-
nialoja, joiden asiantuntevat 
vastuuopettajat Terttu ja Nina 
johdattivat omien alojensa si-
sältöihin. 

Muoti- ja vaatetusalan artesaani
Muoti- ja vaatetusalan opet-
taja Terttu Mäkinen kertoi 
käsi- ja taideteollisuusalan 
kolmivuotisen perustutkin-
non – Artesaanin – sisältävän 
opintokokonaisuudet: Tuot-
teen valmistamisen, Tuotteen 
suunnittelun, Kulttuurilähtöi-

Artesaanin tutkinto johti 
minut monipuolisten ja 
luovien mahdollisuuk-

sien maailmaan, ajatuksen ja 
käsien saumattomaan yhteis-
työhön. Kiinnostaisiko sinua 
tutustua alan nykyaikaisen 
tekniikan tuomiin mahdolli-
suuksiin? Haluaisitko katsoa 
omien kättesi töitä puussa, 
punajuuren elämää itse vär-
jätyssä kankaassa, maalatussa 
julisteessa tai vaikkapa näyttä-
mön lavasteissa ja loistavana 
puvustona näyttelijöiden yllä, 
ehkäpä taideteoksena jossakin 
julkisessa tilassa? Toivoisitko 
olevasi suurien kokonaisuuk-
sien osatekijänä, yksittäisenä 
tilaustyön toteuttajana tai vain 
oman tarpeesi täyttäjänä?

❦  Teksti ja kuvat: Sirkka Warvas

Luovuuden näyteikkunassa
- artesaani 

Koulutuspäällikkö Hanna Salakari ja seinällä yksi osa tekstiili-
alan opiskelijoitten ARTE10 ideoimasta ja toteuttamasta Pallo-
meri projektista. Pallomeri loistaa eri väreissä oppilaitoksen val-
koisilla seinillä 

Muoti ja vaaatetusalan opettaja Terttu Mäkinen
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Terttu Mäkinen.
 – Tämä työ oli taidon näyte 

monien eri tekijöiden sitoutu-
misesta, sitkeydestä ja lopulta 
onnistumisesta. Vain harva löi 
niin sanotusti hanskat naulaan. 
Haasteellisinta oli kuitenkin 

saada eri taiteilijat samaan 
aikaan samaan paikkaan yh-
teiseen palaveriin. Heidän ka-
lentereistaan ei vain löytynyt 
samanaikaisesti tilaa, Terttu 
muistelee. Hän kertoi toisen 
tapauksen, jossa eräälle muo-
dokkaalle näyttelijälle oli rää-
tälöity esiintymisasu, mutta 
sittemmin hän estyi osallistu-
masta. Hänen tilalleen tulikin 
päinvastaiset mitat omaava 
esiintyjä hiukan ennen ensi-
iltaa. Mutta sekin saatiin hoi-
detuksi kunnialla. ”Loppu hy-
vin kaikki hyvin”. 

Sisustusrakentamisen artesaani
Sisustusrakentamisen vastuu-
opettaja Nina Leino kertoi 

pitäen säännöllisesti työn ete-
nemisen seurantapalavereja 
ja välillä selvitellen projektin 
tuomia haastesolmuja. Lavas-
teiden piti olla tietenkin ai-
kakauteen istuvat, turvalliset 
käyttää, mutta kuitenkin hel-
posti purettavat ja siirrettävis-
sä olevat. Valaistustekniikalla 
saatiin yksistä kulisseista va-
lokiilaa kohdentamalla monta 
eri tapahtumapaikkaa, ilman 
erillisiä lavastevaihtoja. Ope-
rettia esitettiin Lohjan lisäksi 
myös muissakin kaupungeis-
sa, jonne ne aina siirrettiin.  

Nina haluaa tuoda esille hei-
dän oppilaansa Sanna Leppä-
sen, joka perehtyi esitettävän 
operetin aikakauteen ja laa-
ti monivaiheisen lavastus-
suunnittelun sen mukaiseksi. 
– Sanna keräsi ensin kuvia sen 
aikaisista ihmisistä, miljööstä, 
tapahtumista ja laati niistä kol-
laasin yksityiskohtineen. Sen 
jälkeen hän eteni konkretiaan 
piirtämällä itse esitystä tuke-
via lavastevaihtoehtoja.  

Tervetuloa monien mah-
dollisuuksien artesaanikou-
lutukseen vaikkapa ammatin 
vaihtajana. Opiskelijaksi voi 
hakea koska tahansa, halutun 
alan opinto-ohjaajan kanssa 
laaditaan henkilökohtainen 
opintosuunnitelma, HOPS ja 
sen mukaan valitaan yksilöity 
opintopolku. ❦

vuoden mittainen tilaustyöpro-
jekti: Yö Venetsiassa -musi-
kaalin koko puvustuksen suun-
nittelu ja tekeminen 1700-lu-
vun malliin. Lavastuksen tuotti 
sisustusrakentamisen osasto.

 - Oopperalaulaja Jyrki 
Anttilan ja ohjaaja Jussi Ta-
polan tiiviillä yhteistyöllä 
saimme aikaan kiitetyn lop-
putuloksen, toteaa tyytyväi-
nen Terttu. Mutta tähän pää-
seminen vaati erittäin monien 
tahojen yhteistyön sekä oppi-
laitoksen sisällä eri osastojen 
että ulkopuolisten toimijoiden, 
esimerkiksi musiikkiopiston 
ja kaupunginteatterin kanssa.

 - Oppilaitoksessamme eri 
osastot pääsivät osallistumaan 
omaa alaansa edellyttäviin töi-
hin: esimerkiksi sisustusraken-
tamisen oppilaat tekivät suuren 
työn lavasteitten kanssa opet-
tajansa Nina Leinon johdolla, 
metallialan oppilaat takoivat 
esiintyjien kenkiin koristesol-
jet. Käytännössä näin suuri 
projekti oli mahdollista toteut-
taa vain suurella joukolla toi-
sen ja kolmannen vuoden kurs-
silaisia. Jokaiselle löytyi oman 
tasoinen ja erikoisalansa työ.  

Miten käytännön työ su-
jui näin uskomattoman suu-
ren projektien läpiviemisessä, 

oman alansa monipuolisesta 
opetuskentästä, joka liittyy 
pienten osa-alueiden tai suu-
rempien kokonaisuuksien sa-
neeraukseen, maalaukseen ja 
sisustusrakentamiseen. Opin-
toihin sisältyvät Palvelun 

toteuttaminen, Toteutuksen 
suunnittelu, Kulttuurilähtöi-
nen ja Asiakaslähtöinen val-
mistaminen sekä valinnaiset 
kurssit kunkin mielenkiinnon 
mukaan. Hän valotti positiivi-
sia työhön sijoittumisen mah-
dollisuuksia, kuten valmistus-, 
myynti- ja suunnittelutehtä-
vissä esimerkiksi sisustus- ja 
rakennusurakointiyrityksissä, 
somistajana, myyjänä raken-
nus- ja sisustusalan liikkeissä, 
lavastajan tai sisustussuunnit-
telijan assistenttina sekä itse-
näisenä yrittäjänä.

Yö Venetsiassa -lavasteiden 
rakentaminen
Nina puolestaan koordinoi Yö 
Venetsiassa -projektin lavas-
teiden rakennusvaiheita aina 
suunnittelusta rakentamiseen, 

Luksia
❦  koulutuspäällikkö Hanna Salakari
❦  Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Vihdissä 

ja Lohjalla, www.luksia.fi   
❦  Opiskelijamäärät: perustutkintoa suorittavat sekä 

aikuisopiskelijat yhteensä 2236
❦  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani: 

puu, sisustusrakentaminen, sisustustekstiili, muoti- ja 
vaatetus

❦ Yhteishaku 24.2.-17.3.2015,  www.opintopolku.fi
❦ Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tut-

kinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea tut-
kinnon suorittaneiden erillishaussa 24.2.-31.3.2015 
Luksian nettisivujen kautta www.luksia.fi

Avain onnistumisiin on kohdistaa 
tietoisuus niihin asioihin, 
joita haluamme, 
ei niihin, joita pelkäämme.
-Brian Tracy

Sisustusrakentamisen opettaja Nina Leino, Yö Venetsiassa lavas-
teitten Sanna Leppäsen suunnittelema esittelyjuliste. Julistetta 
käytettiin operetin ennakkomainonnan tilaisuuksissa.
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Mitä seerumi on? Miten ja 
milloin käytän seerumia ja 
kasvovoidetta yhdessä vai 
erikseen? Mitä hyötyä see-
rumin käytöstä on? Päivä- 
ja yövoiteiden ero ja niiden 
hyödyt.

Seerumista voisi sanoa, että se 
on kuin ihon ravintolisä. Sen 
molekyylirakenne on erilainen 
kuin voiteen rakenne: siinä 
olevat vaikuttavat aineet ovat 
tiiviissä muodossa ja pieni-
molekyylisiä. Seerumeissa on 
enemmän vaikuttavia aineita, 
kuin voiteissa. Seerumit ovat 
usein vesiliukoisia (kuiten-
kin öljyttömiä) ja ne pääsevät 
imeytymään hyvin ja nopeasti 
syvemmälle ihoon. Kun voi-
de hoitaa ihon pintaa, seerumi 
korjaa kudosta. Seerumi tukee 
hoitovoiteen vaikutusta. Pieni 
määrä seerumia riittää koko 
kasvoille, myös kaulan alue 
on hyvä huomioida voiteilla 
ja seerumeilla. 

Seerumeita on erilaisia 
käyttötarkoituksiltaan. Mo-
nesti niissä on ”anti-age” 
-vaikutusta eli ne hidastavat 
juonteiden ja ryppyjen syn-
tyä. Jotkut seerumit heleyttä-
vät ja kirkastavat ihoa, jotkut 
taas voivat rauhoittaa talintuo-
tantoa ja olla hiukan antisep-
tisia, eli tällöin niillä voidaan 
hoitaa esimerkiksi akne-ihoa. 

Lisäksi on seerumeita, joilla 
rauhoitetaan ärtynyttä punoit-
tavaa ihoa tai joilla saadaan li-
säkosteutta syvemmälle ihon 
kerroksiin. 

Nuoret voivat myös käyttää 
seerumia joko kosteuttamaan 
kuivaa ihoa, kirkastamaan tai 
rauhoittamaan ihon talin tuo-
tantoa. Seerumia voi käyttää 
myös kuuriluontoisesti, mitä 
suosittelen erityisesti nuorille. 
Kosmetologit laittavat seeru-
min usein ennen kasvo- ja de-
koltee-alueen hierontaa ihol-
le, jotta se saadaan imeytettyä 
vielä paremmin hieronnan yh-
teydessä. Seerumi auttaa ihoa 
kuntoutumaan nopeammin.

Käyttäessäsi voidetta ja 
seerumia ihon hoidossa, tulee 
seerumi laittaa ennen voidetta. 
Hiero seerumi hyvin puhdis-
tetuille kasvoille ja kaulalle. 
Levitä seerumin päälle kas-
vovoide.

