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Pääkirjoitus

Ajatukset rauhoittaen
reippaasti kohti uutta

H

elmerien 60-juhlavuodesta on siirrytty arkisemmin 61. toimintavuoden puolelle. Se ei tarkoita, että
meillä olisi tänä vuonna yhtään vähemmän toimintaa eikä edes sitä, ettei yhdistyksen 60 vuotta enää juhlisteta. Laitoimme hynttyyt yhteen SMYL-liiton ja
Kymenlaakson Liiketalouden kanssa: järjestämme toukokuussa helluntaiviikonloppuna kolmen, pyöreitä vuosia täyttävän tai täyttäneen, merkonomijärjestön
yhteisen juhlaristeilyn verkostoitumisen
merkeissä. Lähde mukaan rentouttavalle
noin vuorokauden risteilylle Helsingistä
Tallinnaan ja tutustu samalla toisiin alamme ammattilaisiin. Ilmoittautumisohjeet
löydät tämän Helmerin sivulta 17.
Voiko vaikkapa Espanjassa asuva ja
työskentelevä suomalainen opiskella liiketalouden perustutkinnon, merkonomin
Suomessa? Nykyisin voi - etäopiskella.

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua meille valottaa tässä numerossa
Luksia aikuisopiston kouluttaja Tiina
Vesanen. Uutta teknologiaa hyödyntävä
opiskelu kuulostaa hyvältä; hienoa, että
on vaihtoehtoja.
Viime vuosi päättyi niin Suomessa kuin
muuallakin sekavissa ja vähän pelottavissa tunnelmissa. Vuoden alkukaan ei ole
vielä näyttänyt kovin valoisaa puoltaan,
vaikka päivä jo pitenee ja valkoiset hanget hohtavat koko maassa, meillä pääkaupunkiseudullakin. Epävakaina aikoina on
tärkeää etsiä itselleen mielenrauhaa. Pirjo
Onza löysi Mindfulnessin, ”tiedostavan
läsnäolon”, johon hän tutustui Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kurssilla. Pirjo
kirjoittaa aiheesta: Tuntuuko, että elämä
kiitää ohi kiireen keskellä? Tutkimuksen
mukaan esimerkiksi tietotöissä erilaisiin
keskeytyksiin työaikaa kuluu useampia

tunteja päivässä. Miten rauhoittaa itsensä ja työympäristönsä? Sitä Pirjo meille
opastaa.
On toki monia tapoja. Itse totesin viikonloppuna hyväksi helpon kotikonstin.
Eksyessäni netissä sivuille, joilla somekeskustelu kävi normaalin kuumana ja
itsekin teki mieli kommentoida aihetta
”ymmärtämättömille” ihmisille, päätin
kuitenkin jättää viisaudet kirjoittamatta
ja mennä reippaalle sauvakävelylle meren
jäälle. Se rauhoitti kummasti: enää en tullessa muistanut koko keskustelun aihetta.
Ei se ollutkaan ”elämää suurempi” asia.
Rauhallista alkanutta vuotta ja mukavaa kevään odotusta!
Nähdään Helmeri-tapahtumissa
myös tänä vuonna.
Merja Äimänen

Aina silloin tällöin sinun kannattaa
pitää tauko ja käydä tapaamassa itseäsi.
Audrey Giorgi
Helmeri 1-2016
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Helmeri-aktiivit tapasivat
yhdistyksen 60-vuotisen
toiminnan merkessä
❦ Merja Äimänen, Kuvat: Heikki Kunnas

H

Entiset ja nykyiset Helmeri-aktiivit ryhmäkuvassa 4.11.2015.

ja kuluneista vuosikymmenistä.
Meillä oli yhdessä mukava
kahvihetki. Kiitos teille kaikille mukana olleille. Toivottavasti näemme taas toukokuun
risteilyllä! ❦
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elsingin Merkonomit
täytti viime vuoden lopussa 60 vuotta. Kutsuimme juhlan kunniaksi
Helmeri-toiminnassa pitkään
mukana olleet perustaja- ja
kunniajäsenet kahville ennen
yhdistyksen syyskokousta 4.
marraskuuta Cafe Yrityslinnaan, joka sijaitsee Helsingissä Ensi Linja 1:ssä.
Ilahduttavasti tilaisuuteen
osallistui kuusitoista entistä
aktiivista Helmeri-toimijaa,
joista kaksi oli yhdistyksen perustajajäsentä: Veikko Pakarinen ja Väinö Hämäläinen.
Paikalla oli myös yhdistyksen
nykyinen hallitus.
Ohjelmassa oli tervetulomaljat, juhlakahvit ja vapaata
seurustelua. Ja seurustelu olikin vilkasta! Oli hienoa kuulla
yhdistyksen perustamisajoista

Sirkka Warvas tervehti Helmereitä lämpimin sanoin. Kuuntelemassa Merja Äimänen (edessä).

Ilman teitä ei olisi meitäkään
- Helmereitä - tänä päivänä
Kiitossanat Helmerien pitkäaikaisille ja aktiivisille toimijoille 60-vuotiskahvitilaisuudessa 4.11.2015
Tähän tarvitaan alkuidean
toimeenpanijat, moottorit, teidät hyvät yhdistyksen perustaja- ja kunniajäsenet ja aktiivit.
Lisäksi tarvitaan eri toimijoita lukuisiin jaostojen vetotehtäviin, aktiiveja käytännön toiminnan pyörittämiseen puheenjohtajista alkaen, eri yhteistyökumppaneita unohtamatta.
Tarvitaan ennen kaikkea
jäseniä – toiminnan päämaksajia, joiden hyväksi yhdistys
toimii ja on olemassa.
Ja tähän kaikkeen tarvitaan
työtä, työtä, ja edelleen työtä,
laskemattomia tunteja, vähäunisia öitä, itsensä likoon laitHelmeri 1-2016

tamista, tarvitaan jok’ikistä
toimijaa - kukaan ei ole turha.
Tarvitaan myös sitkeyttä, uskoa tulevaisuuteen ja terveeseen rakennuspohjaan pystyäksemme jatkamaan eteenpäin. Kun peruslaiva ajaa karille ja synnyttää kaksi uutta
pienempää laivaa, tarvitaan
moottorit näihinkin laivoihin.
Hyvät perustaja- ja kunniajäsenet, jo 60 vuotta on alkutyönne kantannut eri vaiheitten
kautta hedelmää yhdistyksessämme. Voimme tuntea ylpeyttä 60-vuotiaasta Helsingin
Merkonomit ry:stä ja teistä
hyvät aktiivijäsenet.
Ajan hengessä siis eteenpäin!
Hallituksen jäsen
Sirkka Warvas

Nuorekkaat yhdistyksen perustajajäsenet: Veikko Pakarinen
(vas.) ja Väinö Hämäläinen

Anna-Maija Kunnas (vas.) esittelee Liiton toimintaa; vieressä
Eino Makunen, Terttu Teijonsalo, Heikki Pekari, Ilse Samuelsson, Anni Purontaa ja Kirsti Nyström.
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Syyskokouksessa valittiin
myös hallituksen jäsenet 2016
erovuoroisten tilalle. Hallitus
jatkaa entisen suuruisen: puheenjohtaja, kuusi varsinaista
jäsentä ja kaksi varajäsentä.
Uutena varsinaisena jäsenenä
aloitti Keijo Nyström, joka
tuli pitkäaikaisen Helmerien
hallituksen jäsenen Heikki
Immosen tilalle. Muut erovuoroiset hallituksen jäsenet
ovat mukana myös uudessa
hallituksessa.

Hallitus 2016
Yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa edessä (vas.) Anna-Maija Kunnas ja Tuuli Paavola, vastapäätä Liisa Kotimäki.

Puheenjohtaja
Merja Äimänen

Helmerien syyskokous
pidettiin 60-vuotiskahvien
yhteydessä

Varsinaiset jäsenet:
Liisa Kotimäki
Anna-Maija Kunnas
Rauni Mononen
Keijo Nyström
Irmeli Satka
Sirkka Warvas

elsingin Merkonomien
syysvuosikokous pidettiin 4.11.2015 Café
Yrityslinnassa Helsingissä. Ennen kokousta yhdistys

Varajäsenet:
Marja Alppi
Tuuli Paavola

H

järjesti samassa paikassa 60vuotiskahvitilaisuuden Helmerien perustajajäsenille ja
pitkäaikaisille kunniajäsenille.

Vuosikokoukseen osallistui
viisitoista yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin ja
hyväksyttiin sääntömääräiset
syyskokousasiat.

Kutsu

Helsingin Merkonomien sääntömääräiseen kevätvuosikokoukseen
torstaina 21.4.2016 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
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6) Kevätkokousasiat
– käsitellään vuoden 2015 tilinpäätös sekä
tilin- ja toiminnantarkastajan kertomukset.
– päätetään tili- ja vastuuvapaudesta
– valitaan yhdistyksen mahdollisesti
tarvitsemat edustajat
7) Ilmoitusasiat
8) Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien hallitus

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Keijo Nyström aloittaa
Helsingin Merkonomien
hallituksessa 2016
Eläkkeellä mukaan aktiiviseen
Helmeri-toimintaan
Helsingin Merkonomien uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin viime syyskokouksessa
yhdistyksen pitkäaikainen jäsen Keijo Nyström, joka on
ollut mukana monissa Helmeri-tapahtumissa eläkkeelle
jäätyään.
Hän on nyt tyytyväinen eläkeläinen: ”Olen päässyt mielestäni hyvin ansaitulle eläkkeelle”. Keijo esittelee itsensä, perheensä, pitkän työuransa ja harrastuksensa Helmeri-lukijoille.
-Olen Stadissa eli Helsingissä syntynyt, vaikkakin nykyään vaaditaan viisumi varsinaiselle syntymäpaikalleni,
joka oli Tehtaankadulla nykyisen Venäjän suurlähetystön
jossain rakennuksessa, aloittaa
Keijo Nyström muistelunsa.
Kansakoulun ja viisi vuotta
oppikoulua kävin Maunulassa,
jossa asuin lähes koko nuoruuteni. Oppikoulusta lähdettyäni
olin vuoden postissa töissä ennen kuin hain erilaisiin oppilaitoksiin. Olen koko ikäni ollut kiinnostunut opettamisesta
ja urheilusta. Hain ensin Joensuun seminaariin, sen jälkeen
Pajulahden urheiluopistoon ja
lopuksi kauppaopistoon, johon sitten pääsin vuonna 1966.
Helsingin Kauppakoulusta ja
-opistosta valmistuin vuonna
1968 keväällä, jonka jälkeen
lähdin vuodeksi armeijaan.
Armeijan jälkeen keväällä
1969 pääsin Elannon urheiluosastolle myyjäksi, jossa
työssä kerkisin olla vain kesän. Elokuun puolessa välissä siirryin Outokumpu Oy:n
atk-osastolle operaattoriksi.
Outokummussa vierähtikin
Helmeri 1-2016

vuosia, lähes 20, joista viimeiset viisi vuotta, vuoteen 1988,
vietin pääosin ulkomailla, jonne vein myynti-, osto- ja reskontrasysteemit sekä koulutin
ihmiset käyttämään niitä.
Vuoden 1988 lopussa siirryin Algol Oy:n Atk-päälliköksi. Siellä ryhdyin ”rakentamaan” atk:ta yritykselle.
Heillä oli siihen aikaan viisi
pc-laitetta, joita ei oltu yhdistetty pääkoneeseen, ja lisäksi
noin parikymmentä ”tyhmää”
päätettä, joiden avulla syötettiin tilauksia sekä hoidettiin
reskontra ja kirjanpito. Kaikki
toiminto oli Suomessa muutamalla paikkakunnalla.
Lähtiessäni sieltä vuonna
2011 keväällä eläkkeelle Algolin toimintaa oli kymmenessä eri maassa ja kaikista
niistä oli yhteydet Suomessa
olevaan keskuskoneeseen; lähes viisisataa eri maiden PC:tä
oli kiinni pääkoneessa.
Työaikani oli näinä vuosikymmeninä miltei 24/7. Koska tykkäsin työstäni, jossa sain
kehittää systeemejä ja kouluttaa ihmisiä käyttämään niitä,
niin menihän joskus oma aika
ja työaika sekaisin.

