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Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Aurinko pilkistelee säleverhojen takaa. 
Ah, se antaa taas uutta energiaa kaik-
keen toimintaan. Talviset ajatukset 

virkistyvät ja suuntautuvat uuteen.
Ammatillinen koulutus on uuden edes-

sä. Luin ilahtuneena Opetushallituksen 
tiedotteesta, että tänä keväänä ammatil-
lisen koulutuksen yhteyshaussa kolman-
neksi suosituin opintoala oli liiketalous- 
ja kauppa, jonne oli yli 4500 hakijaa. Kai-
ken kaikkiaan ammatilliseen koulutuk-
seen haki ensisijaisesti 43 200 henkilöä.

Luksia aikuisopiston rehtori Eero Hill-
man on paneutunut ammatillisen koulu-
tuksen reformiin, joka on yksi hallituksen 
kärkihankkeista. ”Minua viehättää, että 
muutoksella haetaan toiminnan tehosta-
mista”, toteaa Hillman reformista, 
joka tulee voimaan vuonna 

2018. Hänen mukaansa uudistuksessa on 
tarkoitus panostaa enemmän työpaikalla 
oppimiseen. Eero Hillman valaisee haas-
tattelussa sivuilla 4 ja 5, mikä on amma-
tillisen koulutuksen reformi, mihin sillä 
pyritään ja mitä mieltä hän itse on siitä. 

Kevät on juhlien ja valmistujaisten 
iloista aikaa. Helmerin ruokanurkka-
uksessa Liisa Kotimäki tarjoilee meille 
kahvipöytään vaihtoehtoisia herkkuja: 
gluteenittomia täytekakkuja. Ne näyttä-
vät houkuttelevilta ja maistuvat varmasti 
kaikille. Kannattaa kokeilla.

Nautitaan keväästä ja valosta. Osallis-
tutaan yhteisiin tapahtumiin. Helmereillä 
on paljon uutta toimintaa niin kevät- kuin 
syyskaudellakin. 

Tutustu tuleviin  tapahtumiin ja lähde 
reippaasti mukaan. Toivottavasti tapaam-
me myös helluntaiviikonloppuna juhla-
risteilyllä.

Helmeri-tapahtumat löydät sivuilta 17 
– 21. Ajan tasalla olevat tapahtumatie-
dot löytyvät yhdistyksen nettisivuilta 
www.helmeri.fi. Tervetuloa mukaan!

Hyvää kevättä ja 
kesän odotusta lukijoillemme!
Onnea uusille alalle valmistuville ammat-
tilaisille!

Merja 
Äimänen

mista”, toteaa Hillman reformista, 
joka tulee voimaan vuonna 

syyskaudellakin. 

Ammatillinen koulutus 
lähemmäs työelämää

Pääkirjoitus

Puolet elämän iloista on löydettävissä
pikkuasioista, ohimennen siepatuista.

O.S. Marden

K
uv

a:
 P

ir
jo

 O
nz

a

3Helmeri 2-2016



Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Ammattikoulutukseen on 
tulossa perusteellinen 
muutos eli reformi, joka 

astuu voimaan vuonna 2018. 
Mitä näin perustavaa laatua 
oleva lainsäädäntömuutos pi-
tää sisällään ja miten se vai-
kuttaa aikuiskoulutukseen? 
Tähän suunniteltuun refor-
miin on perehtynyt syvälli-
sesti rehtori Eero Hillman 
Luksia aikuisopistosta. 

Reformin tarkoitus ja sisältö
Toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen reformi ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
(OKM) ylijohtaja Mika Tam-
milehdon mukaan:
– Vahvistetaan ammatillisen 

koulutuksen yhteiskunnal-
lista merkitystä

– Uudistetaan koulutuksen ra-
hoitusta ja rakenteita jatko-
opintokelpoisuus säilyttäen

– Huolehditaan alueellisesti 
kattavasta koulutuksesta se-
kä tiivistetään koulutuksen 
ja työelämän välistä vuoro-
vaikutusta
Avainsanoja uudistukseen: 

osaamisperusteisuus, asia-
kaslähtöisyys, tuloksellisuus, 
tehokkuus, vaikuttavuus ja 
laatu.

Miten nämä näkyvät käytännössä
Rehtori Eero Hillman tarkas-
telee ehdotusten suuntaviivo-

ja aikuiskoulutuksen näkökul-
masta. 

– Toistaiseksi meidän on pu-
huttava työryhmän ehdotuk-
sista, kunnes uusi lainsäädän-
tö astuu voimaa vuonna 2018. 
Uudistustyö aloitettiin jo syys-
kuussa 2015 päättyen kahden-
toista eri vaiheen kautta lain 
voimaantuloon. Niukkuuden 
jakaminen rahoituksessa kos-
kee myös ammatillista koulu-
tusta. Oppilaitosten on selvit-
tävä vähemmällä, kehitettävä 
laatua ja tuloksellisuutta. Se 
vaatii erityisen paljon uutta 
näkemystä ja innovatiivisuut-
ta opettajiltakin.

– Peruskoulutukseen ja li-
säkoulutukseen on nykyisin 
omat järjestämisluvat. Muu-
toksessa tulisi olemaan vain 
yksi koulutuksen järjestämis-
lupa, joka kattaa sekä nuoret 
että aikuiset. Itseäni viehättää-
kin, että muutoksella haetaan 
toiminnan tehostamista. Tässä 
mallissa tarkastellaan oppimi-
sen kokonaisuutta. Jatkossa 
puhutaan yhteisesti vain kou-
lutuksesta, ei enää aikuisten 
tai nuorten koulutuksesta. On 
jo lähdetty pohtimaan, miten 
asioita tulisi tehdä oppilaitos-
tasolla ja mitä kaikkea uudis-
tus meiltä edellyttää, Hillman 
pohdiskelee. 