Päivä- ja yövoiteen ero ja hyödyt
Voiteiden tehtävänä on ylei-
sesti suojata ihoa (aurinko, 
tuuli, pakkanen), pitää ihon 
pintaa ehjänä ja pehmeänä, 
tukea sidekudosta, ehkäis-
tä ihon kutiavuutta, hidastaa 
juonteiden ja ryppyjen syntyä 
ja auttaa ihon pintakerroksen 
uudistumista. Voiteesta riippu-
en ne joko kirkastavat, heleyt-
tävät, estävät solujen ennenai-
kaista ikääntymistä, silottavat 
- kollageeni, C-vitamiini – ja 
ravitsevat sekä yleensä aina 
kosteuttavat ihon pintaa.

Päivävoide on usein koostu-
mukseltaan ”kevyempää”, eli 
siinä on hiukan vähemmän ra-
vitsevia ainesosia ja päivävoi-

Kysy Hannalta 
Kosmetologin palsta

Hanna Kukkonen on kosmeto-
logi ja restonomi, joka on mu-
kana Helmerin toimituksessa. 
Hannan kauneudenalan yritys 
on Kauneuspuoti Villa Fino 
Intiankadulla Helsingissä.

distumista ajatellen. Yövoide 
voi olla turvotusta poistavaa, 
se voi olla hyvin ravinteikasta 
tai erittäin kosteuttavaa, iho-
tyypistä riippuen. 

Talvella iho usein kuivuu il-
maston ja ilmastoinnin vaiku-
tuksesta ja silloin onkin hyvä 
käyttää yövoidetta vaikka päi-
vällä suojaamaan ihoa. Mikäli 
ulkoilee paljon, on myös tar-
peen käyttää paksumpaa voi-
detta. Ennen yövoidetta voi 
laittaa ihotyyppinsä mukaisen 
seerumin lisäravinnoksi.

Kysy Hannalta

JÄSENTARJOUS

     

KAUNEUSPUOTI VILLA FINON

KLASSINEN KASVOHOITO SUOMALAISILLA MARJAISILLA 
LUOMUTUOTTEILLA  70 min / 69 €
Hoitoon sisältyy alkupuhdistus, kulmien nypintä, kuorinta, 
hieronta kasvot ja dekoltee, naamio ja loppuvoiteet.

HEMMOTTELEVA KOKOVARTALOHOITO  60 min / 69 €
Koko vartalo kuoritaan ihanalla kehoa ja mieltä hellivällä 
kuorinta-aineella. Hoito viimeistellään rentouttavalla 
vartalohieronnalla, ihanalla luomuöljyllä. 

PERUSTEELLINEN JALKAHOITO &
PARAFIINIHOITO KÄSILLE yht.  1,5 h / 75 €
Jalat kylvetetään, varpaan kynnet leikataan, tasoitetaan ja 
siistitään. Kynsinauhat hoidetaan ja öljytään.  Kovettumat 
poistetaan ja halkeamat pehmennetään. Jalat ja sääret 
kuoritaan sekä hierotaan ja lakataan.  Käsille laitetaan 
lämpimät, kosteuttavat ja niveliä hoitavat parafiinit.

 p. 044 020 4750

www.villafino.com

teen koostumuskin on kevy-
empää kuin yövoiteen. Yövoi-
de enemmänkin korjaa ihoa ja 
auttaa ihon uudistumisessa. 
Iho uudistuu yön aikana ja iho 
on vastaanottavaisempi yöllä 
kuin päivällä. Myös solujen 
jakaantuminen on vilkkaam-
paa aamuyöllä kuin päivän 
aikana. Iho lepää yön aikana 
eikä se silloin altistu UV-sä-
teilylle ja ilmansaasteille, eri-
laisille epäpuhtauksille, eikä 
esimerkiksi näyttöpäätteiden 
sähkömagneettiselle säteilylle. 
Illalla onkin hyvä laittaa iholle 
hyvät hoitavat aineet ihon uu-

JÄSENTARJOUS

Miten käytän seerumia?
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Olen toiminut kolme 
vuotta Euroopan 
tilintarkastustuo-

mioistuimen jäsenenä. Kun 
Suomessa kerron tästä nykyi-
sestä työstäni, ensimmäinen 
kysymys yleensä kuuluu: Mi-
kä ihmeen tilintarkastustuo-
mioistuin? 

Vastaukseni olen aloittanut 
sanomalla, että oikeastaan ni-
messämme kaikki sanat ovat 
pielessä. Emme ole tuomiois-
tuin eli emme anna tuomioita 
emmekä voi määrätä rangais-
tuksia. Toisekseen valtaosa 
työstämme on muuta kuin 
perinteistä tilien tarkastusta. 
Kolmanneksi tarkastustoimin-
tamme ulottuu EU:n ja Euroo-
pankin ulkopuolelle. 

Itse asiassa olemme uni-
onin riippumaton ulkoinen 
tarkastaja. Kehitämme EU:n 
varainhoitoa ja toimimme 
u n i o n i n  k a n s a l a i s t e n 
taloudellisten etujen valvojana. 
Tilintarkastustuomioistuin 
on virallinen EU-toimielin, 
kuten komissio, Euroopan 
parlamentti tai neuvosto. Ti-
lintarkastustuomioistuimen 
muodostavat 28 jäsentä (yksi 
kustakin unionin jäsenmaas-
ta), joita avustaa noin 900 vir-
kamiestä ja muuta työntekijää. 
Unionin hierarkiassa tilintar-
kastustuomioistuimen jäsenet 
rinnastetaan komission jäse-
niin. Tilintarkastustuomiois-
tuimen toimitilat sijaitsevat 
Luxemburgissa.

Toinen yleinen kysymys 
seuraa edellistä: Miksi te ette 
puuttuneet ajoissa Kreikan 
budjettivajeeseen ja tilasto-

jen vääristelyyn? 
Vastaus on, että tilintarkas-

tustuomioistuimen tarkastus-
valtuudet eivät ulotu jäsen-
maiden varojen hoitoon tai 
muihin toimiin, jotka eivät 
liity unionin budjetin hallin-
nointiin. Tarkastusvaltuu-
tuksemme kattaa ainoastaan 
EU:n budjetin ja sen täytän-
töönpanon. Työssämme py-
rimme vastaamaan kolmeen 
pääkysymykseen: Antaako 
tilinpäätös oikeat ja riittävät 
tiedot unionin ja sen elinten 
taloudellisesta asemasta, tu-

Mikä ihmeen 
tilintarkastus-
tuomioistuin?

loksista ja rahavirroista, ovat-
ko varojen käyttöön liittyvät 
toimet niitä koskevien lakien 
ja asetusten mukaiset ja onko 
varoja käytetty taloudellises-
ti, tehokkaasti ja vaikuttavas-
ti? Välitämme tietoja unionin 
varainhoidosta poliittisille 
päättäjille, viranomaisille ja 
kansalaisille julkaisemalla ob-
jektiivisia kertomuksia.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen 
luotettavuus ja maksujen 
laillisuus?

Päätuotteemme on vuosiker-
tomus, jossa kerrotaan, ovat-
ko Euroopan unionin kirjan-
pito ja tilinpäätös luotettavia 
ja maksujen perusteena olleet 
toimet lainmukaisia. 

Ville Itälä, Euroopan tilintarkastustuomioistuin:

Y.o. Itälän artikkelin lisäksi tulisi lehteen mahduttaa seuraavat tekstilaatikoita:

1. Tekstilaatikko

Euroopan unionin talousarvio

Euroopan unionin talousarvion loppusumma oli vuonna 2013 lähes 150 miljardia euroa, mikä 

vastaa noin yhtä prosenttia 28 jäsenvaltion yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta. EU:n 

talousarvion tulopuoli kertyy jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista, jotka perustuvat pääasiassa 

kansalliseen bruttokansantuotteeseen, arvonlisäveropohjaan sekä tullimaksuihin.

EU:n talousarvion menot kohdennetaan eurooppalaisella tasolla määriteltyihin tavoitteisiin eri 

painotuksin kuin kansalliset budjetit. Euroopan unionin menoista suurimman palan haukkaavat 

maataloustuet ja maaseudun kehittäminen. Ne vastaavat noin kahta viidennestä talousarviosta. 

Toinen merkittävä menojen kohde on koheesiopolitiikka – alueellinen ja sosiaalinen kehittäminen.  

Ne vastaavat myös noin kahta viidesosaa talousarviomenoista. 

Talousarviota koskevan esityksen tekee Euroopan komissio, joka periaatteessa vastaa myös sen 

toteuttamisesta. Käytännössä jäsenmaat kuitenkin hallinnoivat lähes itsenäisesti miltei neljää 

viidennestä talousarvion menoista erityisesti maatalouden ja koheesiopolitiikan aloilla.
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Lyhyt vastauksemme näihin 
kysymyksiin on ollut kyllä ja 
ei. Kirjanpito on ollut luotet-
tava ja tilinpäätös kunnossa jo 
pitkään. Sen sijaan maksujen 
sääntöjenmukaisuus on yhä 
ongelma. EU:n maksuissa on 
aivan liikaa virheitä.

Tästä seuraa uusi kysymys: 
Kuinka paljon virheitä sit-
ten tehdään? 

Vuoden 2013 tarkastuk-
semme arvioi virhetasoksi 4,7 
prosenttia maksujen kokonais-
määrästä. Kansainväliset stan-
dardit pitävät hyväksyttävänä 
tasona enimmillään kahta pro-
senttia. Jos puhutaan miljardi-
määristä, 4,7 prosenttia EU:n 
budjetin kokonaissummasta, 
lähes 150 miljardista eurosta, 
tarkoittaa miltei seitsemäätu-
hattamiljoonaa euroa. 

Mitä ihmeen virheitä?
Kun virheluvut on esitetty, 
seuraa neljä uutta kysymys-
tä. Mistä virheissä on kyse? 
Ovatko ne sama asia kuin 
petokset? Missä maissa vir-
heitä esiintyy? Miten virheet 
korjataan?

Yleisin virhetyyppi on han-
kintasääntöjen laiminlyömi-
nen. Esimerkiksi vuosikerto-
muksessamme 2012 kerroim-
me tapauksesta Ranskassa, 
jossa EU:n tukemat suurno-
peusjunan raidesuunnittelut 
oli tehty ilman kilpailutusta. 
Vuoden 2013 kertomuksessa 
nostimme esille tapauksen 
Saksasta, jossa lentokentän 
terminaalirakennuksen lisä-
urakat oli annettu ilman kil-
pailutusta alkuperäisen urakan 
tekijälle.  

Usein myös EU-projektei-
hin sisällytetään tukikelvotto-
mia menoja. Esimerkiksi Ro-
maniasta löytyi tapaus, jossa 
EU-projektilla tuettiin nais-
ten ammatillista koulutusta. 
Muuten hyvä, mutta projektia 
varten oli – selkeästi sääntö-
jen vastaisesti – ostettu oma 
rakennus. 