Enemmän aikaa harrastuksille
Onneksi mieluisat harrastukseni, varsinkin urheilun parissa, veivät muun vapaa-aikani.
Nuoruudessa harrastin itse aktiivisesti urheilua. Yleisurheilu, hiihto ja koripallo ovat lähinnä sydäntäni, myöhemmin
myös valmennus on vienyt
mukanaan.
Omien poikien myötä päädyin myös koripallovalmennukseen. Piirisarjassa oli joskus jopa kolme juniorijouk-

kuetta, joita vedin poikien
vanhempien kanssa. Lisäksi
pojat ja myös tytöt joutuivat
”harrastamaan” voimistelua,
hiihtoa ja yleisurheilua lajivalmennuksen lisäksi. Nykyään
vedän maanantaisin Lasten
lystiä, jossa ikähaarukka on
4 - 12-vuotiaat. Siellä opetellaan oman kehon koordinaatiota erilaisin leikein ja pelein.
Myös kolme lastenlastamme
on käynyt näissä jumpissa.
Meidän Roope-kissamme
tahtoo lisäksi miltei päivittäin
ulkoilulenkin. Vähintään kerran viikossa on käytävä linnut
ruokkimassa mökillä ja samalla reissulla tapaamassa myös
vanhimman pojan hevoset.
Onneksi minulla on ollut
työn ja harrastusten tukena
rakastava kumppani, jonka
kanssa on saanut olla yli neljäkymmentä vuotta.
Helmereissä olen ollut jäsenenä varmaan jo Kauppaopistosta alkaen, vuodesta
1968. Muiden harrastusten
ja työelämän kiireiden takia
emme kuitenkaan vaimoni
Kirstin kanssa käyneet kuin
muutamissa teatteriesityksissä. Kiinnostuimme Helmeritoiminnasta vasta, kun pääsimme eläkkeelle.
Matkailu on aina kiinnostanut meitä, varsinkin nykyään Euroopan eri kaupungit.
Koska emme olleet käyneet
Varsovassa ja se oli muutama
vuosi sitten Helmerien matkakohteena, niin päätimme lähteä mukaan. Oli vähän jännitystä: kuinka ”sisäänpäin”
lämpenevä porukka on. Heti
lentokentällä huomasimme,
että ennakkoluulomme olivat vääriä. Porukka oli silloin
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Mottoni on: ” Ei tarvitse
enää keksiä pyörää,
ainoastaan kehittää sitä”.

loistavaa ja on ollut tosi hienoa kaikilla muillakin Helmeri-matkoilla.

Rohkeasti mukaan kokouksiin
Varsovan matkasta minun ja
Kipan mukaantulo Helmerien
toimintaan alkoi aktiivisesti.
Koska olen itse ollut erilaisissa yhdistystoiminnoissa
mukana, niin tulimme myös
Helmerien kevät- ja syyskokouksiin ja jopa SMYL-liiton
vuosikokoukseen. Viimeisessä
Helmerien syyskokouksessa
valittiin minut vuoden 2016
hallitukseen, joten pääsen aivan sisäpiiriin töihin.
Tavoitteeni on saada lisää
nuoria toimintaan Nuorissa on
tulevaisuus. Kun yhdistämme
sekä omat vuosikymmenien
kokemukset että nuorten odotukset ja uudet näkemykset,
niin näillä eväillä Helmerien
toimintaa kehitetään.
Oma toimintani Helmereissä
pyrkii nimenomaan saamaan
nuoria mukaan yhdistystoimintaan, koska merkonomit eri
muodoissa ovat perusta moniin
toimintoihin yhteiskunnassa.
Tältä pohjalta pyrin edistämään Helmerien toimintaa uutena hallituksen jäsenenä.
Saatte ottaa yhteyttä minuun sekä vanhat että tulevat
Helmeriläiset, niin vaihdetaan
kuulemisia ja kehitetään Helmeriä tulevaisuuteen.
Keijo Nyström
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Liikepankkitoimintaa 150 vuotta

Pankkimuseo
herätti monia muistoja
vuosien varrelta
❦ Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

Y

li kahdenkymmenen hengen Helmeri-ryhmä tutustui mielenkiintoiseen
Nordean pankkimuseoon museonjohtaja Kukka-Maaria
Nummen opastuksella lokakuun lopussa.
Museo sijaitsee Yhdyspankin vanhassa pankkitalossa
Helsingissä, Aleksanterinkatu 36:ssa. Rakennus valmistui vuonna 1898 ja siinä toimi
pankkikonttori vuoteen 1936
saakka. Museossa on esillä

kulttuurihistoriallisesti arvokas, arkkitehtitoimisto Gesellius, Lindgren & Saarisen
suunnittelema, vuonna 1904
käyttöön otettu pankki-interiööri kalusteineen. Sisustus
on peräisin Pohjoismaiden
Osakepankin Helsingin konttorista.
Helmeri-ryhmäämme, talousalan ammattilaisia, kiinnosti Nordean pitkä ja monipuolinen pankkihistoria. Onhan taustalla vanhoja, tuttuja
liikepankkeja, kuten SYP,
KOP ja HOP. Nordean suku-

150:ssä pankkivuodessa riitti ihmeteltävää Helmeri-ryhmälle.

Helmer
it
Norde a
pankkim n
u se
26.10.2 ossa
015

puuhun kuuluu peräti 25 liikepankkia, joista kaikista löytyy
museossa erilaisia historian
aarteita: osakekirjoja, pankkikirjoja, säästölippaita ja muita
pankkiesineitä. Moni meistäkin oli työskennellyt aikanaan
”pankkineitinä” ja muistot entisistä työskentelymetodeista
tulivat elävästi mieleen. Ihmeteltävää ja keskusteltavaa riitti
150 vuoden liikepankkihistoriasta; miten nopeasti onkaan
siirrytty pankkineitien palvelusta nykyiseen verkkoympäristöön.
Kiitos museonjohtaja Nummelle Nordean pankkimuseon
monipuolisesta esittelystä. ❦

Kirjanpidon ammattilaiset Irmeli Satka (vas.) ja Mirja Klefström
tutkivat vanhoja tilikirjoja.

Kukka-Maaria Nummi (vas.) johdatti meidät pankkihistorian saloihin.
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Glögi- ja matkailuilta
Matka-Agenttien
Helsingin toimistolla

Helmer
matkail it
u il l a
19.11.20 ssa
15

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

V

ietimme jo perinteiseksi
tullutta Helmerien ja Matka-Agenttien glögi-iltaa
matkailun merkeissä torstaina
19.11. Helsingin toimitiloissa:
Vallilan Teollisuuskatu 21. Iltaan osallistujia oli yhteensä
18. Emäntinä olivat Ilse Samuelsson, Riikka Kettunen,
Kaisu Väänänen ja Maltan
matkaoppaamme Taina Juutilainen sekä lisäksi ”nuorena isäntänä” TET-harjoittelija
Santeri Ryynänen. Taustaksi
tulevasta Maltan maaliskuun
matkasta saimme Tainalta hyvää faktatietoa matkakohteestamme.
Illan ohjelmassa oli MatkaAgenttien ja matkailualan tuoreimpia uutisia ja kuulumisia,
vinkkejä Helmeri-matkalaisille, tietoa esteettömistä matkoista, vapaata seurustelua,
pientä syötävää ja juotavaa.
Paljon kiitoksia isäntäväelle
hienosta illasta ja herkullisista
tarjoiluista.

Matkojen suunnittelua ja
ideointia. Vasemmalla emäntämme Ilse Samuelsson.

Helsingin Merkonomit ja
Matka-Agenttien yhteistyötaival on jatkunut jo pitkään.
Matkojen erinomaisella hoitamisella tutun kumppanin
kanssa yhteistyön jatkuminen
on meille mieluista. ❦

Tarjolla oli pientä
syötävää ja purtavaa,
juotavaakaan unohtamatta.

Matkakohdeesittelyt ja ajankohtaiset matkailuun
liittyvät asiat
kiinnostivat.
Helmeri 1-2016
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Esteetöntä
matkailua
❦ Teksti: Liisa Kotimäki, Sanna Kalmari

M

atka-Agentit on suomalainen, täyden palvelun
matkatoimisto, mutta
huomattavaa tässä on se, että
Matka-Agentit on ainoa matkatoimisto Suomessa, joka on
järjestänyt alusta asti myös esteettömyyteen keskittyviä matkoja, muun muassa eri puolille
Eurooppaa ja joihinkin kaukokohteisiin. Viime vuosina esteettömiin matkojen järjestämiseen on panostettu erityisesti, kun liikuntarajoitteiset matkustavat aina vaan enemmän.
Esteettömän matkailun merkitys kasvaa, koska myös ikääntyvät tarvitsevat esteettömiä
palveluita, sillä iän myötä liikkuminen vaikeutuu. Esteetön

matkustaminen hyödyttää niin
ikääntyviä, lapsiperheitä, kuin
liikuntarajoitteisia. Useimmissa esteettömissä kohteissa on
mahdollisuus myös retkiin ja
apuvälineiden vuokraukseen.
Valikoimiin on tullut paljon uusia esteettömiä kohteita.
Uusia kohteita kartoittaa muun
muassa Matka-Agenttien esteettömien matkojen asiantuntija Sanna Kalmari. Hän tuli
matkailualan opintojensa työharjoitteluun Matka-Agenteille
loppuvuodesta 2012. Valmistuttuaan Omnian aikuisopistosta matkailuvirkailijaksi keväällä 2013 hän jäi osa-aikaiseen
työhön Matka-Agenteille.
Sanna itse liikkuu sähköpyörätuolilla ja hyödyntää
omakohtaista kokemustaan

Sanna Kalmari
Teidellä

etsiessään uusia kohteita liikuntarajoitteisille. Lisäksi
hän vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja toimii välillä matkanjohtajana esteettömillä
matkoilla. Sannalla on myös
sosionomin tutkinto ja hän
työskentelee sosiaalialalla
harvinaista sairautta sairastavien parissa. Omista matkakokemuksistaan Sanna kirjoittaa

Opiskelua ajasta ja
paikasta riippumatta
❦ Teksti: Sirkka Warvas, Tiina Vesanen
Kuvat: Luksia

O

nko eteesi tullut tarve
uudistaa jo olemassa olevaa, esimerkiksi kaupallisen alan tutkintoasi? Vaikkapa aloittaa ihan alusta tai lähiaikojen suunnitelmissasi siintää alan vaihto. Mutta miten,
missä ja milloin se olisi mahdollista? Mitä ylipäätään se
vaatisi minulta itseltäni entäpä
siihen tarvittavilta välineiltä?
Monia kysymyksiä pyörii ehkä tässä tilanteessa mielessäsi.
Mahdollisesti omalta paikkakunnaltasi ei löydy haluamaasi oppilaitosta, et voi irrottautua työstäsi lähiopetukseen tai
olla poissa säännöllisesti per-
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heesi keskeltä. Tänä päivänä
nykyaikainen tietotekniikka
avaa ovia moniin mahdollisuuksiin opiskella paikasta ja
ajasta riippumatta.

Mitä on etäopiskelu?
Etäopiskelu on sinänsä monelle jo tuttua. Tavalla tai toisella
olet itsekin sitä hyödyntänyt.
Vuosikymmeniä sitten etäopiskelun uranuurtajana toimivat kirjekurssit. Siinä opiskelija luki postitse saamansa aineiston ja teki vaaditut
tehtävät, kirjoitti ne käsin tai
edistyneemmin manuaalisella
kirjoituskoneella ja sen jälkeen palautti postitse opettajalle. Opettaja teki papereihin

tarvittavat korjaukset, joskus
kommentoi ja palautti takaisin oppilaalle. Lopuksi oppija
sai kurssitodistuksen postitse.
Mutta onneksi siitä ajasta on
menty valtavin harppauksin
tähän päivään – tietotekniikan
moniin mahdollisuuksiin. Välillä jopa tuntuu, ettei mikään
enää liene mahdotonta teknillisesti toteuttaa omia haaveitaan
opiskelun saralla.