Virhe ei ole sama asia kuin 
petos, siis petos-niminen rikos. 
Jos tarkastuksissamme syntyy 
epäilys petoksesta, siirrämme 
asian Euroopan petostentor-
juntaviraston tutkittavaksi. 
Vuosittain tapauksia on vähän, 
yleensä alle kymmenen. 

Missä?
Tarkastusketjumme ulottuu 
Brysselistä lopulliselle edun-
saajalle asti – esimerkiksi pel-
lolle, siltatyömaalle tai koulu-
tuskeskukseen. EU:n budjetin 
yli miljoonasta vuosittaisesta 
maksusta resurssimme riittä-
vät reilun tuhannen maksun 
tarkastamiseen. Tarkastuk-
semme perustuu  satunnais-
otantaan. Jokaisella maksetul-
la eurolla on yhtä suuri toden-
näköisyys tulla tarkastetuksi. 
Näin voimme antaa mieles-
tämme luotettavan arvion ko-
ko EU-budjetin virheluvusta, 
mutta maa- tai ohjelmakohtai-
sia virheprosentteja emme voi 
antaa tilastollisesti luotettavin 
perustein. 

Osviittaa virheiden maa-
jakaumasta saa komission 
rahoituskorjausluvuista. Ra-
hoituskorjauksella tarkoi-
tetaan sääntöjenvastaisen 
maksun takaisinperimistä. 
Maataloustuissa jokaisesta 
sadasta eurosta keskimäärin 
1,5 euroa peritään takaisin. 
Kreikassa suhdeluku on kor-
kein: sadasta eurosta keski-
määrin kuusi euroa peritään 
takaisin. Kreikkaan, Italiaan 
ja Espanjaan kohdistuu lähes 
60 prosenttia maatalouden ta-
kaisinperinnöistä.

Koheesiopolitiikassa (alu-
eellinen ja sosiaalinen kehi-
tys) samat maat hallitsevat 
takaisinperintätilastoa vielä-
kin selvemmin. Toisin kuin 
maataloudessa, koheesiopo-
litiikan sanktiojärjestelmä ei 
ole toimiva. Kun tarkastuksis-
sa löydetään tukikelvottomia 
menoja, jäsenmaat voivat kor-
vata kyseiset menot kansalli-

sista budjeteista rahoitetuilla 
menoilla. Näin sääntörikko-
muksista ei seuraa rahallista 
tappiota. 

Euroopan parlamentissa on 
tätä tilannetta verrattu tapauk-
seen, jossa holtiton kuljettaja 
jää toistuvasti kiinni punaisia 
päin ajamisesta. Sen sijaan, 
että kortti menisi hyllylle, 
kuljettaja saa rangaistuksek-
si kehotuksen vaihtaa autoa, 
jotta ei enää ajaisi samalla au-
tolla punaisia päin.

Vaikuttavuus - tuloksellisuus?
Sääntöjen noudattaminen on 
toki tärkeä asia, mutta vuo-
den 2013 vuosikertomukses-
samme nostimme kaikkein 
tärkeimmäksi kehittämiskoh-
teeksi rahankäytön ja toimien 
tuloksellisuuden. Ohjelma-
kauden 2007–2013 tarkas-
tusten pohjalta käy selkeästi 
ilmi, että EU:n varainkäytössä 
on ensisijaisesti painotettu va-
rojen käyttämistä ylipäätään 
johonkin (”use it or lose it”), 
toiseksi sääntöjen noudatta-
mista ja vasta kolmannek-
si – jos ollenkaan – tulosten 
saavuttamista. Tämä ilmiö 
kuvastaa EU:n budjetin pe-
rustavanlaatuista heikkoutta. 
Jäsenvaltioilla ja EU:n viran-
omaisilla on valtava paine 
saada varat käytetyksi, koska 
muutoin kyseiset varat kenties 
menetetään. Vastaavat paineet 
tulosten saavuttamiseksi puut-
tuvat. Kuvaamani heikkous ei 
tietenkään koske ainoastaan 
EU:n menoja, vaan se on 
yleismaailmallinen julkisen 
tukirahoituksen ongelma.

Mielestäni tähän on tultava 
muutos EU:n uudella ohjel-

makaudella. 
Mistä EU:n budjetin tu-

loksellisuudessa sitten on 
kyse? Yksinkertaisesti järke-
västä julkisten varojen käy-
töstä, eli siitä, että ohjelmille 
asetetut tavoitteet saavutetaan 
kustannustehokkaasti. Kun 
esimerkiksi sähköisen kau-
pankäynnin kehittämistä var-
ten annetulla tuella pk-yritys 
perustaa useampikieliset net-
tisivut ja asiakasvirta uusista 
maista lisää kysyntää ja työ-
paikkoja, ollaan hyvällä tu-
loksellisuuspolulla. Toisaalta, 
kun EU:n varoilla rakennetaan 
satama, jonne ei saavu ensim-
mäistäkään laivaa, voidaan 
puhua vähintäänkin veron-
maksajien varojen tuhlailusta. 

Parempi tuloksellisuus 
edellyttää budjetin hallin-
noijilta aitoa sitoutumista ta-
voiteltujen tulosten saavutta-
miseen rajallisten resurssien 
avulla. Luonnollisesti tarvi-
taan myös asianmukaisia tu-
lostavoitteita sekä luotettavia 
tietoja niiden mittaamiseen. 
Kaikkein tärkeimpänä osate-
kijänä tarvitaan kannustimia 
hyvään tuloksellisuuteen sekä 
seuraamuksia, mikäli tulok-
sellisuus jää heikoksi. 

EU-raha on samaa veron-
maksajien rahaa kuin muutkin 
julkiset varat. Niiden käyttöä 
pitää koskea yleiset lainalaisuu-
det: sääntöjen noudattaminen, 
tuloksellisuus ja tehokkaat 
sanktiojärjestelmät.

Ville Itälä 
Euroopan tilintarkastustuo-
mioistuimen jäsen

Euroopan tilintarkastustuomioistuin
The European  Court of Auditors
osoite: 12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg
puh. + 352 4398 1
EU-tilintarkastustuomioistuimen kotisivuilla 
tietoa suomeksi: www.eca.europa.eu/fi
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Aunus Salmi

Tilintarkastustuomioistuimen 
ensimmäinen suomalainen 
jäsen oli KTM Aunus Salmi 
(s.1942) vuosina 1995–2006. 
Salmi on helsinkiläinen, joka 
aikaisemmassa elämässään 
oli työskennellyt vientitehtä-
vissä Ranskassa ja Belgiassa 
(1967–1973) sekä tarkastaja-
na ja osakkaana (KHT-tutkin-
non suoritettuaan) Tilintarkas-
tustoimisto Salmi, Virkkunen 
& Helenius Oy:ssä (1973–

Olavi Ala-Nissilä

Toinen suomalaisjäsen oli 
KTM Olavi Ala-Nissilä (s. 
1949) vuosina 2006 - 2012. 
Loimaalta kotoisin oleva Ala-
Nissilä suoritti pitkän opintien 
kansakoulun, kauppakoulun 
ja kauppaopiston kautta eko-
nomiksi ja kauppatieteiden 
maisteriksi, suorittaen matkan 
varrella myös KHT-tutkinnon.
Työskenneltyään laskentatoimen 
lehtorina Loimaan kauppaoppi-
laitoksessa ja Turun kauppakor-

Ville Itälä

Kolmas suomalaisjäsen on 
vuodesta 2012 ollut vara-
tuomari Ville Itälä (s. 1959). 
Luumäellä syntynyt, Turussa 
pitkään asunut ja vaikuttanut 
Itälä valittiin kansanedusta-
jaksi vuonna 1995. Vuosina 
1996–2000 hän oli perustus-
lakivaliokunnan puheenjohta-
ja ja Suomen Pankin tilintar-
kastaja. Sisäministerinä hän 
toimi vuosina 2000–2003. 
Vuosina. 2003–2004 Itälä oli 
eduskunnan suuren valiokun-

1995). Työssään Salmi tarkas-
ti mm. useiden suomalaisten 
suuryhtiöiden ulkomaantoi-
mintoja. Tullessaan nimite-
tyksi hän oli ensimmäinen 
tilintarkastustuomioistuimen 
jäsen, jonka ammattikokemus 
perustui yksityisen sektorin 
tarkastukseen.
Luxemburgissa hänen vastuu-
alueitaan olivat hallintomeno-
jen ja erillisvirastojen tarkas-
tus, tilinpäätösten luotetta-

keakoulussa Ala-Nissilä valittiin 
eduskuntaan vuonna 1991. Siel-
lä hän toimi neljän edustajakau-
den aikana muun muassa valtio-
varainvaliokunnan puheenjohta-
jana ja eduskunnan pankkival-
tuuston puheenjohtajana. 
Luxemburgissa hän oli maata-
lousmenoja tarkastavan jaos-
ton puheenjohtaja. Työssään 
Ala-Nissilä korosti ennen kaik-
kea hyvän hallinnon ja sen yk-
sinkertaistamisen merkitystä.

nan puheenjohtaja. 
Euroopan parlamentin jäse-
neksi Itälä valittiin vuonna 
2004. Hän oli budjettivalio-
kunnan jäsen vuosina 2004–
2009 ja budjetin valvonta-
valiokunnan jäsen vuodesta 
2009 siihen asti, kunnes hä-
net nimitettiin tilintarkastus-
tuomioistuimen jäseneksi. 
Tilintarkastustuomioistuimes-
sa Itälä on pyrkinyt kääntä-
mään huomion varainkäytön 
vaikuttavuuteen ja tuloksel-

vuuden ja toimien laillisuuden 
tarkastus ja lopuksi budjetin 
tulojen tarkastus. Hän oli ti-
lintarkastustuomioistuimen 
hallintovaliokunnan jäsen 
sekä sisäisen tarkastuksen 
valiokunnan puheenjohtaja. 
Salmi piti erityisen tärkeänä 
yhteistoimintaa muiden tar-
kastajien kanssa sekä korosti 
lyhyttä, olennaisiin asioihin 
keskittyvää raportointia. 

Nykyisin Ala-Nissilä toimii 
osakkaana ja neuvonantaja-
na yksityisessä tilintarkas-
tusalan yrityksessä, jäsenenä 
ja valtuustoryhmän puheen-
johtajana Loimaan kaupun-
ginvaltuustossa ja jäsenenä 
Varsinais-Suomen liiton val-
tuustossa. Tilintarkastustuo-
mioistuinuran jälkeen hän 
on myös julkaissut teoksen 
”Musta aukko – teesejä Brys-
selin ja Wall Streetin seinille”.

lisuuteen sekä korostanut ri-
peää epäkohtiin puuttumista. 
Huhtikuusta 2014 lähtien hä-
nen vastuullaan on ollut tilin-
tarkastustuomioistuimen suh-
teet muihin EU-toimielimiin, 
erityisesti Euroopan parla-
menttiin ja neuvostoon.
Suomen Kauppaopiskelijain 
Liiton puheenjohtajana Vil-
le Itälä on toiminut vuosina 
1980 – 1981.

EUROOPAN
TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN JÄSENET

Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa on yksi jäsen kustakin Euroopan unionin jäsenvaltiosta. Neuvosto nimittää 
tilintarkastustuomioistuimen jäsenet jäsenvaltioiden nimitysten perusteella Euroopan parlamenttia kuultuaan. Jäsenet 
nimitetään kuuden vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. Lain mukaan jäsenten on hoidettava tehtäviään täysin 
riippumattomasti ja EU:n yleisen edun mukaisesti.
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Lapsen kanssa keittiössä
Juustoista hyvää helposti

Alkuvuosi on mukava aloittaa 
yhdessä keittiössä puuhaillen. 
Lapset selkeästi tykkäävät ja 
auttavat mielellään ruoan-
laitossa, kun valitset reseptit 
lasten suosikkien joukosta. 
Lapset voivat käyttää ruoan-
laitossa luovuuttaan ja ruoka 
maistuu paremmin, kun sitä 
on päässyt itse valmistamaan.

Tämän ruokanurkkauksen 
ruokaohjeiksi on valittu juus-
toinen granaattiomenasalaatti 
ja juustoinen kukkakaalikeitto. 

Monet juustolajit ovat tar-
koitettu rikastuttamaan ruo-

kavaliotamme. Juustot sopivat 
useisiin salaatteihin ja keittoi-
hin. Keitot ovat hyviä ateria-
vaihtoehtoja, nopeita valmis-
taa ja monesti myös varsin 
edullista. 

Salaateista saa helposti ruo-
kaisamman lisäämällä siihen 
juustoa. Erilaiset melonit, 
päärynä tai omena sopii täy-
dellisesti salaatteihin ja kau-
niit punaiset granaattiomenan 
siemenet koristavat salaattia.

Juustoinen granaattiomenasalaatti
1  granaattiomena
2  päärynää
2 rkl sitruunamehua
150 g vuonankaalia
150 g emmental-juustoa
2 rkl omenaviinietikkaa
1   appelsiini
3 tl  juoksevaa hunajaa
3 rkl oliiviöljyä
mustapippuria ja suolaa

Nouki graniittiomenan sieme-
net kulhoon. Kuori päärynät, 
poista keskustat ja kuutioi 

päärynät. Tiputa päärynänpa-
loille sitruunanmehua, etteivät 
ne tummuisi. Paloittele juusto. 
Asettele vuonankaalit tarjoi-
luvadille, juuston palat, pää-
rynät ja granaattiomenan sie-
menet. Purista puolikkaasta 
appelsiinista mehut ja sekoita 
kulhossa viinietikka, kolme 
ruokalusikallista appelsiinin 
mehua, hunaja ja oliiviöljy. 
Lisää mustapippuria ja suolaa. 
Kaada kastike salaatin päälle. 

Juustoinen kukkakaalikeitto
8 dl vettä
1  kasvisliemikuutio 
250 g Koskenlaskija  
Voimakasta -sulatejuustoa
400 g tuotetta kukkakaalia
2 dl ruokakermaa
1 dl  Maizena
  -suurustejauhoa
mustapippuria myllystä
1 dl silputtua persiljaa

Keitä pieniksi pilkottu kukka-
kaali kasvisliemessä, kunnes 
kukkakaali on pehmeää. Lisää 

kuutioitu sulatejuusto ja ruo-
kakerma. Kuumenna sekoitta-
en, kunnes juusto on sulanut. 
Suurusta esimerkiksi Mai-
zenalla ja kiehuta hiljalleen 
muutama minuutti. Mausta 
mustapippurilla ja lisää keit-
toon silputtua persiljaa. 
Tarjoa keitto salaatin, tuorei-
den sämpylöiden kanssa.

Maukas keitto. Sämpylät kuuluvat keiton kaveriksi.

❦ Teksti: Liisa Kotimäki
 Kuvat: Liisa Kotimäki ja Patrizia Onza

Pikku-Kokki Patrizia valmistaa gra-
naattiomenasalaattia. Ensimmäinen 

vaihe valmis!

Granaattiomenasalaatti on valmis tarjottavaksi.

Helmerin ruokanurkkaus
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Helmereiden hallitus vuonna 2015
Yhdistyksen ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan 
seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi Merja Äimänen.

Hallitukseen päätettiin valita uusien sääntöjen mahdollista-
mana puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi 
varajäsentä.

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Heikki Immonen, 
Liisa Kotimäki, Anna-Maija Kunnas, Rauni Mononen, Irmeli 
Satka ja Sirkka Warvas. Varajäseninä toimivat Marja Alppi ja 
Tuuli Paavola. Opiskelijat jäseniksi maksutta

Helsingin Merkonomien syysvuosikokous pidettiin 20.11.2014 
yhdistyksen toimistossa.

Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousar-
vio vuodelle 2015. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksuosuudeksi 
vahvistettiin entinen eli 25 euroa. Seniorijäsenten maksuosuus 
edelleen 12 euroa. Opiskelijajäsenet saavat vuonna 2015 jäse-
nyytensä 0 eurolla.

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto – SMYL ry:n syysliit-
tokokous pidettiin Helsingissä 8. marraskuuta MJK-instituutin 
tiloissa Ruoholahdessa. 

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2015 talousarvio ja toimin-
takertomus. Liittokokous vahvisti myös uudet vuosittaiset jäsen-
maksut ja niiden perusteet. Varsinaisen jäsenen liiton osuus on 69 
euroa, opiskelijajäsenen 20 euroa ja seniorijäsenen osuus 30 euroa. 

Ainais- ja kunniajäsenten maksuksi liittokokouksessa vah-
vistettiin 25 euroa. Maksu menee ainoastaan liiton kuluihin, 
eikä Helsingin Merkonomit jatkossakaan peri maksua omilta 
ainais- ja kunniajäseniltään.

Helsingin Merkonomien vuosimaksut vuonna 2015
* varsinainen jäsen: 98,00 euroa
* seniorijäsen (70-v): 42,00 euroa
* opiskelijajäsen: 0 euroa
* ainais- ja kunniajäsen: 25,00 euroa

Kokousuutiset

Syyskokouksissa päätettiin tulevasta toiminnasta

Kutsu Helsingin Merkonomien kevätvuosikokoukseen
keskiviikkona 25.3.2015 kello 18.00.

Paikka: Yhdistyksen toimiston kokoushuone, osoite: Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1) Kokouksen avaus
2) Läsnäolijoitten toteaminen
3) Kokouksen järjestäytyminen
 Valitaan kokouksen
  puheenjohtaja
  sihteeri 
  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  kaksi ääntenlaskijaa
4) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esityslistan hyväksyminen

6) Kevätkokousasiat
 1. käsitellään vuoden 2014 toimintakertomus, tilin-

päätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan 
kertomukset

 2. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
 3. valitaan yhdistyksen mahdollisesti tarvitsemat 

edustajat 
7) Ilmoitusasiat
8) Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilua.  Tervetuloa!

Helsingin Merkonomien hallitus

Jäsenmaksun maksamalla
saat jäsenetusi
Opiskelijat jäseniksi ilmaiseksi – seniorit edullisesti
Kalenterivuoden 2015 jäsenmaksulasku lähetettiin jäsenillemme 
tammikuussa. Jäsenmaksun eräpäivä on helmikuun puolivälissä 
(13.2.2015). Vuoden 2014 tammikuussa postitimme kaikille 
jäsen/vakuutuskortit, jotka ovat voimassa tammikuuhun 2017, 
jolloin lähetämme uuden jäsenkortin. Esittämällä jäsenkorttisi 
saat käyttöösi kaikki SMYL-liiton jäsenedut. Jäsenkortti toimii 
myös vakuutuskorttina kaikille alle 71-vuotiaille (vakuutus voi-
massa sen vuoden loppuun kun jäsen täyttää 70 vuotta).

Helsingin Merkonomien varsinaisen jäsenen vuosimaksu on 
98 euroa.  Jäsenenä saat kaikki liiton edut, mukaan lukien mat-
kustajavakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen sekä työsuhde-
juristin neuvontapalvelut.

Seniorijäsen, joka on täyttänyt 70 vuotta, maksaa jäsenmak-
sua vain 42 euroa vuodessa. Jäsenmaksu on verotuksessa vä-
hennyskelpoinen. Opiskelijoille vahvistettiin tälle vuodelle 0 
euron jäsenmaksu!

Tutustu rahanarvoisiin jäsenetuihisi sivuilla:  www.smyl.fi ja 
vakuutusetuihin www.if.fi/smyl. Huomaa myös jäsenhankinta-
kampanja Helmeri-lehden takakannessa.

Merja Äimänen
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Tapahtumakalenteri

Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Maksaessasi käytä maksuviitettä. 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. 

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.

To 12.2. klo 16.30 – 18.00
Luonnontieteellinen museo
Kirahveja kimnaasissa -näyttely
Pohjoinen Rautatiekatu 13, 00100 Helsinki
www.luomus.fi

Helmereille varattu opastettu tutustuminen Luonnontieteelliseen mu-
seoon. Opastus lähtee ala-aulasta, Elmeri-elefantin vierestä ja kestää 
tunnin. Tämän jälkeen on mahdollisuus kiertää omatoimisesti klo 18 
asti. Opastus on museon yleisopastus ja pohjautuu museorakennuk-
sen historiasta kertovaan ”Kirahveja kimnaasissa” -erikoisnäyttelyyn.
Ryhmäkoko on 25 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.

Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 6.2. mennessä.
Hinta: 10,00 e. Sisältää sisäänpääsymaksun ja opastuksen, 
Maksuviite: 290988
 
Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Ke 25.2. klo 19.00
Harold Pinter:

PETOS
Kansallisteatteri 
Willensauna 
 
Petos (Betrayal, 1978) on yksi Pinterin tunnetuimmista näytelmistä, 
jonka pohjalta on myös tehty samanniminen elokuva vuodelta 1983. 
Uuden tulemisen ensi-ilta oli 10.12.14, ohjaajana Arto af Hällström 
ja rooleissa ovat Marc Gassot, Maria Kuusiluoma ja Petri Liski. 

Hinta: 27,00 e (normaali 30 €), maksuviite: 291013

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Tuija Auersalo jakaa liput teatterin aulassa oikealla klo 18.30 
lähtien. 

Vetäjä: Irene Uimonen
 

Su 1.3. klo 17.00
Beniamino Gigli -seuran 30-vuotisjuhlakonsertti
Savoy-teatteri 
Kasarmikatu 46–48, Helsinki
 
Beniamino Gigli -seuran konsertit ovat kautta vuosien olleet 
erikoinen tapaus oopperakonserttien joukossa, tunnelma 
konserteissa on ihan omaa luokkaansa.  

Juhlakonserttiin ovat jo varmistaneet osallistumisensa italialainen 
tenori Emanuele Servidio, maailmanuraa tekevä basso Mika Kares 
ja äskettäin merkittävän Lauritz Melchior -kilpailun Tanskassa 
voittanut sopraano Tiina-Maija Koskela. Mukaan on myös saatu 
nuori italialainen mezzosopraano Paola Cacciatori. Laulajia säestää 
entiseen tapaan Liisa Pimiä. 