Monimuotoinen opiskelu
paikasta riippumatta
Tiina Vesanen Luksian kouluttaja, kertoo vastuuopettajana syvällisemmin mitä nykyaikainen ja monimuotoinen
ajasta ja paikasta riippumaton

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Palmuasema-matkablogia.
Liikuntarajoitteisena voi lähteä helpommin matkalle, kun
erityistarpeet on etukäteen
huomioitu.
Nettisivuilla matka-agentit.
fi/matkat on esitelty kohteet,
joiden esteettömyys on selvitetty.
Lähteet: matka-agentit.fi,
palmuasema.fi

Kouluttaja Virpi
Väkevä opetusluokassa, Luksia

opiskelu pitää sisällään.
– Luksia aikuisopistossa
on jo muutaman vuoden ajan
voinut suorittaa Liiketalouden
perustutkinto, merkonomin
valmistavan koulutuksen
opintoja etänä. Opiskelijan
ei tarvitse saapua lähipäiville
Nummelaan tai Lohjalle vaan
hän voi osallistua lähiopetukseen tietokoneen välityksellä.
Helmeri 1-2016

Tämän mahdollistavat nykyaikaiset välineet ja tekniikka.
– Esimerkiksi Hangossa
on toiminut kymmenen henkilön etäryhmä, joka tutorin
johdolla osallistui Lohjalla
tai Nummelassa pidettäviin
lähipäiviin. Lähiopetusta pitävä opettaja oli yhteydessä
tutoriin Lyncin pikaviestiohjelman avulla - nykyisin sen
on korvannut Skype for Business. Tutorin koneella oleva
Lync heijastettiin tykillä kaikille opiskelijoille, he kuulivat
opetuksen sekä pystyivät itse
kommentoimaan ja kysymään
asioita, kertoo Tiina Vesanen.
Voiko sitten Suomen rajojen ulkopuolellakin opiskella
mainitsemallasi tavalla? Tiina
vastaa esittämääni kysymykseen toisella esimerkillä.
– Tällä hetkellä opiskelijoina on esimerkiksi henkilöitä,
jotka asuvat ja työskentelevät Espanjan Fuengirolassa ja
toisaalta opiskelijoita muualta
Suomesta. He osallistuvat lähipäiviin Skype for Business
-ohjelman kautta. Opiskelijat
näkevät opettajan jakaman
työpöydän, Windowsin työpöydän, tai tarvittaessa luokkatilan, jossa lähiopetus tapahtuu. He pystyvät kommentoimaan ja keskustelemaan
samalla lailla kuin luokassa
olevat opiskelijat.

Mitä etäkoulu vaatii
opiskelijalta itseltään?
Alan kouluttaja Tiina Vesanen
mainitsee muutamia oleellisia
edellytyksiä itse opiskelijalle

sekä pitkäjänteisen opiskelun
loppuun saattamiseen.
– Etänä opiskelu vaatii opiskelijalta itsenäistä työskentelyä ja hyviä tietotekniikan taitoja. Opiskelijalla tulee olla
hyvä tietokone, jossa on toimiva nettiyhteys. Hän tarvitsee
myös kuuloke-mikrofoniyhdistelmän pystyäkseen kuuntelemaan ja keskustelemaan.
Opiskelijalta vaaditaan omaaloitteisuutta ja aktiivisuutta.
Koska opiskelija ei näe opettajia lähipäivillä, hänen täytyy
itse pitää aktiivisesti huolta
siitä, että saa kysyttyä häntä
askarruttavat asiat. Etäopinnoissa tehdään paljon tehtäviä,
jotka palautetaan oppimisympäristöön. Tämä vaatii opiskelijalta aikatauluttamista, jotta
hän ehtii tekemään tehtävänsä
ajoissa oman työnsä ohessa.

Miten varsinainen
opetus tapahtuu?
– Opettajan tulee ottaa huomioon etäopiskelijat suunnitellessaan koulutuspäivän kulkua. Keskusteleva tyyli sopii
hyvin. Tarvittaessa opettajan
tulee toistaa luokassa olevien opiskelijoiden kommentit, jotta etäopiskelijatkin sen
kuulevat ja voivat halutessaan tehdä lisäkysymyksiä.
Mikäli tunnilla tehdään ryhmätöitä, voivat etäopiskelijat olla omana ryhmänään ja
esittää tuotoksensa Skype for
Business:n välityksellä. Opettajan tulee tarkistaa, että etäopiskelijat pysyvät matkassa.
Välillä etänä opiskelevat kom-

ETÄKOULUTUKSEN OPETUSKAAVIO
KOULUTTAJA
LUOKASSA
20–25
OPISKELIJAA
Helmeri 1-2016

ETÄOPISKELIJA
1-5
ETÄOPISKELIJAA

ETÄOPISKELIJA

munikoivat vain pikaviestein,
joten opettajan tulee tarkkailla ohjelmaa nähdäkseen pikaviestit lähiopetuksen aikana.
Opettajan tehtävänä on organisoida ja järjestää etäyhteys
siten, että opiskelijat pääsevät
mukaan ja kuulevat opetuksen. Etäopetuksessa on hyvä
olla opettajalla kaksi näyttöä,
jolloin hän voi pitää toisessa
etäyhteyttä Skype for Business -ohjelmassa ja toisessa
opettamaansa asiaa.
Miten opiskelija voi myöhemmin palata uudelleen haluamaansa asiakohtaan, joka
on mahdollisesti jäänyt epäselväksi tai muuten haluaa
tarkentaa, onko ymmärtänyt
asian oikein Tiina Vesanen?
– Luentoja pystytään myös
nauhoittamaan joko Skype for
Business -ohjelman kautta tai
esimerkiksi Dreambroker-ohjelmalla. Tunnilla pidettävän
luentotilaisuuden suora nauhoittaminen ei aina ole hyvä
vaihtoehto, koska tunneilla
esiintyy paljon keskustelua
ja nauhoite venyy ajallisesti
pitkäksi. Sanotaan, että ihminen jaksaa keskittyä seitsemän minuuttia, joten luentotallenteiden tulisi olla lyhyitä
ja ytimekkäitä. Tämän vuoksi
kannattaakin nauhoittaa erikseen luentotallenteet ja jakaa
ne opiskelijan saataville oppimisympäristöön: oppimisalusta, verkossa/internetissä
oleva palvelu, johon voidaan
tallentaa tiedostoja ja jota käytetään opiskelun tukena mm.
tehtävän palautuksiin.

- Luksiassa olemme tehneet
sekä tunnilta luentotaltiointeja että erikseen tallennettuja.
Esimerkiksi tietotekniikan
opetusta on nauhoitettu ja tallenteet on laitettu opiskelijoiden saataville oppimisympäristöön. Näistä nauhoitteista
opiskelijat ovat pitäneet, koska he ovat voineet kerrata asioita esimerkiksi ennen koetta.
Poissaolijat ovat pystyneet
näiden nauhoitteiden avulla
kuuntelemaan opetukset ja
ovat voineet korvata poissaolonsa, tähdentää Tiina.

Minkälaista palautetta
etäopiskelu on saanut?
Tiina Vesaselle on mieluista todeta, että etäopiskelijat
ovat olleet tyytyväisiä mahdollisuuteensa osallistua lähiopetukseen kotoaan tai työpaikaltaan ilman, että heidän
on tarvinnut matkustaa pitkiä
matkoja. Etäosallistuminen on
antanut heille mahdollisuuden
suorittaa tutkinto omalla kotipaikkakunnallaan. He ovat
hyvin pysyneet mukana ja saaneet saman opetuksen kuin lähipäivällä paikanpäällä olleet
opiskelijat. Huomionarvoista
on myös, että perustutkinnot
ovat maksuttomia.

Tiina
Vesanen,
Luksia

Luksia

Luksia aikuisopisto järjestää Liiketalouden perustutkinto,
merkonomin tutkintoon valmistavaa koulutusta sekä Lohjalla että Nummelassa. Lähipäiviä on kaksi kuukaudessa.
Lähipäivien aikana päivitetään teoriatietoja, jotta tutkinnon suorittaja on valmis tekemään tutkintotilaisuudet.
www.luksia.fi
Seuraavat etäkoulutukset alkavat – syyskuussa 2016, seuraa kotisivujamme tai kysy joustavaa aloitusta.
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Koti kuntoon kotikonstein

❦ Teksti ja kuva: Liisa Kotimäki

Esimerkiksi nämä
tuotteet soveltuvat
monenlaiseen puhdistukseen ja raikastamiseen.

Elintarvikkeet kodin
puhdistuksessa

K

auppojen hyllyiltä löytyy puhdistusaine kodin
jokaiselle kohteelle. Siivouskaappiin tahtoo kertyä eri
purkkia ja purnukkaa lattioille, ikkunoille, matoille, wc- ja
pesutiloille, keittiön astioille
ja -pinnoille, saunalle, terassille ja kotieläimille.
Hyödyllisiä ja toimivia siivousaineita kodin puhdistukseen ja tahranpoistoon voi
löytää kodin ruokakaapista.
Esimerkiksi etikka, suola,

ruokasooda, sitruuna ja piimä
irrottavat vaikeitakin tahroja.
Nämä aineet eivät sisällä haitallisia kemiallisia yhdisteitä
ja usein niitä voidaan käyttää
tilanteissa, joissa tarvittaisiin
erikoispuhdistusaineita.
Netti on pullollaan erilaisia
vinkkejä, miten hyödyntää
ruokakaapin sisältöä siivouksessa. Seuraavassa on muutamia hyödyllisiä ja toimivia
puhdistusvinkkejä kokeiltavaksi.

Etikka
❦ Teräsastiat ja -pinnat puhdistuvat kiiltäviksi puhtaalla etikalla kostutetulla
pyyhkeellä.
❦ Kalkkikertymät irtoavat
kaakeleista, kun niitä hankaa etikkaisella pyyhkeellä.
❦ Ikkunanpesu onnistuu etikalla ja vedellä.
❦ Puupinnoista kuulakärkikynän jäljet tai liimatahrat
pöydältä puhdistuvat hankaamalla etikkaisella pyyhkeellä.
❦ Jääkaappi raikastuu etikan
ja suolan seoksella. Laita
pieni kupillinen seosta jääkaapin hyllylle pitämään
hajut poissa.
❦ Pyykinhuuhteluaineen sijasta käytetty etikka irrottaa tekstiileistä ummehtuneen tai hien hajun.

Ruokasooda
❦ Matot voi raikastaa ruokasoodalla. Ripottele matolle
runsaasti ruokasoodaa, anna vaikuttaa hetki ja imuroi. Myös pehmolelut voi
raikastaa ruokasoodalla.
❦ Vedenkeittimistä ja kupeista saa pinttymät pois
harjaamalla ruokasoodasta
ja vedestä tehdyllä tahnamaisella seoksella. Huuhtele vedellä.
❦ Astianpesukoneen pohjalle voi sirotella noin 1dl
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❦

❦

❦

❦

ruokasoodaa. Aja pesuohjelma. Puhdistus noin kuukauden välein, jotta astianpesukone pysyy puhtaana.
Öljy- ja rasvatahroja voi
poistaa vaatteista liottamalla vaatetta ruokasoodavedessä ennen pesua.
Leikkokukat pysyvät pidempään virkeinä, jos veteen laittaa ¼ teelusikallista
ruokasoodaa.
Saunan lasioven saa puhtaaksi hankaamalla lasiin
ruokasoodaa kostealla liinalla. Huuhtele lasi ja vedä
kuivaksi ikkunanpesulastalla.
Vessanpönttö puhtaaksi.
Annostele 1 dl ruokasoodaa
ja 1 dl etikkaa pönttöön,
sitten 20 minuutin odotus.
Harjaa pönttö ja huuhtele.

Suola
❦ Palanut maitokattila kostutetaan ja palaneen maidon
päälle ripotetaan suolaa.
Kymmenen minuutin vaikutusajan jälkeen kattila
harjataan puhtaaksi.
❦ Hopean kiillottaminen
suolalla. Vadin pohjalle
laitetaan alumiinifoliota ja
ripotellaan päälle suolaa.
Puhdistettavat hopeaesineet
laitetaan foliolle ja kaadetaan päälle kiehuvaa vettä
niin, että esineet peittyvät.
Annetaan puhdistautua
noin viisitoista minuuttia.

Tummuus lähtee ja ilman
hankaamista.
❦ Punaviinitahra lähtee suolalla. Ripottele tuoreelle
tahralle reilusti suolaa, jotta
viini imeytyy siihen. Tekstiilin kuivuttua harjataan
suola pois. Pese pesuohjeen
mukaan.
❦ Ruostetahroja voi poistaa
tekstiilistä suolalla. Liuota
suolaa sitruunanmehuun ja
levitä tahralle. Anna vaikuttaa ja huuhtele.

Sitruuna
❦ Hanat, tiskialtaan ja astioiden kirkastaminen onnistuu
pyyhkimällä sitruunalla.
❦ Mikroaaltouunista ruokaroiskeet irtoavat, kun keittää mikrossa 4 dl vettä ja 1
rkl ruokasoodaa. Kuumenna noin 5 minuuttia niin, että höyry tiivistyy pinnoille.
Pyyhi puhtaaksi.

Piimä
❦ Lattian kaakelisaumojen
puhdistaminen onnistuu
piimällä hankaamalla. Anna vaikuttaa noin puolituntia. Pese lattia.
❦ Hometahrojen poistamiseen voi kokeilla piimää.
Vaatii liotusta.

Kivennäisvesi
❦ Tekstiilien hedelmä- ja
viinitahrat irtoavat, kun
tuoreisiin tahroihin kaa-
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taa kylmää kivennäisvettä. Käsittelyä voi tehostaa
liottamalla tahraa maidolla
ennen pesua.
❦ Veritahrat irtoavat kivennäisvedellä. Tekstiiliä kannattaa liottaa kylmässä vedessä ennen pesua.

Kolajuoma
❦ Ruoste pois vaatteista ja
kankaista
❦ Ruoste poistetaan kastamalla sieni kolajuomaan ja
hankaamalla sillä ruostekohtaa.
❦ Pese pois lattian rasvatahrat kaatamalla hieman kolajuomaa tahran päälle, anna
vaikuttaa ja huuhtele pois.

Vinkki: Sitruunahappo
❦ Sitruunahappo on luonnon
tehoaine, joka pesee puhtoisiksi vedenkeittimen,
kahvinkeittimen, astianpesukoneen ja pyykinpesukoneenkin. Kysy apteekista sitruunahappo-ostoksen
mukaan erillistä käyttöohjetta.
Lähteet: www.martat.fi/
kodinhoito,
www.siivousaineet.fi/ph
www.yhteishyva.fi/kotija-puutarha/kodinhoito/
ekologinen-kodin-siivous/0218010-76803

Helmeri 1-2016
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Vierailu
palomuseossa
Helmerit vierailivat tammikuun puolivälissä erittäin mielenkiintoisessa, Erottajan paloaseman suojissa olevassa, Helsingin
palomuseossa. Vierailun isäntänä toimi museonhoitaja Jari Auvinen. Hän vei meidät aikamatkalle 1700-luvulle asti. Hän kertoi hyvin elävästi esimerkiksi, kuinka siihen aikaan palomiehet
saivat tiedon tulipalosta ja lähettivät hälytyksen eteenpäin hälytystorvilla ja lyhdyillä. Kuulimme monta muutakin jännittävää
tositarinaa, mitä erilaisissa pelastustehtävissä on tapahtunut.
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

H

elsingin pelastuslaitoksen uudistetun palomuseon avajaiset pidettiin
17. tammikuuta 2014. Helsingin pelastuslaitoksen palomuseo avattiin vuonna 1986.
Museo sijaitsee arkkitehti
Theodor Höijerin suunnittelemalla Erottajan paloasemalla,
joka on vuodesta 1891 alkaen
toiminut paloasemana.
Palomuseon näyttelytilat sijaitsevat kolmessa kerroksessa. Museossa on myynnissä
kirjoja, laitoksen historiikkeja, paloautoaiheisia t-paitoja,
paloautoja sekä postikortteja.
Museossa tutustuttiin Helsingin palo- ja pelastustoimen sekä sairaankuljetuksen
historiaan ja kehitykseen.
Kuulimme pelastuslaitoksen
monipuolisesta toiminnasta

ja pääsimme näkemään muun
muassa eri vuosikymmenillä
käytössä ollutta pelastuskalustoa ja palomiesten varusteita.
Palomuseo on myös jännittävä
vierailukohde, jos on kiinnostunut Helsingin paikallishistoriasta.
Palomuseossa pääsee tutustumaan Helsingin historiaan
erinomaisella tavalla myös
siksi, että museota ylläpitää ja
näyttelyn on suunnitellut paikallishistoriasta kiinnostunut
Jari Auvinen. Hän on tehnyt
lukuisia kirjoja, esimerkiksi
suomalaisten palokuntien kalustoon liittyvää kirjallisuutta.
Jari Auvinen on kerännyt
palomuseoon todella monipuolisen kokoelman vanhoja
ruiskukärryjä, paloautoja, hälytyslaitteita, palomiesten va-

Palomuseossa on esillä paljon valokuvia historian saatossa sattuneista tulipaloista. Kuvassa Ari Auvinen kertoo tahallaan sytytetystä ullakkopalosta (v. 2000) Tehtaankatu 12:ssa.
Helmeri 1-2016

Palomuseon toiminnasta vastaava Jari Auvinen.
Palomuseossa on pieni museon myymälä, joka on avoinna museon aukioloaikoina ja vierailujen yhteydessä.

rustuksia sekä muuta mielenkiintoista esineistöä. Esimerkkinä 1700-luvulta palovartijan
sakset, pahantekijäin pidättämisvälineet, jotka sujautettiin
rettelöitsijän kaulan ympäri.
Näin hänet saatiin kätevästi
raahattua putkaan. Tuolloin
palomiesten tehtäviin kuului
myös järjestyksenpito.
Kierroksen päätteeksi oppaamme vei halukkaat paloaseman tornin huipulle, josta
käsin näkee koko Helsingin.
Tutustumiskohde oli varsin
mielenkiintoinen. Kiitokset
isännälle onnistuneesta vierailusta.

Käsivälitteinen päivystyskeskus.

Uusintavierailu Palomuseoon on torstaina 11.2.
Voit kysyä peruutuspaikkoja Helmerien palvelunumerosta 050 4285 588

Lopuksi näimme videoesityksen palolaitoksesta ja sen toiminnasta ennen ja nyt.
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Tuntuuko, että elämä kiitää
ohi kiireen keskellä?
”Jokapäiväinen elämä tarjoaa sinulle lukemattomia mahdollisuuksia pysähtyä, keskittyä ja muistuttaa
itseäsi olemaan täysin hereillä ja läsnä sille, mitä tapahtuu juuri nyt.”
(Williams & Penman)

❦ Teksti ja kuvat: Pirjo Onza

M

onet työt ovat sellaisia,
että niissä arvostetaan
nopeaa päätöksentekoa
ja ihmisten kykyä tehdä useita
asioita samanaikaisesti. Työntekijä pystyy tekemään monia
asioita yhtä aikaa (multitasking) yllättävän pitkään sen
aiheuttamatta sen kummempaa rasitusta, tämä onnistuu
automaatiolla. Kun ihminen
tekee asioita automaatiotilassa, silloin vain suoritetaan
tehtäviä ilman niiden pohdintaa tai kehittämistä. Multitasking on lopulta rasittavaa ja
tehotonta. Monet hyvät ideat
ja kehittymisen edellytykset
jäävät huomaamatta ja suorittamisen jalkoihin. Tehdään
siis asioita ilman keskittymistä siihen, mitä oikeasti ollaan
tekemässä.
Paahtamalla asioita automaatiolla saa kyllä päivät
pyyhältämään ohi ja tehtävät
suoritettua jotenkuten, mutta
entä jos keskittyisimmekin
vain yhteen asiaan kerral-
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laan. Asiat tulisivat lopulta
tehdyksi huolellisemmin ja
mahdollisesti samalla löytyisi mahdollisuuksia kehittää
työmenetelmiä. Myös tehtävien suoritusprosessia ehtii
tarkastelemaan, jopa niin, että löytyy uusia tehokkaampia
työtapoja. Lopulta kaikki ne
samat asiat saa valmiiksi laadukkaammin ja mahdollisesti
jopa nopeammin.
On tutkittu, että jatkuva
siirtyminen tehtävien välillä
hyppelehtien heikentää tuottavuutta. Vuonna 2005 julkaistiin tutkimus, miten paljon työaikaa menee tietotyössä keskeytyksiin ja häiriöihin.
Aika oli tuolloin häkellyttävät
2,1 tuntia ja siinä oli mukana
aika, joka tarvitaan keskittymiskyvyn palauttamiseksi takaisin keskeytyneeseen tehtävään. Tuolloin arvioitiin, että
häiriöiden osuus työssä kasvaa
viiden prosentin vuosivauhdilla, joten lähes puolet normaalista työajasta menee hukkaan
työn keskeytymisen vuoksi.
Sen lisäksi, että menetämme

työaikaa, menetämme myös
keskittymiskykymme sekä
heikennämme vuorovaikutuksen laatua. Lisäksi jaksaminen, harkintakyky, luovuus
ja päätösten laatu kärsivät.
(Wihuri, 2014).
Vaikka useimmat tiedostavat tämän, jatkamme silti samaan tahtiin. Miksi? Wihuri

riippuvuuden aiheuttama mielihyvä. Siksi pyörimme jatkuvan keskeytyksen maailmassa.
Mitä enemmän sallimme ympäristön virikkeiden häiritä
itseämme, sitä vauhdikkaammin keskittymiskykymme
katoaa ja aivot muokkautuvat
tähän tapaan toimia. Jokainen
toistuva kokemus vahvistaa

Jatkuva tietotulva, sähköiset viestimet ja sosiaalinen
media pitävät yllä kiireen tuntua.
nosti esiin kirjassaan Mindfulness työssä sen, että haemme muun muassa sosiaalisesta
mediasta positiivista palautetta. Haluamme nähdä tykkäyksiä postauksiimme, odotamme positiivisia palautteita
lähettämiimme sähköposteihin
ja siksi olemme jatkuvasti alttiita tietotekniikan häiriötekijöille. On tutkittu, että aivot
saavat myönteisestä palautteesta dopamiinista johtuvan
hyvänolon tunteen. Tämä on
aivan samanlaista riippuvuutta kuin minkä tahansa muun
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aivojen muutoksia. Ikävää
tilanteessa on se, että lopulta
emme itse huomaa tilanteen
vaikutuksia tekemisessämme,
luulemme edelleen olevamme tehokkaita, vaikka keskittymiskykymme on kadonnut.
(Wihuri, 2014).
Työelämässä kohtaa usein
ihmisiä, jotka paahtavat ylivirittyneessä tilassa, mutta heidän on vaikea keskittyä kunnolla mihinkään, saati suunnitella tai priorisoida työtehtäviään. Heidän huomionsa on
kiinnittynyt jatkuvasti erilaiHelmeri 1-2016

Kiire on usein vain meidän päässä kehittynyt mielentila,
joka lopulta aiheuttaa stressiä.

siin asioihin, olo on ylivirittynyt ja kärsimätön. Jatkuva tietotulva, sähköiset viestimet ja
sosiaalinen media pitävät yllä
kiireen tuntua. Me myös odotamme asioiden tapahtuvan
nopeasti. Tekniikan kehittyminen on tuonut paljon hyvää,

juurikaan ennakko-odotuksia.
Olen skeptinen kaikenlaisiin
hurmostiloihin nojaaviin oppeihin ja ilokseni sain huomata, että mindfulnessin takana on tutkimustietoa, eikä
mutu-tietoa, jota tänä päivänä
tarjoillaan niin paljon ainoana

Keskittymiskyky on arvokas ominaisuus ja nykyisessä
hektisessä työympäristössä sitä tulisi vaalia.
mutta samalla myös kiireen
ja keskeneräisyyden tunnetta
työelämään. Haluamme luonnollisesti olla jatkuvassa yhteydessä verkostoihimme, ettei
mikään jäisi huomaamatta tai
tekemättä. (Wihuri, 2014).
Aivot siis oppivat ja niiden toimintaa voi harjoittaa.
On siis mahdollista kehittää
omaa keskittymiskykyä ja
läsnäoloa. Keskittymiskyky
on arvokas ominaisuus ja nykyisessä hektisessä työympäristössä sitä tulisi vaalia.