Hinta  27,00 € (normaali 39,50 €), maksuviite: 291110

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Tuija Auersalo jakaa liput teatterin aulassa ovien lähellä klo 16.30 
lähtien.

Vetäjä: Irene Uimonen, SOK:n Eläke-Eevat
 

La 7.3. klo 9:00
Seili-musikaaliretki Turkuun

Ohjelma                
Klo  9:00 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista 
Bussari Oy:n bussilla suoraan Turun moottoritietä (169 km) kohti 
Turkua.
Klo 11:00–13:30 Tutustumme Turun VPK:n Talo - Brankkuun 
(Eskelinkatu 5).
Jukka Helttulan luotsaama talokierros kestää reilun tunnin. 
Opastuksen jälkeen lounastamme VPK:n ravintolasalissa. 
Noutopöytälounaaseen kuuluu kaksi salaattia, ylikypsää possua, 
keitetyt perunat, mansikkakiisseli, kahvi, leivät ja levitteet. 
Ilmoitathan ruokarajoitteesi jo paikkaa varatessasi. 
Klo 14:00–16:15 Seili-musikaali hullusta rakkaudesta Turun 
Kaupunginteatterin väistötilassa LOGOMO-Teatterissa 
(Köydenpunojankatu 14).
 
Käsikirjoitus: Satu Rasila, ohjaus: Mikko Kouki, musiikin sovitus 
ja johto: Jussi Vahvaselkä. 

Esityksen päätyttyä alkaa kotimatkamme.  
Reilusti ennen klo 19.00 saavumme lähtöpisteeseen.

Liput Irene Uimonen jakaa bussissa ja laittaa käsiohjelman 
kiertämään. Paikat A-katsomo riveillä 11–13 keskellä. (Ensimmäinen 
rivi on poikkeuksellisesti numero 4. Saliin suurempien numeroiden 
puolelta katutasosta.)

Hinta 82,00 euroa, maksuviite: 291071
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia paikkoja.

Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
Lisätiedot: www.helmeri.fi
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Ke 11.3. kello 17.00
Sibelius ja taiteen maailma -näyttely
Ateneumin taidemuseo
Kaivokatu 2, 00100 Helsinki
 
Sibeliuksen juhlavuoden näyttelyn, Sibelius ja taiteen maailma, 
esittely Helmeri-ryhmälle alkaa Ateneum-salissa klo 17.00. Näyttely-
esittely kestää noin puoli tuntia.
Opas noutaa ryhmät museon sisäpihalta (jossa on myös museon 
kauppa) vähän ennen näyttelyesittelyn alkua. Sisäpihalle pääsee 
suoraan Ateneuminkujan puolelta. Ryhmien pitää olla valmiina sisä-
pihalla odottamassa 15 minuuttia ennen varattua aikaa. Helmeri-
ryhmän vetäjä jakaa osallistujille näyttelytarrat.
 
Sibeliuksen syntymästä 150 vuotta
Vuonna 2015 tulee kuluneeksi 150 vuotta säveltäjä Jean Sibeliuksen 
syntymästä. Ateneumin taidemuseo otti varaslähdön juhlavuoteen 
laajalla juhlanäyttelyllä, joka esittelee säveltäjän yhteyksiä aikansa 
kuvataiteisiin. Näyttely on avoinna 22.3.2015 asti.

Hinta: 16 e (sis. näyttelyn esittelyn ja lipun) 
Maksuviite: 291602
Ilmoittautumiset ja maksut 4.3. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ti 17.3. klo 16.00 – 18.00
Vierailu Pauligin 
kahvipaahtimoon
Oy Gustav Paulig Ab
Satamakaari 20,  
00980 Helsinki
www.paulig.fi

Mielenkiintoiseen vierailuohjelmaan kuuluu tervetulokahvit ja lyhyt 
yritysesittely. Museokierros Pauligin museossa ja tutustuminen 
paahtimon tuotantoon tuotantokäytävällä edeten.

Ryhmäkoko on 20 henkilöä ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheen-
jäsenensä tai ystävänsä.

Sitovat ilmoittautumiset 7.3.2015. Tilaisuus on maksuton.

Tapaaminen osoitteessa Satamakaari 20, paahtimon 
pääsisäänkäynnin aulassa viimeistään klo 16. Tulethan ajoissa.

Näin löydät perille:  
www.paulig.fi/ammattilaisille/instituutti/yhteystiedot

Tervetuloa!
Helmeriterveisin  Liisa Kotimäki

Ti 17.3. klo 19.00
Flirttikurssi 55+
Oikeus kukkia
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
 
Lämminhenkinen flirttikurssi kuusikymppisille – uutuus Arena-
näyttämölle

Ruostuneet hurmaustaidot uuteen nousuun. Ryhmä kuusikymppisiä 
miehiä ja naisia ilmoittautuu kansalaisopiston flirttikurssille 
oppimaan, miten valloitetaan kumppani ja saadaan haaviin jopa se 
suuri rakkaus. Kurssi yhdistää lesket, ikisinkut, eronneet ja 
karanneet. 

Rooleissa: Heidi Herala, Leena Uotila, Eija Vilpas, Heidi Lindén, 
Pertti Koivula, Jari Pehkonen, Eppu Salminen, Tom Wentzel.
Ohjaus: Pentti Kotkaniemi 
Ensi-ilta 22.1.2015

Hinta: 34,00 e (permantopaikat) maksuviite: 291068
Ilmoittautumiset ja maksut: 13.2. mennessä

 Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ke 18.3. klo 19:00
Leoš Janáček 

Ovela kettu -ooppera
Suomen Kansallisooppera
 
Sadunomainen ooppera koko perheelle
 
Ikäsuositus: yli 6-vuotiaille.
Kesto 2 t 10 min, 1 väliaika. 
Esityskieli suomi, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Musiikinjohto: Dalia Stasevska
Ohjaus: Immo Karaman

Saat liput Irene Uimoselta Oopperan aulassa puolta tuntia ennen 
esitystä, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti vasemmalla. 
Irene lähettää sähköpostitse tärkeimmät sivut käsiohjelmasta.

Hinta 74,00 e (perushinta 86,50) ja lapsille 45,00 e (sisältävät 
palvelumaksut), maksuviite: 291026
Hyvät keskipermantopaikat riveillä 9-11 (B-hintaryhmä).
Ilmoittautumiset ja maksut 30.1. mennessä. 
Kysy mahdollisia paikkoja.
Huom! Ilmoita aikuisten ja lasten lippujen varausmääräsi.
 

La – su 21. – 22.3.
Georg Ots 95 -gaalakonsertti Tallinnassa 
Estonia-teatterissa 21.3. klo 19.00
 
Virolaisen, Suomessakin rakastetun iskelmä- ja oopperalaulaja Georg 
Otsin syntymästä tulee 21.3.2015 kuluneeksi 95 vuotta. Tämän 
kunniaksi Estonia-teatterissa järjestetään gaalakonsertti Georg Ots 
95. Konsertin johtavat Eri Klas ja Jüri Alpertsen.
 
Matkaohjelma:
Lauantai 21.3.
Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS:llä klo 11.30–14.00. 
Kokoustila käytössä laivamatkan ajan. Kello 11.45 nautitaan 
bistrobuffet laivan 8. kannen ravintolassa. Opas ja bussi vastassa 
Tallinnan satamassa, josta bussikuljetus hotelliin ja majoittuminen 
hotelli Park Inn Centraliin. Hieman vapaa-aikaa ja siirrytään 
kävellen Estonia-teatteriin, jossa alkaa klo 19.00 Georg Ots 95 - 
gaalakonsertti.

Sunnuntai 22.3.
Buffetaamiainen hotellissa. Huoneiden luovutus klo 12.00. Vapaata 
aikaa. Iltapäivällä bussikuljetus hotellista satamaan. Viking XPRS 
lähtee Tallinnasta klo 16.30 ja saapuu Helsinkiin klo 19.00. 

Tapahtumakalenteri

17Helmeri 1-2015



Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Kokoustila käytössä laivamatkan ajan. Bistrobuffet juomineen 
(hanaviini/olut/vesi) klo 16.15.

Laiva-aikataulu:
21.3. Helsinki – Tallinna Viking XPRS klo 11.30-14.00
22.3. Tallinna-Helsinki Viking XPRS klo 16.30-19.00

Matkan hinta: 250,00 e/hlö (kahden hengen huoneessa), 
maksuviite: 291589
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 38,00 euroa. 
Varausmaksu 75,00/henkilö 7 vrk:n sisällä varauksesta, 
loppumaksu 31.1. mennessä.  
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy mahdollisia peruutuksia.
Lisätiedot www.helmeri.fi

Ilmoita nimesi siinä muodossa kuin passissa sekä syntymäaikasi. 
Anna myös kotiosoitteesi aineiston lähettämistä varten, kiitos.
Matkalle mukaan passi tai EU-henkilökortti. 
Hotellitiedot: 
Park Inn by Radisson Central Tallinn***+ 
Narva Mnt 7C, 
10117 Tallinn, Viro 
Puh. +372 633 9800 
http://www.parkinn.com/hotel-centraltallinn

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit

Ti 24.3. klo 18.30
Astrid Lindgren

Peppi Pitkätossu
Tervetuloa Huvikumpuun
 
Helsingin Kaupunginteatteri
Suuri näyttämö
 
Koko perheen 
musiikkinäytelmä tuli 
vuoden alussa 
Kaupunginteatteriin.
Seikkailua ja kutkuttavaa 
jännitystä lapsille ja 
lämmintä nostalgiaa 
aikuisille samassa paketissa.

Rooleissa Anna-Riikka 
Rajanen/Maija Koivisto, Petrus Kähkönen, Raili Raitala, Panu 
Vauhkonen, Ursula Salo, Kirsi Karlenius, Kaisa Torkkel, Sari 
Haapamäki, Iikka Forss, Tuukka Leppänen, Sauli Suonpää, Helena 
Haaranen, Sofia Hilli, Juha Jokela, Ilkka Kokkonen, Unto Nuora, 
Inka Tiitinen.
Ohjaus Milko Lehto,  
Musiikki Georg Riedel 
Kapellimestari Markku Luuppala 

Ikäsuositus: 5-vuotiaasta ylöspäin.
Hinta: 39,00 e (aikuinen), 22,00 e (lapsi), maksuviite: 291039
Hyvät permantopaikat.
Ilmoittautumiset ja maksut 20.2. mennessä.
HUOM! Ilmoita lisätiedoissa aikuisten ja lasten lippujen 
varausmäärät, kiitos.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
 

Tapahtumakalenteri

To 26.3. klo 17.00 – 18.30 
Vierailu Helsingin kulttuuriapteekkiin: 
Joutsen apteekki
Lapinlahdenkatu 1, 00180 Helsinki 
Lapinlahdenkadun ja Eerikinkadun kulmassa.
www.joutsenapteekki.fi

Tutustumme jugen-
dapteekin historial-
liseen miljööseen ja 
apteekin alakerrassa 
sijaitsevaan apteek-
kimuseoon apteek-
kari Bengt Mattilan 
johdolla.

Helsingin Joutsen 
apteekki on Suomen 
ainoa jäljellä aktii-
vitoiminnassa oleva 
historiallinen apteekki. Entisajan apteekin toimintaa on helppo ku-
vailla tässä kulttuurihistoriallisessa ympäristössä, jossa apteekin ja-
lopuukalusteet (amerikkalainen saksanpähkinäpuu) vuodelta 1912 
antavat sopivat puitteet. Tarinoiden kautta tutustumme entisajan 
apteekin tuoksumaailmaan ja makunäytteinä tarjolla on salmiakki-
pastilleja ja merimiesmälliä. 

Ryhmäkoko on 25 henkilöä ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä 
tai ystävänsä.

Sitovat ilmoittautumiset 19.3. mennessä.
Osallistumismaksu 3.00 € henkilö, maksetaan tasarahalla 
paikanpäällä Liisalle.

Tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

1.-6.4. (ke-ma)
Helmerien pääsiäismatka 
BALKANIN AARTEITA – KROATIA, MONTENEGRO  

JA BOSNIA-HERTSEGOVINA

Matkalle on ilmoittautunut 21 henkilöä.
Muutama paikka vapaana, joten ilmoittautumisaikaa on pidennetty 
30.1.2015 asti!
Huom!: Ilmoita osallistujan nimi (kuten nimi on passissa), passin 
numero (!), syntymäaika ja koti- 
osoite yhdistykseen: helmeri [at] helmeri. fi

Matkaohjelma:
Keskiviikko 1.4. 
Finnairin reittilento Helsingistä Dubrovnikiin, jossa suomenkielinen 
opas vastassa lentokentällä. Kentältä bussikuljetus Dubrovnikiin, jo-
ta englantilainen kirjailija G.B. Shaw kutsui paratiisiksi maan pääl-
lä. Dubrovnik on Etelä-Dalmatian suurin ja kaunein kaupunki, ja sen 
muurien suojassa oleva vanhakaupunki on jokaisen nähtävä.
Majoittuminen Lero-hotelliin ja yhteinen illallinen hotellissa. 
Torstai 2.4. 
Aamiainen hotellissa. Kahden tunnin kävelykierros Dubrovnikin van-
hassa kaupungissa, joka kuuluu Unescon suojelukohteisiin. 
Kierroksen jälkeen vapaata aikaa Dubrovnikissa, illalla yhteinen il-
lallinen hotellissa.
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Tapahtumakalenteri

Perjantai 3.4. (Pitkäperjantai) 
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähdetään heti ihmeelliseen 
luonnon aarreaittaan, Montenegroon. Montenegron helmiä ovat 
mm. Kotorin laakso, joka kuuluu maailman 30 kauneimman laakson 
joukkoon, Euroopan syvin kanjoni Tara (vain Coloradon kanjoni on 
syvempi) sekä Dormitor-vuoristo – maan maisemien kehutaankin 
olevan Euroopan kauneimpia. Lyhyen Kotorin kaupungin kierroksen  
jälkeen matka jatkuu pitkin kuuluisaa serpentiinitietä Njegusin ky-
lään, jossa maistellaan paikallisia herkkuja: ilmakuivattua kinkkua, 
juustoa ja lasillinen viiniä. Paikallisilta voi myös ostaa kinkkua, 
juustoa ja käsitöitä mukaan. Matka jatkuu entisen pääkaupungin Ce-
tinjen läpi kohti Budvaa. Budvassa tutustutaan sen kauniiseen, kes-
kiajalta peräisin olevaan keskustaan ja nähdään myös citadella eli 
linnake (ulkoapäin).
Illaksi paluu Dubrovnikiin, jossa yhteinen illallinen hotellissa.
Lauantai 4.4. 
Aamiainen hotellissa. Retki Bosnia-Hertsegovinaan, tähän mielen-
kiintoiseen vuoristo- ja metsämaisemien peittämään maahan. Päi-
vän aikana tutustutaan Mostariin, jossa tehdään kaupunkikierros ja 
nähdään sen kuuluisa Stari Most -silta. Kaupungin symboliksi nous-
sut, 1500-luvulla Neretva-joen yli rakennettu marmorisilta pommi-
tettiin hajalle Balkanin sodan aikaan. Kaupunkikierroksen jälkeen 
syödään tyypillinen bosnialainen lounas viineineen upean luonnon 
keskellä ja tutustutaan myös bosnialaiseen Tekija-taloon.
Paluu takaisin Dubrovnikiin, yhteinen illallinen hotellissa.
Sunnuntai 5.4. (1. pääsiäispäivä) 

Aamiainen hotellissa. Päivä viete-
tään Kroatiassa, Konavlen laak-
sossa. Ensimmäisenä vieraillaan Ci-
lipin kylässä. Kylässä nähdään joka 
sunnuntai esitettävä folklore-ta-
pahtuma, joka järjestetään pääsiäi-
sestä alkaen joka sunnuntai aina 
lokakuun loppuun saakka. Kylän 
aukiolla Pyhän Nikolauksen kirkon 
edessä paikallinen folklore-ryhmä 
esittelee pyhän messun jälkeen 

Konavlen alueen tapoja ja perinteitä. Paikalla mahdollisuus ostaa 
myös Konavlen tunnettuja käsitöitä. Vierailu Rilovicin viinikellaris-
sa, jossa nautitaan kotitekoista hedelmäviinaa, pientä makeaa ja 
kellarin kolmea lajia eri viiniä.
Maistiaisten jälkeen matka jatkuu Kameni Dvorin maatilalle, noin 30 
kilometrin päässä Dubrovnikista. Perhe Mujon pitämä turismitila si-
jaitsee luonnonkauniissa ja rauhallisessa ympäristössä Konavlen 
laakson alueella. Tilalla nautitaan upea lounas Lovornon kylän 
omista raaka-aineista.
Lounaan jälkeen tutustutaan vielä Sisan taidegalleriaan. Miho Sisa on 
naivistinen taiteilija, jonka maalaukset kertovat Konavlen alueen lä-
hihistoriasta, arkipäivästä, asukkaista ja perinteistä. Konavlen retken 
jälkeen palataan Dubrovnikiin, jossa ilta vapaa omalle ohjelmalle.
Maanantai 6.4. (2. pääsiäispäivä) 
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen bussikuljetus Dubrovnikin lento-
kentälle, josta Finnairin reittilento Helsinkiin.
Tarkempi ohjelma: www.helmeri.fi
 
Matkan hinta: 1195,00 euroa/matkustaja (edellyttää vähintään 
20 hengen ryhmää), maksuviite: 290878
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 150,00 euroa.
Ilmoittautumiset viimeistään 30.1. Kysy pikaisesti paikkoja – 
lentopaikat vahvistetaan 2.2.
Ennakkomaksu 250 euroa/matkustaja kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 12.2.
Huom! Kirjoita osoitteesi, mahdolliset ruokarajoitteet ym. 
tarpeelliset tiedot Lisätieto-sarakkeesen.
Matkan hintaan sisältyvät:
* Finnairin reittilennot Helsinki-Dubrovnik-Helsinki veroineen 
* matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja tutustumiskäynnit 

* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa Dubrovnikissa hotelli 
Lerossa 
* matkaohjelman mukaiset ruokailut ja maistiaiset (puolihoito) 
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä
Lentoaikataulu:
Helsinki – Dubrovnik AY 181 klo 16.55–18.55 
Dubrovnik – Helsinki AY 182 klo 11.00–15.00
Hotelli:
Hotelli Lero*** (Dubrovnik), Iva Vojnovica 14, 20 000 Dubrovnik 
Puh. +385 20 341 333, www.hotel-lero.hr
Tärkeää! Passin on oltava voimassa 6 kk matkan päättymisen 
jälkeen. Matkatoimisto tarvitsee passin numeron etukäteen.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy,  
www.matka-agentit.fi

To 16.4. klo 19.00
Jari Tervo - Sami Keski-Vähälä

Troikka
Kuka murhaisi Mannerheimin
Helsingin kaupunginteatteri
Studio Pasila
Ratamestarinkatu 5, Helsinki

Jari Tervon Troikka-romaani uutuusnäytelmänä Studio Pasilaan

Jari Tervon romaaniin Troikka perustuva Sami Keski-Vähälän 
uutuusnäytelmä on täynnä eloa ja humoristista henkeä liitettynä 
Suomen historian tapahtumiin tavalla, joka yllättää katsojan. 
 
Troikka kertoo Mannerheimin junamatkasta Tampereelle 
suojeluskuntajuhlille pääsiäisenä 1920. Matkaseuraksi hän saa 
varatuomari Ellen Katajan, jolla on uutinen kerrottavanaan: kenraali 
aiotaan murhata Tampereella. 

Rooleissa: Sanna-June Hyde, Eero Saarinen, Carl-Kristian Rundman, 
Rauno Ahonen, Leena Rapola, Risto Kaskilahti 
Ohjaaja: Kari Rentola 

Hinta: 26,00 e, maksuviite: 291055 
Ilmoittautumiset ja maksut 13.3. mennessä. 

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen

Ti 21.4. klo 18:00-20.00
Tutustuminen Jätevoimalaan 
Helmereille on varattu tutustumiskäynti Vantaan Energian 
Jätevoimalaan (www.vantaanenergia.fi)
Tilaisuus on maksuton.
Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi

Ke 22.4. klo 19:00
Suuri kuorogaala – Oopperan kuoro 70 vuotta
Kansallisoopperan päänäyttämö
Helsinginkatu 58, 00251 Helsinki
 
Suomen ainoa päätoiminen ammattikuoro, Kansallisoopperan 
kuoro, järjestäytyi nykyiseen muotoonsa 70 vuotta sitten. Taivalta 
juhlistaa Suuri kuorogaala päänäyttämöllä. Jere Erkkilän ohjaamassa 
visualisoidussa konsertissa koetaan oopperan mahtavimmat 
kuorokohtaukset ylikapellimestari Michael Güttlerin johdolla. 
Lavastus Anna Kontek, tuottaja Tatu Näyhö.
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Tapahtumakalenteri
Solisteina: tenori Mika Pohjonen, basso Jyrki Korhonen. Mukana 
näyttävässä esityksessä on myös Kansallisbaletin tanssijoita.
Hinta: 41,50 € (perushinta 45 €), sis. palvelumaksun,  
maksuviite: 291042
Ilmoittautumiset ja maksut 12.2.15 mennessä
Muutama paikka jäljellä.
Saat liput Irene Uimoselta Oopperan aulassa puolta tuntia ennen 
esitystä, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti 
vasemmalla. 