Keskittymiskyvyn harjoittamisen
apuna Mindfulness
Tutustuin Mindfulnessiin
Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa järjestetyllä kurssilla. Mindfulness oli minulle täysin uusi käsite, enkä
tiennyt, mitä kaikkea se piti
sisällään. Siksi minulla ollut
Helmeri 1-2016

oikeana tapana toimia, ilman
perusteita.
Kurssiin sisältyi oleellisena osana aktiivinen kahdeksan viikon päivittäinen harjoittelu. Harjoituksin kuului
muun muassa meditaatioharjoituksia. Tässä kohdassa on
huomautettava, etteivät meditaatioharjoitukset perustuneet minkään transsitilan
saavuttamiseen vaan kyse oli
lähinnä keskittymiskyvyn harjaannuttamisesta; esimerkiksi
kehomeditaation, istumameditaation sekä keskittymiseen
liittyvien joogaharjoitusten
avulla. Näiden lisäksi teimme
muitakin erilaisia harjoitteita,
kuten kävelymeditaatiota sekä keskittymistä syömiseen.
Mindfulness on käännetty
usein suomeksi termillä ”tiedostava läsnäolo”. Se perustuu
pohjimmiltaan aasialaisissa

kulttuureissa paljon käytettyyn mielen harjoittamiseen.
Kyse on siis jokaisessa meissä olevasta kyvystä olla läsnä.
Jokainen on varmasti kokenut
hetkiä, jolloin mieli on kirkas, aistit havaitsevat asioita
ja olotila tarkkaavainen. Silloin ihminen on läsnä, olo on
avoin ja hyväksyvä kyseiselle
hetkelle sekä vastaantuleville
asioille. Mindfulness-harjoittelulla vahvistetaan kykyä olla
läsnä arkisissakin tilanteissa,
jotka helposti suoritetaan täysin automaatiotilassa, kuten
ruokaillessa, kävellessä, keskustellessa muiden kanssa, lukiessa, autolla ajaessa ja niin
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edelleen. Harvardissa tehdyn
tutkimuksen mukaan lähes
puolet valveillaoloajastamme
kuluu ilman, että olemme tietoisesti paikalla siinä, mitä tapahtuu (Wihuri, 2014).
Monet organisaatiot ovat
havahtuneet siihen, miten
paljon tuottavuus heikkenee
jatkuvien keskeytysten vuoksi ja keskittämiskyvyn kehittäminen on merkittävä kilpailutekijä nykyisessä työelämässä. Muun muassa Google, If
ja Facebook ovat järjestäneet
työntekijöilleen Mindfulnesskursseja.
Voisiko päivän tehtäviä jakaa osiin? Esimerkiksi sähköpostit voisi lukea tiettynä hetkenä päivässä, eikä jatkuvasti tarttua tuleviin viesteihin.
Työn lomassa on hyvä pitää
pieniä vain minuutin kahden
mittaisia taukoja, joiden aikana voi keskittyä pieneksi
hetkeksi omiin tuntemuksiin
ja aistimaan kehon tuntemuksia. Miltä hengitys tuntuu kehossasi? Pakottaisit kiireen
pysähtymään. Kiire on usein
vain meidän päässä kehittynyt
mielentila, joka lopulta aiheuttaa stressiä.
Lähde: Wihuri, Antti-Juhani; Mindfulness työssä : tietoinen läsnäolo vapauttaa onnistumaan, Talentum 2014 ❦
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Kysy Hannalta

Kysy Hannalta
Kosmetologin palsta

Monivaikutteinen
kantasoluteknologia ihonhoidossa
Hanna Kukkonen on kosmetologi ja restonomi, joka on mukana Helmerin toimituksessa.
Hannan kauneudenalan yritys
on Kauneuspuoti Villa Fino
Intiankadulla Helsingissä.

ei tällöin vähene, mutta solut
eivät enää kykene tuottamaan
toimivia soluja.

K

Vanhenemiseen liittyvä kudosten rappeutuminen voi johtua mitokondrioiden toimintahäiriöistä. Käytän omassa hoitolassani anti age -hoidoissa
sekä erittäin kuivan ihon ja
herkän ihon hoidoissa suomalaiseen ainutlaatuiseen kantasoluteknologiaan perustuvaa
tuotesarjaa nimeltä BTB13,
jonka valmistaja on suomalainen Naviter Oy. BTB13 ™
on tieteellinen läpimurto, jonka avulla voidaan aktivoida
heikosti toimivia kantasoluja.
BTB13 - yhdisteen tuotekehityksestä ja siihen perustuvasta tutkimuksesta vastaa tutkija
ja sairaalakemisti Simo Rasi
yhdessä oululaisen tutkijaryhmän kanssa. Tutkimukset
käynnistettiin jo 2000-luvun alussa. Suomen patentti
myönnettiin vuonna 2003 ja
hyödyllisyysmallisuoja 2013.
BTB13 ™ - yhdisteen vaikuttavia aineita ovat oroottihappo - välttämätön solujen uusiutumiselle ja niiden toiminnalle -L-karnitiini, joka toimii
oroottihapon kuljettimena ja
poistaa kuona-aineita soluista, sekä hyaluronihappo, ihon
tehokas kosteuttaja.
Alhainen oroottihapon
määrä tai kuona-aineet voivat
estää kantasolun mitokondrioita toimimasta tehokkaasti. BTB13 - terapialla tehostetaan riittävää oroottihapon
saantia, jolloin passivoituneet
kantasolut elvytetään toimimaan ja tuottamaan uusia terveitä ihosoluja. Oroottihapon
puute voi aiheuttaa solujen
energia-aineenvaihdunnan

antasolut ovat ihmisen
primitiivisiä soluja. Ne
ovat erilaistumattomia
ja uusiutumiskykyisiä. Kantasoluilla on kyky jakautua
loputtomasti ja ne kykenevät
erilaistumaan miksi tahansa
aikuisen solutyypiksi. Ihosolut syntyvät jakautumalla
kantasoluista ja iho uusiutuu
jatkuvasti tätä prosessia toistamalla. Kantasolu eli ”äitisolu” jakautuu epäsymmetrisesti
niin, että toisesta tytärsolusta
tulee erilaistuva solu, ihosolu ja toisesta kantasolu. Näin
kantasolujen määrä ei vähene tuotettaessa uusia soluja.
Kaikki solut syntyvät kantasoluista: ihosolut, silmäsolut,
lihassolut, luusolut, puna- ja
valkosolut.
Kantasolut vastaavat uusien
ihosolujen tuotannosta. Ihon
kantasolut sijaitsevat epidermiksen (ihon pinnallisin kerros) alimmassa kerroksessa,
stratum basalessa. Kantasoluja esiintyy pääasiassa ihmisen
rasvassa, siksi rinta-implanteissakin tai kasvojen kohotusleikkauksissa käytetään ihmisen omaa rasvaa, koska tällöin
hylkimisreaktioita on vähemmän. Kantasolut jakautuvat
ihossa ja uusivat ihoa. Vanheneminen johtuu kantasolujen
huononemisesta, jota lisäävät
esimerkiksi UV-valo, lääkkeet
ja stressi. Ikääntymisen myötä kantasolujen energiansaanti
vähenee solujen energiakeskusten toiminnan heikentyessä ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Kantasolujen määrä
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Kudokset rappeutuvat
- mikä avuksi?

häiriön ja passivoida kantasoluja. Oroottihappoa esiintyy luonnollisesti elimistössä,
mutta sen määrä voi laskea
ikääntymisen, sairauksien tai
muiden ulkoisten tekijöiden
vaikutuksesta. BTB13 ™-yhdisteellä saadaan monivaikutteisia tuloksia; sillä voidaan
vaikuttaa eri iho-ongelmiin,
ikääntyvään ihoon, ihon kutinaan, kuivaan, atooppiseen tai
couperosa- ja akneihoon.
Kantasolukosmetiikassa
käytetään yleensä kasvien kantasolu-uutteita, joissa
kantasoluja on eristetty esimerkiksi lakasta, omenasta tai
alppiruususta. Näiden kantasolu-uutteiden tehtävänä on
muodostaa kasvin oman perimän mukaisia soluja. Niillä ei
voida vaikuttaa ihmisen kantasolujen toimintaan. Kasvikantasolu-uutteet ovat tehokkaita
antioksidantteja, mutta vaikutusyhteyttä ihmisen kantasoluihin niillä ei ole. Kasvien
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kantasoluilla ei ole mitään tekemistä ihonkaan solujen uusiutumisen kanssa. BTB13
™ ei ole uutettu kasvien
kantasoluista; se ei ole kasvien kantasolu-uute. BTB13yhdiste poikkeaa oleellisesti
kasvien kantasolu-uutteista ja
sen teho perustuu ihosolujen
ja kantasolujen toiminnan aktivointiin. Yhdisteen vaikutus
on osoitettu ihmisen kantasoluilla laboratoriokokeissa.
Tervetuloa tutustumaan
BTB13 -hoitoihin mikroneulauksenavulla. Tekemäni
mikroneulaus on enemmän
kuin vain mikroneulaus, siinä
vaikutetaan fibroblastisoluihin ja kantasoluihin patentoidulla BTB13-kuljetusmenetelmällä. Mikroneulaus-hoito
tehoaa ryppyihin, juonteisiin,
ihon värin tasoitukseen ja tehokkaaseen ihon kosteuttamiseen. Mikroneulauksesta
kerron enemmän seuraavassa
Helmerissä.
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Uutiset

La-su 14.-15.5.2016
m/s Baltic Queen

Lähde toukokuis
elle
kevätristeilylle
Tallinnaan!

Pyöreitä vuosia juhlistetaan risteilemällä yhdessä –
SMYL 20 v, Helmerit 60 v, Kymenlaakson Liiketalous 60 v.
Kaikki ovat tervetulleita juhlimaan kanssamme
Helluntaiviikonloppuna 22-tunnin kevätristeilylle Tallinnaan.
– Lauantaina 14.5. m/s Baltic Queen lähtee Helsingistä Länsiterminaalista klo 18.30.
– Sunnuntaina 15.5. klo 8-12 maissaoloaikaa Tallinnassa neljä
tuntia ja laiva on takaisin Helsingissä klo 16.00.
Ilmoittaudu heti, niin varmistat haluamasi hyttiluokan ja
ruokailut!
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 15.3.2016 liiton nettisivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella www.smyl.fi ->
SMYL20-Risteily. Ennen risteilyvarauksen aloittamista, lue
Risteilyn Infosivu ja tee varaus siinä olevien ohjeiden mukaisesti.
Huom! Merkonomi News 4 2015 -lehdessä olevat hyttihinnat ovat esimerkkihintoja. Esimerkkihintoihin sisältyvät
kaikki buffetruokailut, mutta voit itse valita, missä ruokailet ja
missä hyttiluokassa haluat majoittua, siitä muodostuu risteilyn
kokonaishinta. DeLux -Suite - Executive Suite -hyttiluokkien

kohdalla on mainita: Erikoisaamiainen sisältyy hintaa. Valitse
siis aamiaiskohdassa: Ei aamiaisia (0 eur).
Mahdolliset juhlaristeilyä koskevat kysymykset pyydämme lähettämään sähköpostitse smyl20@smyl.fi.
Tarkempi risteilyohjelma vahvistuu lähempänä ajankohtaa.

Lähde mukaan perheesi ja ystäviesi kanssa
mukavalle helluntairisteilylle verkostoitumaan ja
tapaamaan vanhoja ja uusia tuttuja!

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry:n kevätliittokokous
pidetään Helsingissä lauantaina 14. toukokuuta, 2016 klo 14
osoitteessa ParfaitK, Yrityslinna, Ensi Linja 1, Kallio, 00530 Helsinki.