Vetäjä: Irene Uimonen

Ti 28.4. klo 19.00
Pirkko Saisio ja Jussi Tuurna

SLAVA! Kunnia.
Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
 
Oligarkkien ooppera 
Kansallisteatterin kevättalven 
uutuus, Pirkko Saision kirjoittama 
ja Jussi Tuurnan säveltämä 
musiikkinäytelmä

Pirkko Saision kirjoittama, Jussi Tuurnan säveltämä ja Laura Jän-
tin ohjaama musiikkinäytelmä SLAVA! Kunnia. iskee salamana Venä-
jän olemuksen ytimeen, ilottelee rakennetuilla identiteeteillä, pal-
jastaa rakenteet. Nykyisyys, tulevaisuus, historia ja myytit sulautu-
vat pyörteeksi, joka tornadona johdattaa katsojan kohti ällistyttä-
vää loppuratkaisua. Jussi Tuurnan ja Pirkko Saision yhteistyönä on 
aiemmin nähty Kansallisteatterissa menestysesitys HOMO! (2011). 
Tuurnan johtama orkesteri ja kuoro ovat olennaisessa osassa myös 
SLAVA! Kunnia. -esityksessä.
OHJAUS: Laura Jäntti 
MUSIIKKI: Jussi Tuurna
ROOLEISSA: Kristiina Halttu, Leo Honkonen, Katariina Kaitue, 
Juhani Laitala, Markku Maalismaa, Janne Marja-aho, Juha Muje, 
Marja Salo, Aku Sipola (Näty), Timo Tuominen, Puntti Valtonen ja 
Tiina Weckström.

Kantaesitys Suurella näyttämöllä 25.2.2015.
Hinta: 40,00 e (permantopaikat rivillä 7), maksuviite: 291576
Ilmoittautumiset ja maksut 23.3.mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ke 6.5. klo 8.00 – n. 20.20
Kulttuuripäivä Mäntässä 
 
Mäntän kulttuuriretkellä tutustuminen Serlachiuksen pääkonttorin 
Gustav-museoon, lounas upealla Mäntän Klubilla, opastus 
taidemuseo Göstan kartanossa ja uudessa paviljongissa, 
omatoimista aikaa puistossa ennen Mäntän kauniin kivikirkon 
opastusta.

Ohjelma:
Klo  8:00 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Bussari Oy:n bus-
silla kohti Mänttää (263 km) ja Serlachius-museoita. Matkalla pieni 
tauko.
Klo 11:30  Serlachius-museo Gustaf (R. Erik Serlachiuksen katu 2)
Teemme oppaamme Lauri Vuohelaisen johdolla kierroksen Gustaf-
museossa, joka on täynnä tarinoita. Tutustumme entisen pääkontto-
rin upeaan arkkitehtuuriin ja vierailemme sen näyttelyissä. Kuulem-

me paperiyhtiön historiasta ja elämästä Serlachiusten valtakunnas-
sa. Kesto noin tunnin.
Klo 12:30   Gustaf kertoo Paperiperkeleen tarinan 
Tutustumme suomalaisen paperiteollisuuslegendan G. A. Serlachiuk-
sen elämään ja liiketoimiin vahvasti dramatisoidussa näyttelyssä. 
Näyttelyreitti suljetaan läpi omatoimisesti, äänitarinoiden siivittä-
mänä. Kesto puoli tuntia.
Klo 13:05  Bussissa. Ajo 1 km Mäntän Klubille (Tehtaankatu 33)
Klo 13:15-14:15 Lounas ja talokierros halukkaille Mäntän  
Klubilla
Runsas lounas sisältää salaattipöydän ja keiton, pääruuan pöytiin 
tarjoiltuna ennakkoon tilattuna kahdesta vaihtoehdosta, jälkiruuan 
ja kahvin/teen noutopöydästä. Ilmoita jo paikkaa varatessasi ruo-
karajoitteesi ja haluatko liha/kana- tai kalapääruoan.         
Klo 14:20  Bussissa. Ajo 4 km (7 min) Serlachius-museo Göstaan 
(Joenniementie 47).
Klo 14:30-15:30  Göstan opastettu kierros
Klo 15:30-16:00  Omatoimista aikaa Göstassa ja puistossa
Tarkemmin aikaa tutustua Göstan näyttelyihin, museokauppaan ja 
puistoon. 
Klo 16:05   Jälleen bussissa. Ajo 3 km (5 min.) Mäntän kirkolle.
Klo 16:15–16:45  Mäntän kivikirkon opastus (Länsitorikatu 2) 
Klo 16.50            Lähdemme kotimatkalle                                
Noin klo 20.20     Saavumme lähtöpisteeseen Mikonkadulle tai voit 
aikaisemminkin jäädä pois.

Hinta: 60,00 €, maksuviite: 291592
Ilmoittautumiset ja maksut 23.3. mennessä.
Tällä hetkellä vain muutama vapaa paikka.

Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

Ti 19.5. klo 19.00
MAMMA MIA! -musikaali
Svenska Teatern
Pohjoisesplanadi 2, Helsinki
 
Mamma Mia! 
-musikaali perustuu 
ABBA:n musiikkiin.
Käsikirjoittaja 
Catherine Johnsonin 
iloisen ja hauskan 
tarinan tapahtuma-
paikkana on eräs 
kreikkalainen saari. 
Donnan, 40-vuotiaan yksinhuoltajan, tytär Sofie on menossa 
naimisiin. Sofie ei tiedä, kuka hänen isänsä on, mutta luettuaan 
äitinsä päiväkirjan hän tajuaa, että isäehdokkaita on peräti kolme. 
Hän kutsuu kaikki kolme miestä häihinsä salaa. Yksi miehistä on 
hänen isänsä, mutta kuka? 

Ilmoittautumiset ja maksut 28.2. mennessä.
Hinta: 82,00 e - permantopaikat (norm. 88,00 e),  
maksuviite: 291084

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
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Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi, 
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille:  
127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.

Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman 
tilillemme. 

Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen näytöstä 
sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!

Tapahtumakalenteri
27.9. – 4.10. (su-su)
Helmerien syysmatka Portugaliin                                                             

Portugalin helmi Nazaré –
Euroopan mantereen läntisin ranta

Ennakkoon varatut 12 
paikkaa täyttyivät 
nopeasti, mutta saim-
me lisää paikkoja.
Mielenkiintoinen Portugal, 
ihastuttava Nazaren alue 
Atlantin rannalla, paljon 
historiallisia nähtävyyksiä, 
herkkuja ja paikallisia vii-
nejä – ja hienostunut Tha-
lasso-merivesikylpylä kaikkine hoitoineen – tämä on koettava! 
Thalasso Portugal on kylpyläkeskus, joka hyödyntää Nazaren ki-
vennäisrikkaan meriveden terapeuttisia ominaisuuksia tarjotakseen 
hoitoja, jotka edistävät terveyttä, hyvinvointia ja kauneutta. Kylpy-
läkeskus hankkii merivetensä 300 metrin päästä. Jodirikas meri-ilma 
tunnetaan Portugalissa reumaattisia sairauksia ja hengitystieongel-
mia parantavasta vaikutuksestaan.

Matkaohjelma: 

Sunnuntai  27.9.
Lento Helsinki-Lissabon klo 05.30 – 08.25. Bussikuljetus (noin 
tunti) Lissabonista Nazaréhen, majoittuminen kylpylähotelliin. Kä-
velykierros Nazaren kylässä. Lounas hotellin ravintolassa, ja hyvän 
olon iltapäivä  merivesikylpylässä: thalasso-kierros (uima-allas, jos-
sa lämmitettyä merivettä, vastavirta, jalankulkukäytävä, turkkilai-
nen sauna, jääallas…) sekä hieronta. 

Maanantai  28.9.
Retki Tomarin historialliseen kaupun-
kiin ja temppeliherrojen linnaan. Linnan 
sisällä on ”Kristuksen luostari”, joka on 
yksi UNESCOn maailmanperintökohteis-
ta. Vierailu viinitilalle sekä viininmais-
tajaiset. Illallinen hotellin ravintolas-
sa. 

Tiistai 29.9. 
Vapaa-aikaa esimerkiksi ulkoiluun Nazaressa sekä hyvää oloa ja ter-
veyttä edistäviä hoitoja merivesikylpylässä.
Illallinen hotellin ravintolassa. 

Keskiviikko 30.9. 
Retki Euroopaan mantereen läntisimmällä reunalla sijaitsevaan  
Penicheen, joka on kalastusperinteistä tunnettu pikkukaupunki. 
Tutustuminen sen linnoitukseen sekä museoon. Vierailu myös  
Obidosin linnoitetussa, keskiaikaisessa kirkonkylässä, ihailemassa 
keskiaikaista tunnelmaa, vanhoja kirkkoja ja muureilta avautuvaa 
suurenmoista näköalaa.  Obidosissa maistellaan myös paikallista  
kirsikkalikööriä.  
Illallinen hotellin ravintolassa. 

Torstai 1.10. 
Retki Conimbrigan roomalaisen kaupungin rauniolle ja sen muse-
oon.  Se on yksi Portugalin suurimpia roomalaisajan asutuskeskuk-
sia, jonka rauniot on luokiteltu kansalliseksi muistomerkiksi. Vierai-
lu myös Barraidan viinimuseossa.   
Illallinen hotellin ravintolassa. 

Perjantai  2.10.
Vapaa-aikaa Nazaressa ja hoitoja merivesikylpylässä. Läksiäisillan 
ohjelmassa gastronominen elämys: herkullinen buffetillallinen ho-

tellin ravintolassa viininmaistajaisten  ja portugalilaisen oman eri-
koisuuden, fadomusiikkiesityksen kera. 

Lauantai 3.10.
Lähtö aamulla hotellista kohti Lissabonia, jossa kiertoajelu: aje-
taan Avenida da Liberdaden kautta vierailulle Belemin kaupungin-
osaan, jossa tutustumme Hieronymuksen luostariin, Löytöretkien 
muistomerkkiin ja Belemin torniin. Kuuluisia Belemin kermaleivok-
sia maistetaan niitä valmistavassa konditoriassa. Yhteisen lounaan 
jälkeen vieraillaan Parque das Nacoesissa eli vuoden 1998 ESPO-
maailmannäyttelyn alueella ja päästään tuliaisostoksille Vasco da 
Gaman kauppakeskukseen. 
Illalla kuljetus Lissabonin lentoasemalle, ja lento Helsinkiin  
klo 22.10.

Sunnuntai 4.10.
Saapuminen aamuyöllä klo 04.45 Helsinkiin. 
 
Hotelli: 
Miramar Hotel & Spa**** 
Rua Abel da Silva, Pederneira, 2450-060 Nazaré, Portugali 
http://www.miramarnazarehotels.com/

Matkan hinta: 1380 euroa/matkustaja, maksuviite: 291097
(Ennakkoon lippunsa vuoden 2014 lopussa varanneet saivat 
matkan ennakkovaraajan hintaan.)
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 194 euroa.

Hinta sisältää: TAP Portugalin reittilennot veroineen, 
matkaohjelman mukaiset kuljetukset ja retket suomenkielisen 
oppaan johdolla, majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa, 
hotelliaamiaiset ja muut matkaohjelman mukaiset ateriat, 
kylpylähoidot, viininmaistajaiset, fado-esitys.   