Kalenterivuoden 2016 jäsenmaksun eräpäivä 15.2.2016
Seniorijäsenten ikärajaa alennettiin 65 vuoteen ja
opiskeluajalta opiskelijajäsenyys on maksutonta!
Maksa jäsenmaksusi eräpäivään mennessä, jäsenyytesi jatkuu
katkeamatta ja saat rahanarvoiset jäsenedut käyttöösi, etuina
mm. työsuhdejuristin neuvontapalvelut, ammatillinen vastuuja oikeusturvavakuutus, koulutusetuja, ostoetuja, oikeudellista
neuvontaa jäsenetuhintaan, etuja itse ottamiisi vakuutuksiin koti-, auto-, henkivakuutus, yksilöllinen matkustajavakuutus
(90 v) - jäsenlehdet ja erilaiset matkat ja tapahtumat. Kaikki
jäsenmaksuluokat ovat verovähennyskelpoisia.
Kalenterivuoden 2016 jäsenmaksulaskut ja uusi jäsenkortti
2016 (joka korvaa aiemmin lähetetyn jäsen/vakuutuskortin) lähetettiin marras/joulukuun 2015 vaihteessa. Laskun eräpäivä on
15.2.2016. Jos haluat maksaa jäsenmaksun usemmassa erässä,
ole yhteydessä sähköpostiste liittoon info@smyl.fi, saat ohjeet
kuinka maksut tulee suorittaa, maksuun lisätään yhden kerran
5 euron toimistomaksu. Huom! Ryhmämatkustajavakuutuksen
voimassaolo päättyi 31.12.2015. Ole yhteydessä If-vakuutusyhtiöön, heiltä saat ottaa itse yksilöllisen matkustajavakuutuksen
SMYL-jäsenen keskittämisetuhintaan.
Helmeri 1-2016

Seniorijäsenen ikärajaa alennettiin 70 vuodesta 65 vuoteen!
Siirryt automaattisesti seniorijäseneksi 65 vuotta täytettyäsi
seuraavana vuonna. Eläkeläisenäkin kannattaa pysyä mukana
toiminnassamme, jäsenmaksu on edullinen 49 euroa (v. 2016)
- ja se on verovähennyskelpoinen! Saat käyttöösi kaikki liiton ja
yhdistyksen jäsenedut. Helmeri-tapahtumat löydät päivitettyinä
www.helmeri.fi.
Liity ja pyydä ystäväsikin liittymään Helmerien seniorijäseneksi ja lähde mukaan yhteisiin tapahtumiin ja matkoille!
Liity heti www.smyl.fi - katso lehden takakannesta uuden
jäsenen ja suosittelijan (ei pakollinen) jäsenkampanja.

Rentouttavaa laskiaista ja hiihtolomaa!

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 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 11.2. klo 16.30 -19.00

uusinta

Tutustuminen Helsingin pelastuslaitoksen
palomuseoon ja torniin

Erottajan pelastusasema, Korkeavuorenkatu 26 C, 00130 Helsinki
Tutustumme Helsingin pelastuslaitoksen palomuseoon
Museo on täysin uudistettu, talon peruskorjaus valmistui
helmikuussa 2014. Palomuseossa tutustutaan kaupungin historiaan
pelastustoimen ja hätätilanteiden näkökulmasta. Museolta löytyy
noin reilut 200 erilaista esinettä, joista jokainen on Helsingin
pelastuslaitoksen omaa esineistöä.
Kierros päättyy Erottajan pelastusaseman näköalatornin huipulle,
jossa voi samalla ihailla Helsingin kauniita maisemia. Isäntänä
toimii palomuseon toiminnasta vastaava Jari Auvinen.
Museon kaupassa on myynnissä sammutuspeittoja, runsaasti
paloalan kirjoja, postikortteja, T-paitoja ja pienoispaloautoja.
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Opastus ja sisäänpääsymaksu 3 euroa maksetaan tasarahalla
paikanpäällä Liisalle.
Kokoontuminen pelastusaseman sisäänkäynnin edessä klo 16.30.

Näyttely on esillä huoneissa 127–132 Kansallismuseon 1.
kerroksessa pe 16.10.2015 - su 13.3.2016.
Hinta: 13,00 euroa, maksuviite: 29395
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 8.2.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutusu: www.kansallismuseo.fi

La 20.2. klo 8.20 Teatteriretki Lappeenrantaan
”Kolmen pennin ooppera”

Tervetuloa!
Helmeriterveisin Liisa Kotimäki

Pe 12.2. klo 19.00
Säveliä Saksasta

Helsingin kaupunginorkesterin konsertti
Musiikkitalo, konserttisali
Mannerheimintie 13, Helsinki
Alan Buribajev, kapellimestari, Freddy Kempf, piano
Helsingin kaupunginorkesteri
Ohjelma:
Richard Wagner: Alkusoitto oopperasta Lentävä hollantilainen
Ludwig van Beethoven: Pianokonsertto nro 2
Johannes Brahms: Sinfonia nro 3
Hinta: 20 euroa, maksuviite: 29531
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Hyvät permantopaikat.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Ke 17.2. kello 16.30
Näyttely: Sibelius - Jokainen nuotti pitää elää
Kansallismuseo, Mannerheimintie 34, Helsinki.

Helmereille on varattu opastettu kierros Kansallismuseon Sibeliusnäyttelyyn, joka liittyy Jean Sibeliuksen syntymän 150-vuotisjuhlavuoteen. Opastus alkaa kello 16.30 ja kestää noin tunnin. Museo on
avoinna kello 18.00:aan.
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Säveltäjä Jean Sibeliuksen (1865-1957) musiikki ja ensimmäistä
kertaa näytteillä olevat alkuperäiset sävellyskäsikirjoitukset avaavat
ikkunan koko Sibeliuksen aikakauteen.
Alkuperäisaineistoina esillä ovat mm. Sibeliuksen keskeiseen
tuotantoon kuuluvat Lemminkäinen, viulukonsertto ja viides
sinfonia. Sibeliuksen kansainvälisestä merkityksestä kertoo osaltaan
Suomessa ensimmäistä kertaa esillä oleva Andy Warholin (19281987) piirros Sibeliuksesta.
Näyttely järjestetään Kansallismuseon, Kansalliskirjaston,
Kansallisarkiston ja Ainolan yhteistyönä. Näyttelyn osiot ovat: Alku,
Nuori Sibelius, Suomi herää, Eurooppaan, Maailmanmainetta ja
rahahuolia, Prospero, Järvenpään hiljaisuus? ja Viimeinen huone.

Uuden Lappeenrannan kaupunginteatterin tammikuisena
avajaisnäytelmänä on Bertolt Brechtin ja Kurt Weillin riehakkaan
hauska ja yhteiskuntasatiirinen laulunäytelmä Kolmen pennin
ooppera, jota menemme katsomaan SOK:n Eläke-Eevojen
seurassa lauantaina 20. helmikuuta.
Retkihintaan sisältyvät edestakaiset bussimatkat, tutustuminen
Lappeenrannan Linnoitukseen, buffet-lounas ”naisten
työvankilassa” Linnoituksessa ravintola Kehruuhuoneessa sekä lippu
Kaupunginteatterin uutukaiseen klassikko-musiikkinäytelmään
Kolmen pennin oopperaan - ja bussillinen mukavaa seuraa.
Päivän ohjelma:
Klo 8.20 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Bussari Oy:n bussilla
suoraan kohti Lappeenrantaa (224 km, ajoaika 2:44).
Klo 11.10 Lappeenrannan Linnoitus
Klo 11.30–12.30 Lounas; Kehruuhuone (Kristiinank. 20). Modernia
karjalaisuutta vaalivan kahvila-ravintolan tuoreet herkut
valmistetaan omassa keittiössä lähellä tuotetuista raaka-aineista.
Buffetlounaaseen kuuluu runsas salaattipöytä, pääruoka,
jälkiruokakahvi ja pieni makea.
Klo 13.00 Kolmen pennin ooppera. Lappeenrannan
kaupunginteatterin, Kaivokatu 5, Kauppakeskus IsoKristiina
Heti esityksen päätyttyä alkaa kotimatkamme. Reilusti ennen klo
19.00 saavumme Helsingin keskustaan.
Liput jaan bussissa, jossa laitan myös käsiohjelman kiertämään.
Hyvät paikat riveillä 4-6.
Matkan hinta: 78,00 euroa, maksuviite: 29528
Ilmoittautuminen on päättynyt Kysy mahdollisia peruutuksia.
Tarkempi ohjelma: www.helmeri.fi
Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
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Tapahtumakalenteri
Ke 24.2. klo 19.00

opettele tanssimaan menuettia. Voit testata musiikkimakusi ja
kurkistaa vaikkapa euroviisufanin kaappiin.
Musiikkia! -näyttelyssä soitto, laulu ja tanssi tempaavat Sinut
mukaan Helsingin musiikkimaailmaan ennen ja nyt. Värikkäässä ja
visuaalisesti kiehtovassa näyttelyssä on käynyt jo lähes 30 000
vierasta. Yleisö on kiitellyt näyttelyn monipuolisuutta ja
viihdyttävyyttä.

Michael Kunze - Jim Steinman

Vampyyrien tanssi -musikaali
Peacock-teatteri, Linnanmäki
Tivolikuja 1, Helsinki

Veret seisauttava suurmusikaali

Myös Helmeri-jäsenen ystävä tai perheenjäsen on tervetullut
mukaan.

Rooleissa: Mikko Vihma, Raili Raitala, Jonas Saari, Anna Victoria
Eriksson, Petrus Kähkönen, Antti Timonen, Tuukka Leppänen,
Vuokko Hovatta, Leenamari Unho, Sanna Majuri, Laura Alajääski,
Kari Mattila, Risto Kaskilahti, Miiko Toiviainen, Samuel Harjanne,
Sofia Hilli, Juha Jokela, Kirsi Karlenius, Ilkka Kokkonen, Kai
Lähdesmäki, Hanna Mönkäre, Unto Nuora, Emilia Nyman, Sami
Paasila, Tiina Peltonen, Peter Pihlström, Tuukka Raitala, Inka
Tiitinen, Kaisa Torkkel
Ohjaus ja koreografia: Markku Nenonen
Kapellimestari:Eeva Kontu
Hinta: 52,00 euroa, maksuviite: 29418
Ilmoittautuminen päättynyt. Kysy mahdollisia lippuja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Pe 26.2. klo 19.00
Konsertti

Supernaiset

VIENO KEKKONEN, PIRKKO MANNOLA JA MARJATTA LEPPÄNEN
Savoy-teatteri
Kasarmikatu 46–48, Helsinki
Vieno Kekkonen, Pirkko Mannola ja Marjatta Leppänen, todelliset
supernaiset, kiidättävät kuulijan tunnelmalliselle aikamatkalle
konsertissa, joka sisältää vanhoja tuttuja iskelmiä sekä uudempia
hittejä. Energiallaan ja pitkällä esiintymiskokemuksellaan he vievät
katsoja-kuulijalta jalat alta, eivätkä varmasti jätä ketään kylmäksi.
Kesto noin kaksi tuntia, sisältää väliajan.

Sitovat ilmoittautumiset ja osallistumismaksut 16.2. mennessä.
Opastus 5 euroa/henkilö maksetaan tasarahalla paikanpäällä
Liisalle.
Kokoontuminen sisäänkäynnin edessä.
Osallistujat: mukaan mahtuu 20.
Huom!
Musiikkia!-näyttelyn ajan Hakasalmen huvilan upea, aikoinaan
Aurora Karamzinin salonkina ollut sali toimii konserttitilana.
Lue lisää: www.helsinginkaupunginmuseo.fi/konsertit
Helmeriterveisin Liisa Kotimäki

To 10.3. kello 19.00
Kaktuksen kukka
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

Helmeilevä komedia
Kaktuksen kukka kuplii ranskalaista romantiikkaa ja raikkaasti helmeilevää komediaa.
Se on lämminhenkinen ja yllättävä rakkaustarina, jonka
keskiössä on uuden lehden elämässään kääntävä Stéphane (Satu Silvo). 1960-luvun Pariisi piirtää puitteet, joissa tämä ihana tarina
puhkeaa kukkaan. Keski-ikäinen hammaslääkäri Julien (Santeri Kinnunen) ei halua vakiintua, mutta myöskään suhteesta nuoreen Antoniaan (Vappu Nalbantoglu) ei millään huvittaisi luopua.
Elegantti ja romanttinen komedia Kaktuksen kukka muistetaan
myös elokuvana (1969), jossa Goldie Hawn teki Oscarin arvoisen debyyttinsä Antoniana ja Ingrid Bergman nähtiin Stéphanen roolissa.
Kaktuksen kukan ohjaa Arn-Henrik Blomqvist, jonka edellinen Arena-näyttämön ohjaus Otetaas toiset oli yleisömenestys.

Rooleissa mm. Santeri Kinnunen, Satu Silvo, Vappu Nalbantoglu,
Frans Isotalo, Eero Saarinen, Jouko Klemettilä, Eija Vilpas, Ilona
Chevakova
Ohjaus Arn-Henrik Blomqvist

Hinta 28,00 euroa (normaali 34,50/31,50), maksuviite: 29492
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.

Hinta: 38 euroa, maksuviite: 29421
Ilmoittautumiset ja maksut 8.2. mennessä.

Tuija Auersalo/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin aulassa
oikealla klo 18.30 lähtien.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

To 3.3. klo 16.00 – 17.30

Pe 11.3. klo 19.00

Musiikkia! -näyttely Hakasalmen huvilassa

MEIDÄN FESTIVAALI + KANSALLISTEATTERI

Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13 B Helsinki
Kansallismuseota vastapäätä, Finlandia-talon vieressä

Lähde mukaan opastetulle museokierrokselle Hakasalmen huvilaan
kuuntelemaan kappelin holvien kaikuja, salongin sointuja ja bändin
jytkettä. Vieraile soitinpajassa, jännitä koulun laulukokeessa ja
Helmeri 1-2016

Kuva © Mirka Kleemola

Kuva © Mirka Kleemola

Suurilla tunteilla ja dramaattisilla
sävelillä roihuava Vampyyrien
tanssi on henkeäsalpaava musikaali, jossa eletään tunteet palaen, mitään säästelemättä. Vampyyrien tanssi on intohimoinen
rakkaustarina, joka viettelee katsojansa mukaan hurmion pyörteisiin ja ihmismielen salattuihin sopukoihin.

Suomen Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Veikeä, monipuolinen ja lämmin musiikkijuhla
Meidän Festivaali tuo monimuotoisen musiikin Kansallisteatteriin!
Meidän Festivaali on Pekka Kuusiston johtama musiikkitapahtuma,
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Tapahtumakalenteri
joka rikkoo perinteisiä taide-elämän raja-aitoja ja uudistaa konserttikulttuuria. Perinteisen kamarimusiikin lisäksi festivaalin konserteissa kohtaavat usein eri taiteenlajien koti- ja ulkomaiset tekijät,
etsien yhdessä ilmaisun rajoja.
Viikonlopun erikoisvieraisiin lukeutuu amerikkalainen Gabriel Kahane, joka on tullut tunnetuksi monipuolisena muusikko-säveltäjänä ja yhteistyöstään mm. Kronos-kvartetin ja Kamariorkesteri Orpheuksen kanssa. Gabriel Kahane esiintyy maaliskuussa 2016 ensimmäistä kertaa Suomessa yhdessä Pekka Kuusiston ja kaksikymmentähenkisen Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa perjantaina
11.3. Kansallisteatterissa.
OHJELMA 11.3.2016:
Pekka Kuusisto: musiikkia esityksestä Tabu
Pekka Kuusisto, viulu
Gabriel Kahane: lauluja
Gabriel Kahane, laulu
Pekka Kuusisto, viulisti-johtaja
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri
Gabriel Kahane: Freight & Salvage
Pekka Kuusisto, viulisti-johtaja
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri
John Adams: Shaker Loops
Pekka Kuusisto, viulisti-johtaja
Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri
Kimmo Pohjonen Skin
Kimmo Pohjonen, haitari ja laulu
Inka Pohjonen, kitara, elektroniikka ja laulu
Saana Pohjonen, rummut ja laulu
Konsertti päättyy noin klo 22.00, sis. kaksi väliaikaa.
Hinta: 35,00 euroa (permantopaikat rivillä 10),
maksuviite: 29515
Ilmoittautumiset ja maksut 8.2. mennessä.

lissa, jossa on kaksi italialaisen taidemaalari Caravaggion kuuluisinta maalausta. Illallinen hotellissa.
Lauantai 26.3.
Aamiainen. Kokopäivän retki
naapurisaarelle, luontoelämysten Gozolle, retkeen sisältyy lounas ruokajuomineen. Gozon saari sijaitsee
25 minuutin lauttamatkan
päässä pääsaari Maltalta.
Retkellä tutustaan myös saaren pääkaupunkiin Victoriaan, joka on tunnettu vaikuttavan isosta linnoituksestaan. Lounas
nautitaan Sannatissa. Gozolla on myös erinomainen mahdollisuus
ostaa alueella tuotettuja ja kuuluja villatuotteita ja pitsiä, joka valmistetaan perinteisellä tavalla. Illallinen hotellissa.
Sunnuntai 27.3. (Pääsiäispäivä)
Aamiainen. Vapaapäivä ja aikaa tutustua kaupungin kulttuuritarjontaan, pääsiäisen viettoon ja pääsiäisperinteisiin.Pääsiäissunnuntaina järjestetään mm. pääsiäiskulkueita. Illallinen hotellissa.
Maanantai 28.3. (2. pääsiäispäivä)
Aamiainen. Puolipäiväretki entiseen pääkaupunki Mdinaan, jota
myös hiljaiseksi kaupungiksi kutsutaan. Retkellä tutustutaan
Apostoli Paavalille omistettuun katedraaliin. Kaupunki on täynnä
keskiaikaisia barokkirakennuksia ja kapeita mukulakivikatuja. Käynti
myös Mostassa ja käsityöläiskylässä. Iltapäivällä on vapaata aikaa
tutustua kaupungin kulttuuritarjontaan ja ostosmahdollisuuksiin
omin päin oppaamme neuvojen avustamana. Illallinen hotellissa.
Tiistai 29.3.
Aamiainen. Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä. Vastaanoton
yhteydessä on matkalaukkujen säilytys, jonne laukut voi jättää. Hotellin lähistöllä on useita ostoskeskuksia, joissa ehtii vielä ostaa
viimeiset tuliaisostokset.
Kuljetus illalla lentokentälle ja paluulento takaisin Helsinkiin, jonne
saavutaan seuraavan vuorokauden puolella.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

Matkan hinta: 1150,00 e, maksuviite: 29379
Ennakkomaksu 250 euroa kaksi viikkoa ilmoittautumisesta.
Loppumaksu 12.2.2016 mennessä. Lisämaksu yhden hengen
huoneesta 70,00 euroa. Ennakkovaraajien (11/15) alennus 55,00 e.

To-ti 24.3. – 29.3.

Ilmoittautumisaika on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja
pikaisesti yhdistyksen toimistosta.

Helmerien pääsiäismatka Maltalle
Lähdemme noin kymmenen hengen Helmeri-ryhmällä pääsiäiseksi
historialliselle, aurinkoiselle Maltan saarelle, jossa asumme
ihastuttavassa merenrannan kylpylähotelli Fortinassa. Matkaliput ja
muun matka-aineiston osallistujat saavat noin pari viikkoa ennen
matkaa suoraan matkatoimistosta kotiosoitteeseen.
Matkaohjelma
Torstai 24.3.
Finnairin reittilento aamulla
Helsingistä Maltalle. Bussikuljetus keskustaan. Kansainvälisen käytännön mukaan huoneet saadaan klo 14.00 jälkeen.
Pieni lepohetki ja lounas hotellin ravintolassa. Iltapäivällä lähtö
hotellin tarjoamalle satamaristeilylle Maltan historialliseen satamaan.
Perjantai 25.3. (Pitkäperjantai)
Aamiainen. Oppaan johdolla lähtö hotellista kohti Vallettaa, jossa
tehdään puolipäiväinen Vallettan kaupunkikierros historiallisilla kaduilla, aukioilla sekä käydään näköalapaikalla. Kierroksen aikana
koetaan Maltan värikästä historiaa Malta Experience -multimediashown muodossa sekä vieraillaan 1500-luvun loppupuolelta olevassa
Suurmestarin palatsissa ja Pyhän Johanneksen rinnakkaiskatedraa-
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Hintaan sisältyy: * Finnairin reittilennot Helsinki-Malta-Helsinki
veroineen * lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman mukaiset kuljetukset * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa *
puolihoito: buffetaamiainen, lounas ensimmäisenä päivänä, 4 illallista sekä lisäksi 1 lounas retken aikana * matkaohjelman mukaiset
retket ja tutustumiskäynnit: risteily Maltan historiallisessa satamassa, kävelykierros Vallettassa, kokopäivän retki Gozon saarelle ja
retki Mdinan hiljaiseen kaupunkiin* suomenkielisen matkanjohtajan
palvelut kuljetuksilla ja retkillä.
Lentoaikataulu:
Helsinki - Malta AY 957 klo 05.55–09.05
Malta - Helsinki AY 958 klo 20.40–01.45
Hotellitiedot:
Hotel Fortina ****Tigne Seafront, SLM 3012, Sliema, Malta
http://www.hotelfortina.com/home?l=1
Tutustu ohjelmaan tarkemmin: www.helmeri.fi
Nettisivuilla on myös hyödyllisiä matkalinkkejä.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja.
www.matka-agentit.fi
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Ke 6.4. klo 19.00
Taikahuilu-ooppera

Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, 00250 Helsinki
Uusi Taikahuilu Kansallisoopperaan
Tällaista esitystä et ole ennen nähnyt - et oopperassa etkä teatterissa. Berliinin Komische Operin kuuluisassa tuotannossa Taikahuilu
etenee mielikuvituksellisesti mykkäelokuvan kultakauden hengessä.
Animaatiota ja eläviä laulajia yhdistävä huikean hauska toteutus
loihtii näyttämölle aivan uudella tavalla Taikahuilun loputtoman rikkaan fantasiamaailman. Tuttu tarina Paminaa etsivästä Taminosta,
Papagenaa haikailevasta Papagenosta sekä valon ja pimeyden kamppailusta on entisellään, samoin kuin Mozartin sykähdyttävä musiikki.

mistuneen huvilan näyttelytila (1. krs) on sisustettu viime vuosisadan vaihteen tyyliin, eletyn elämän jälkiä kätkemättä. Helsingin
kulttuurikeskuksen ylläpitämä huvila toimii myös taiteilijaresidenssinä, jonka tiloihin (2. krs) pääsemme tutustumaan niiltä osin kuin
vierailuajankohta sopii talossa asuville taiteilijoille.
Tapaaminen huvilan pääovella.
Myös Helmerijäsenen
ystävä tai perheenjäsen on
tervetullut mukaan.
Tilaisuus on maksuton.
Sitovat ilmoittautumiset
8.4. mennessä.
Osallistujat:
mukaan mahtuu 15.

Kesto 2 t 45 min, yksi väliaika, esityskieli saksa, tekstitys suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi

Paikat varataan
ilmoittautumisjärjestyksessä www.helmeri.fi

Saat liput Irene Uimoselta viimeistään Oopperan aulassa puolta
tuntia ennen esitystä, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta
heti vasemmalla.

Helmeriterveisin Liisa Kotimäki

Hinta 76,50 euroa (perushinta 89),
nuoriso alle 20 v. 46 euroa ja opiskelija 54,80 euroa.
Maksuviite: 29434
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Hyvät B-ryhmän paikat riveiltä 9-10, 6 ja 15.
Vetäjä: Irene Uimonen
www.ooppera.fi

Ma 11.4. klo 19.00
Susanna Haavisto - pakko saada laulaa!
Espoon Kulttuurikeskus, Louhisali
Kulttuuriaukio 2, Espoo

Susanna Haavisto tulkitsee Edith Piafia
Edith Piafin syntymästä tuli syksyllä 2015 kuluneeksi 100 vuotta.
Kunnianosoituksena suurelle laulajalle Susanna Haavisto palasi
lavoille Pakko saada laulaa! musiikkiteatteri-esityksellään.
Yhden naisen musiikkidraamassa Susanna Haavisto käy laulujen
lomassa vuoropuhelua Edith Piafin kanssa laulamisen pakosta ja
rakkauden sammumattomasta janosta.
Piafin rakastettujen laulujen lisäksi esityksessä kuullaan myös
Michel Legrandin, Anna-Mari Kähärän ja Juha Tikan sävellyksiä.
Käsikirjoitus ja ohjaus: Susanna Haavisto
Säestys: Juha Tikan Trio
Kesto 1 t 45 min, sis. väliajan.
Hinta 29,00 euroa (norm. 32 €), maksuviite: 29476
Ilmoittautumiset ja maksut 24.2.16 mennessä.
Tuija Auersalo/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin aulassa
oikealla klo 18.30 lähtien.