Maksut: varausmaksu 400 euroa/matkustaja maksetaan kahden 
viikon sisällä varauksesta, loppumaksu 7.9. mennessä.
HUOM! Ilmoittautuessa muista antaa koko nimesi (kuten passissa) 
ja kotiosoitteesi, johon voi lähettää liput ja muun matka-aineiston.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen 
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja. 
Tarkemmat tiedot: www.helmeri.fi
www.matka-agentit.fi

Ti 20.10. klo 19:00 
Oopperan kummitus -musikaali 
Suomen Kansallisooppera

Kaikki Helmereille tarjolla olleet liput on varattu. Lisäpaikkoja ei 
ole tähän näytökseen saatavilla.
Liput on toimitettu varaajille.
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Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi. 
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95. Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!

HELMERIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2015
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 12.2. 16.30 Luonnontieteellinen museo 10,00 e, viite: 290988
Ke 25.2. 19.00 Petos, Kansallisteatteri 27,00 e, viite: 291013
Su 1.3. 17.00 Beniamino Gigli -juhlakonsertti, Savoy 27,00 e, viite: 291110
La 7.3. 09.00 Seili-musikaali, retki Turkuun 82,00 e, viite: 291071
Ke 11.3. 17.00 Sibelius-näyttely, Ateneum 16,00 e, viite: 291602
Ti 17.3. 16.00 Vierailu Pauligin kahvipaahtimoon maksuton
Ti 17.3. 19.00 Flirttikurssi 55+, HKT, Arena-näyttämö 34,00 e, viite: 291068
Ke 18.3. 19.00 Ovela kettu, Kansallisooppera 74,00 e, viite: 291026
La-su 21.–22.3. Georg Ots -konserttimatka Tallinnaan 250,00, viite: 291589
Ti 24.3. 18.30 Peppi Pitkätossu, Kaupunginteatteri 39,00/22,00 e, viite: 291039
Ke 25.3. 18.00 Yhdistyksen kevätkokous, toimisto
To 26.3. 17.00 Vierailu Joutsen apteekkiin 3,00 e paikan päällä

Ke-ma 1.-6.4. Pääsiäismatka: Balkanin aarteita 1195,00 e, viite: 290878
To 16.4. 19.00 Troikka, HKT, Studio Pasila 26,00 e, viite: 291055
Ke 22.4. 19.00 Suuri kuorogaala, Kansallisooppera 41,50 e, viite: 291042
Ti 28.4. 19.00 SLAVA! Kunnia., Kansallisteatteri 40,00 e, viite: 291576
Ke 6.5. 08.00 Kulttuuriretki Mänttään 60,00 e, viite: 291592
Ti 19.5. 19.00 Mamma Mia! -musikaali, Svenska Teatern 82,00 e, viite: 291084
Su-su 27.9. – 4.10. Portugalin matka, Nazaré 1380 e, viite: 291097
Ti 20.10. 19.00 Oopperan kummitus, Kansallisooppera 71,00 e, viite: 290823

Nouda/tilaa 
esite!

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21 , helsinki@matka-agentit.fi
• Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800 • VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi

Puh. hinnat 8,28 snt/puh +lankaverkosta 5,95 snt/min. matkapuh.+17,04 snt/min (+alv).

Opastetut matkat sis. kuljetukset Helsingistä, majoitus, ohjelman mukaiset ruokailut, retket opastuksineen jne.

MatkaMatkaMatka
agentitagentitagentit

Peking ja Kiinan Muuri 
• 30.3. – 6.4.  .................................................................................1.395,-
Agatha Christien Englanti 
• 1. – 5.4.  ...............................................................................................1.295,-
Riika • 3. – 6.4.  ............................................................................320,-
Tartto • 3. – 6.4.  .........................................................................310,-
Laulasmaan kylpylä 
• 3. – 6.4.  .....................................................................................................260,-
Islanti • 3. – 6.4.  ......................................................................895,-
Vaellus ”Camino Frances” 
Roncesvallesista Vianaan
 • 3. – 11.4.  .........................................................................................1.395,-

Joutsenlampi-baletti Tallinnassa
• 20. – 21.2.............................................................................................. 130,- 
Oopperan kummitus Tallinnassa 
• 14. – 15.3.  ..............................................................................................160,-
Käsityömatka Tallinnaan 
Tiina Erkkilä-Wahteran johdolla 
• 28. – 29.3.  ..........................................................................................235,-
Vanessa Maen konsertti Tallinnassa 
• 30. – 31.3.  ............................................................................................150,-
Amsterdam 
ja Keukenhofin kukkapuisto 
• 13. – 17.4.  .........................................................................................1.120,-
Hyvän olon matka Laulasmaalle 
• 17. – 19.4.  ..............................................................................................395,-
Normandia ja Bretagne 
• 23. – 26.4. .....................................................................................1.495,-
Jangtse-joen risteily ja Shanghai 
• 27.4. – 5.5.  ....................................................................................1.795,-
Luonnonihmeiden Serbia
• 11. – 16.5.  ........................................................................................1.095,-
Donna Leonin Venetsia 
• 14. – 17.5.  ..............................................................................................995,-
Liettuan kiertomatka
• 14. – 19.5.  ............................................................................................ 495,-
Länsi- ja Keski-Viron kartanoita
• 5. – 7.6.  ......................................................................................................320,-
Kentin linnoja ja puutarhoja
• 12. – 15.6.  ........................................................................................1.195,-
Laatokan ja Äänisen risteily
• 6. – 11.7. alk. ....................................................................................695,-

TEEMA- JA KIERTOMATKAT PÄÄSIÄISMATKATKIINA
Kiinan suuret nähtävyydet
– Peking, Xian, Shanghai

             • 7. – 16.5.    1.750,-
                                Runsas retkiohjelma.
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TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2015
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Hanna Kukkonen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 25 €/vuosi
Lisätietoja:  Mediakortti
Taitto ja paino:  Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Jäsenyydet: Aikakauslehtien liitto, 
 Helsingin kauppakamari
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Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.fi , helmeri(at)helmeri.fi 
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 9.00 - 14.00)

Varsinaiset jäsenet: 

Merja Äimänen, puheenjohtaja
Puhelin 050 541 0285
merja.aimanen(at)helmeri.fi

Heikki Immonen  
Puhelin 0400 841 784 
heikkiimmonen(at)hotmail.com, 

Liisa Kotimäki  
Puhelin koti 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi 

Anna-Maija Kunnas    
Puhelin 0400 996 346
anna-maija.kunnas(at)smyl.fi

Rauni Mononen 
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen(at)elisanet.fi

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net

Sirkka Warvas 
Puhelin 0440-519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi 

Varajäsenet: 

Marja Alppi
Helmeri-päivystys, puh. 050 428 5588
Puhelin 050 372 7422
marja.alppi(at)gmail.com

Tuuli Paavola    
Puhelin 044 2562901
tuuli.paavola(at)gmail.com

SMYL- Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto
Pengerkatu 1 B 37, 00530 Helsinki
Palvelunumero 0400 996 346
www.smyl.fi
Sähköpostit: info(at)smyl.fi, jasenrekisteri(at)smyl.fi

MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
Itämerenkatu 1, 8.krs, 00180 Helsinki 
etunimi.sukunimi[at]mjk.fi
Puh. (09) 4762 5200 
www.mjk-koulutus.fi  ja www.mjk.fi

Työsuojelupiirit
www.tyosuojelu.fi
Etelä-Suomi, puh. 0295 016 000, ma-pe 8-15
sähköposti: tyosuojelu.etela(at)avi.fi

Työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysneuvonta 
Puh. 010 6076700, puhelinpalvelu
www.te-palvelut.fi

Työttömyyskassa Nomitin sekä Journalistien ja 
esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan yhteinen 
nimi on 1.8.2014 lähtien Työttömyyskassa Finka. 
Nimenmuutos liittyy kassojen vuodenvaihteessa 
tapahtuneeseen sulautumiseen, jonka jälkeen kassa 
toimi alkuvuoden nimellä Nomit. Nimenmuutoksen 
myötä Finka on entistä yhtenäisempi, moderni 
suomalainen palkansaajan työttömyyskassa.

Työttömyyskassa Finka
Kutomotie 18 B (4. kerros), 00380 Helsinki
Puhelinpalvelu: 09 8689 400
Faksi: 09 671 330
Etuuksiin liittyvät kysymykset:
ansioturva(at)finka.fi
Jäsenyyteen liittyvät kysymykset:
jasenyys(at)finka.fi

http://finka.fi/

Helsingin Merkonomit on Suomen 
Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n jäsen.

Työttömyyskassa Finka 



merkonomi, tradenomi, merkantti, datanomi, assistentti, sihteeri, kauppateknikko, restonomi, jonkun muun 
liiketalouden, kaupan, hallinnon tai matkailualan tutkinnon suorittanut sekä näille aloille opiskeleva

SMYL - SINUN LIITTOSI - Liittymislomake www.smyl.fi

Liity heti! Tai suosittele jäsenyyttä!  Palkitsemme molemmat! 

	 Yöpymisen Tallinnassa Unique-hotelliketjuun 
kuuluvassa von Stackelberg Hotellissa
huippuedulliseen hintaan:

●	1 yö kahdelle vain 70 euroa (arvo jopa 190 euroa)

●	2 yötä kahdelle vain 110 euroa (arvo jopa 299 euroa)

●	3 yötä kahdelle vain 160 euroa (arvo jopa yli 400 euroa)

Hintaan sisältyy:
●	majoitus kahden hengen Zen-huoneessa
●	aamiaiset päivittäin
●	1,5 h pääsy japanilaiseen altaaseen ja saunaan
●	tervetuliaisjuoma saapuessa

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeus-
  turvavakuutus
●	 Matkustajavakuutus
●	 Koulutusedut
●	 Ostoedut
●	 Oikeudellista neuvontaa   
  jäsenetuhintaan
●	 Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin 
  (koti, auto-, henkivakuutus ym.) 
●	 Helmeri- ja SMYL-jäsenlehdet
  neljä kertaa vuodessa
●	 Yhdistyksen matkat ja  tapahtumat
●	 Liiton tarjoamat palvelut

JÄSENEDUT

JÄSENMAKSU
●	 Jäsenmaksu ainoastaan 98 euroa 
 koko kalenterivuosi 2015
 Opiskelijajäsenyys 0 euroa
●	 Jäsenmaksu on verotuksessa   
 vähennyskelpoinen!

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS 
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN
Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan 
tai yrittäjän työttömyyskassaan. 
Kassasta saat työttömyyden kohdates-
sa ansiosidonnaista päivärahaa.

LIITY HETI! 
Arvokuponki on voimassa 30.4.2015 asti. 
Arvokupongin ja varausohjeet saat heti maksettuasi 
jäsenmaksun.

von Stackelberg Hotel Tallinn
Toompuiestee 23, Tallinn 10137

Täytä 
jäsenhakemus 
www.helmeri.fi

Edullisen jäsenmaksun (Huom! opiskelijat 0 euroa) ja rahanarvoisten jäsenetujen lisäksi, 
molemmat - sekä uusi jäsen että suosittelija - saavat liittymislahjana arvokupongin, 
joka sisältää:

www.vonstackelberghotel.com

Liity Helsingin Merkonomien jäseneksi