Tulossa: Helmeri-matka
Espanjan lämpöön lokakuussa

To-ke 20.- 26.10.
ANDALUSIAN
AURINKOA
Aurinkorannikko, Malagan
alue ja Maurien Granadan
nähtävyydet, Gibraltar – aurinkoinen Andalusia on varmasti tyypillisintä Espanjaa!
Matkalla ehditään nähdä kauneinta Andalusiaa, kun retkeillään upeaan Granadaan. Granada sijaitsee Espanjan korkeimman vuoriston
Sierra Nevadan juurella, ja on tunnettu maailman hienoimpiin monumentteihin kuuluvan Alhambran kotipaikkana.
Matkaviikolla vieraillaan myös Gibraltarilla. Tämä Iso-Britanniaan
kuuluva alue sijaitsee Pyreneiden niemimaan eteläosassa Espanjan
rannikolla Gibraltarinsalmessa. Sijainti on strategisesti tärkeä, koska
Gibraltarinsalmi on Atlantin ja Välimeren välissä ja se erottaa
toisistaan Euroopan ja Afrikan. Gibraltarin retki on kansainvälinen
kokopäivän ostosretki, mukana on suomenkielinen opas.
Ja Malagan kierroksella vieraillaan tietysti Picasso-museossa.
Malagan tuomiokirkon lähellä, Calle San Augustin -kadun varrella
sijaitseva Malagan Picasso-museo kuuluu kaupungin suosituimpien
ja merkittävien nähtävyyksien joukkoon.
Matka-ajankohta ja hinta:
20. – 26.10.2016, 795,00 euroa
Tarkemmat tiedot löytyvät seuraavista Merkonomi News - ja Helmerilehdistä sekä Helmerien nettisivuilta: www.helmeri.fi.

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Ma 18.4. klo 16.00 - 17.00
Vierailu Eläintarhan huvilan
porvariskotinäyttelyyn

Eläintarhantie 14, 00530 Helsinki
Junaradan Tokoinrannan puolella, Cafe Pirittan vieressä.
Kauniissa Eläintarhan puuhuvilassa tutustumme porvariskotinäyttelyyn, joka esittelee huvilan historiaa 1800-luvun lopulta lähtien ja
kertoo myös koko Linnunlaulun huvila-aleen historiasta. 1889 valHelmeri 1-2016

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille:
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, jollei muuta
ilmoiteta. Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
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TEEMA- JA KIERTOMATKAT

Nouda
tai tilaa

TEEMA- JA KIERTOMATKAT

F1-KISAT

KAUKOMAILLE

EUROOPPAAN

UUSI

esitteemme!
PRINSESSA RUUSUNEN
–BALETTI Tallinnassa
• 19. – 20.3.
140,Agatha Christien
ENGLANTI
• 6. – 10.4.
1.395,Liettuan KIERTOMATKA
• 4. – 9.5.
465,Mystiikkaa
ja antiikin lumoa
– KREIKAN KIERTOMATKA
• 9. – 16.5.
1.190,RANSKAN RIVIERA
...................................................

.............................................

........................................................

Uutuus!

...............................................

LUMOAVA SVEITSI

Sveitsin maisemat ovat kuin satukirjasta.
Koe kiertomatkalla Sveitsin suurkaupungit Zürich ja Bern,
alppikylät ja niityt, lumipeitteiset vuoret ja solat.
Trümmelbachin vesiputoukset, patikkamaisemat.
Matkalla 2 yötä Luzernissa, 2 Zermattissa,
2 Grindelwaldissa, 1 Bernissä. 2 lounasta, 1 illallinen.

• 10. – 17.9. (la-la)

1.692,-

– Nizza, Cannes, Monaco

• 17. – 22.5. ........................................ 1.290,-

VÄLIMEREN RISTEILY

– Harmony of the Seas

• 6. – 12.6. alk.
1.972,TAIDEMATKA
ja MAALAUSKURSSI
Portugalin Nazaréssa
............................

taideohj. Tarja Mietalan johdolla

• 12. – 19.6. .........................................1.345,-

PEKING ja Kiinan muuri
• 1. – 8.4.
1.345,KIINAN PUUTARHAT
JA PIONIFESTIVAALIT
.......................................................

– Peking, Xian ja Luoyang

• 14. – 23.4. ...........................................1.665,-

PEKING ja Kiinan muuri
• 6. – 13.6.
1.490,KALIFORNIALAINEN
UNELMA
................................................

– Los Angeles,
San Simeon, San Francisco

• 27.9. – 6.10.
2.895,JANGTSE-JOEN RISTEILY
ja SHANGHAI
• 10. – 18.10.
2.095,XIAN ja PEKING
• 14. – 22.10.
1.795,KERRAN ELÄMÄSSÄ:
.................................

KIINA

• 13. – 19.4. alk. ....................... 1.290,-

ESPANJA

• 13. – 16.5. alk. ............................... 990,-

MONACO

• 26. – 30.5. alk. ............................ 985,-

ITÄVALTA

• 1. – 4.7. alk. .......................................... 960,-

ISO-BRITANNIA

• 8. – 11.7. alk. ............................... 1.065,-

UNKARI

• 21. – 24.7. alk................................ 695,F1-liput lisämaksusta
– katso lisää

www.formulamatkat.fi

......................................

.......................................

Australia, Hongkong,
Singapore

• 1. – 16.11.................................................5.965,-

Opastetut matkat sis. kuljetukset H:gistä, majoitus, ohjelman mukaiset ateriat, retket jne.
MEILTÄ MYÖS LIITTYMÄLENNOT/JUNALIPUT –KYSY LISÄÄ!

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21, 00510 Helsinki • helsinki@matka-agentit.fi • Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800
• VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi Puheluiden hinnat 8,28 snt/min (+alv 24%).

Helmerien tapahtumakalenteri 2016
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

Ti 2.2.
To 11.2.
Pe 12.2.
Ke 17.2.
La 20.2.
Ke 24.2.
Pe 26.2.
To 3.3.
To 10.3.
Pe 11.3.
To-ti 24. – 29.3.

19.00
16.30
19.00
16.30
08.20
19.00
19.00
16.00
19.00
19.00

Luonnon laki, Pengerkadun näyttämö
Helsingin palolaitoksen museo
Säveliä Saksasta, HKO, Musiikkitalo
Sibelius-näyttely, Kansallismuseo
Teatteriretki Lappeenrantaan
Vampyyrien tanssi, Peacock-teatteri
Supernaiset-konsertti, Savoy-teatteri
Musiikkia!-näyttely, Hakasalmen huvila
Kaktuksen kukka, Arena-näyttämö
Meidän Festivaali, Kansallisteatteri
Pääsiäismatka Maltalle

Ke 6.4.
Ma 11.4.
Ma 18.4.
To 21.4.
La-su 14. – 15.5.

19.00
19.00
16.00
18.00
18.30

Taikahuilu, Kansallisooppera
Susanna Haavisto: Piaf, Espoon Louhisali
Porvariskotinäyttely, Eläintarhan huvila
Kevätvuosikokous, yhdistyksen toimisto
Juhlaristeily: Helmerit-SMYL,ms Baltic Queen

32,00 e, viite: 29405
3,00 e (käteinen)
20,00e, viite: 29531
13,00 e, viite: 29395
78,00 e, viite: 29528
52,00 e, viite: 29418
28,00 e, viite: 29492
5,00 e (käteinen)
38,00 e, viite: 29421
35,00 e, viite: 29515
1150,00 e, viite: 29379
(tarjous 1095 e 9.11. mennessä)
76,50 e (aik.), viite: 29434
29,00 e, viite: 29476
maksuton

Tulossa syksyllä:
To-ke 20. – 26.10.

Helmeri-matka Espanjaan, Andalusia

Ilmoitt. www.smyl.fi

795,00 e

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille: FI88 1270 3000 1009 95.
Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2016

– lehti

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

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

Liisa Kotimäki, 1. varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5418 597
liisa.kotimaki(at)helmeri.fi

Materiaali:

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

Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

Rauni Mononen, 2. varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen(at)elisanet.fi
Keijo Nyström
Puhelin 050 501 0255
keijo.nystrom(at)kolumbus.fi

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki
Hallitus
Hanna Kukkonen
Anni Purontaa
Sirkka Warvas
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
25 euroa/vuosi
Mediakortti
Painoyhtymä Oy/Itä-Uudenmaan Paino, Porvoo
Aikakauslehtien liitto,
Helsingin kauppakamari

Irmeli Satka, yhdistyksen sihteeri
Puhelin 040 742 0383
irmeli.satka(at)kotiposti.net
Sirkka Warvas
Puhelin 0440 519 391
sirwaco.warvas(at)kolumbus.fi

MJK-instituutti ja MJK-koulutus Oy
info(at)mjk.fi
Lintulahdenkatu 10, 00530 Helsinki
www.mjk.fi

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

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

Tuuli Paavola
Puhelin 044 256 2901
tuuli.paavola(at)gmail.com

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

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

Ota yhteyttä Helmereihin:
www.helmeri.ﬁ, helmeri(at)helmeri.ﬁ
Puhelin 050 428 5588 (päivystys ark. klo 9.00 - 14.00)

TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT
Työttömyyskassa Finka
Työttömyyskassa Nomitin sekä Journalistien
ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan
yhteinen nimi on Työttömyyskassa Finka.

http://finka.fi/

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

Ota tämä sivu talteen!

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

Liity Helsingin Merkonomien jäseneksi heti!
Tai suosittele jäsenyyttä! Palkitsemme molemmat!

Täytä
jäsenhakemus
www.smyl.fi

JÄSENEDUT
Edullisen jäsenmaksun ja rahanarvoisten
jäsenetujen lisäksi, molemmat - sekä uusi
jäsen että suosittelija - saavat liittymislahjana
arvokupongin, joka sisältää

YÖPYMINEN KAHDELLE 110 euron
hintaan Haikon Kartanon kylpylähotellissa
Hintaan sisältyy:
● 1 yön majoitus kylpylähotellin kahden hengen
Standard-huoneessa
● Kartanoaamiainen
● Sisäänpääsy Kylpylän altaille ja saunoille
● Kuntosalin vapaa käyttö
● Kylpytakki ja tossut
● WIFI
● Ilmainen pysäköinti hotellin parkkipaikalla
LIITY HETI!
Haikon Kartanon kylpylähotellin arvokuponki on
voimassa 15.2.-31.12.2016
kulloinkin voimassa olevan
varaustilanteen mukaisesti.
Arvokupongin ja varausohjeet saat maksettuasi
jäsenmaksun.

Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
● koti-, auto-, henkivakuutus ym.
● yksilöllinen matkustajavakuutus, joka
on voimassa jopa 90-vuotiaaksi asti
● Yhdistyksen ja liiton jäsenlehdet neljä
kertaa vuodessa
● Yhdistyksen ja liiton tarjoamat palvelut
ja tapahtumat

JÄSENMAKSU
●

●

Jäsenmaksun suuruus ainoastaan
95 euroa koko kalenterivuosi 2016
Seniorijäsenyys (yli 65 v) 49 euroa
Opiskelijajäsenyys 0 euroa
Kaikki jäsenmaksut ovat verotuksessa
vähennyskelpoisia!

TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENYYS
EI SISÄLLY LIITON JÄSENYYTEEN

Liity erikseen valitsemaasi palkansaajan
tai yrittäjän työttömyyskassaan.
Kassasta saat työttömyyden kohdatessa
ansiosidonnaista päivärahaa.

Liittymislomake www.smyl.fi
SMYL - SINUN LIITTOSI Hotelli Haikon Kartano
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo
www.haikko.fi

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