Työpaikalla oppiminen  
vai oppisopimus
– Reformissa on tarkoitus pa-
nostaa enemmän työpaikalla 
oppimiseen ja tehostaa sitä. 

Se edellyttää tiiviimpää yh-
teistyötä työnantajan ja op-
pilaitoksen välillä, toisaalta 
se tuo myös järjestämiseen 
haasteita. Työnantaja nimeää 
työnohjaajan, joka tukee ja 
kouluttaa oppijaa työelämään 
ja tehtäviin. 

Rehtori Hillman toteaa, et-
tä työpaikalla oppiminen ei 
sinänsä ole täysin uutta, on-
han tälläkin hetkellä ’työhar-
joittelujaksot’, joskin pieni-
muotoisempana. Työpaikalla 
oppiminen on eri asia kuin 
oppisopimus. 

Henkilökohtaistaminen 
Suurin osa tulee yleensä suo-
raan peruskoulutuksen jäl-
keen jatko-opintoihin. Pyr-

kimyksenä on tässä uudessa 
mallissa, että hakuaika muu-
tettaisiin jatkuvaksi niin sano-
tuksi nonstop-malliksi myös 
nuorille. Hakuvaiheessa tar-
kastellaan hakijaa (nuori tai 
aikuinen) henkilökohtaista-
misen kautta, tunnistaen ja 
tunnustaen henkilön aikai-
sempi kokemus tai osaami-
nen. Tällöin ne voidaan lu-
kea hyväksi osana joko koko 
tai osatutkinnossa, tähdentää 
Eero Hillman.  

– Miksi pitäisikään uudel-
leen tulla opiskelemaan sitä, 
minkä jo osaa? Näin opiske-
luaikakin voi lyhentyä. Siitä 
hyötyy sekä oppija itse val-
mistuessaan nopeammin mo-
tivoituneemman opiskelun 

❦  Haastattelu ja kuvat 7.4.2016, 
 Sirkka Warvas

Eero Hillman, 
rehtori, Luksia aikuisopisto

AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN  
REFORMI

Rehtori Eero Hillman haluaa suosia oman oppilaitoksen töitä; 
taustalla Ammattiopiston työ. Ja mikäs on istua avaruuden äärellä.
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siivittämänä että oppilaitos tu-
loksellisuuden ja tehokkuuden 
mittareilla mitattuna. Tämä 
vaikuttaa niin ikään oppilai-
toksen rahoituksen saamiseen. 

Näyttötutkinto
– Nythän nuorilla on opetus-
suunnitelman mukainen kou-
lutus pääsääntöisesti kolme 
vuotta, toisin sanoen koulu-
maista opiskelua. Aikuiset 
näyttötutkintoperusteisesti, 
jolloin ideana on osaamisen 
osoittaminen tutkintotilai-
suuksissa. Täällä aikuisopis-
tossa olemme ajaneet voimak-
kaasti sitä asiaa, että tutkinnon 
suorittaminen ja sen ohjaami-
nen on oma juttunsa. Osaami-
sen hankkiminen ja valmista-
va koulutus on oma 
juttunsa, Hillman 
painottaa. 

– Näyttötutkinto 
tulee olemaan jat-
kossa nuortenkin 
ammattitaidon osoittamista-
pa. Reformissa korostetaan, 
että on vain yksi tapa suorittaa 
tutkinto – oli sitten nuori tai 
aikuinen. Eli näytetään osaa-
minen erillisessä tutkintotilai-
suudessa. Väitän, että nykyi-

nen nuorten koulutus vähentyy 
ja lähentyy aikuisten oppimis-
tapaa. Tämän luulisi innosta-
van nuoria opiskelemaan moti-
voituneemmin, kun ei tarvitse 
pelkästään istua luokassa ja 
päntätä päähän jotain teoria-
tietoja, jotka eivät aina edes 
sovellu käytännön työhön. 
(haastattelijan kommentti) 

On erilaisia tapoja oppia. 
Tässä mallissa luodaan mo-
nipuolisemmat edellytykset 
yksilölliseen oppimiseen. Te-
hokkaampi ja samalla tulok-
sekkaampi oppijamalli tuovat 
haasteita oppilaitoksille ja 
opettajille toteuttaa ne käy-
tännössä. Kysymys on myös 
resursseista sekä teknises- 

tä valmiudesta että olosuhteista. 
– Täytyy kuitenkin muis-

taa, että nuori, juuri päättävä, 
peruskoululainen menee hel-
posti ryhmäkohtaisesti massan 
mukana. Mutta ihan varmasti 
on niitä, jotka haluavat nope-

ammin päästä asettamaansa 
tavoitteeseen ja etenevät ai-
kuiskoulutusmallin mukai-
sesti omia henkilökohtaisia 
opintopolkujaan. Oppilaitok-
sen tehtävänä on luoda siihen 
mahdollisuus, rehtori sanoo 
kokemuksen äänellä. 

Henkilökohtaiset opintopo-
lut ovat niin ikään aikuisten 
kohdalla avaintekijöitä.

Tutkintonimikkeiden  
määrä vähentyy
Eero Hillman tuo esille vielä 
yhden oleellisen muutoksen.

– Kun puhutaan at:sta (am-
mattitutkinto) ja eat:sta (eri-
koisammattitutkinto), niin am-
mattinimikkeitä on noin 360 
erilaista; tässä määrässä ovat 

mukana myös 
perustutkinnot. 
Tarkoituksena 
on muuttaa tut-
kintojen perus-
teita niin, että 

tutkintonimikkeitä olisi oleel-
lisesti vähemmän. Tarkastel-
laan esimerkiksi liiketalouden 
ja hallinnon alojen tutkintoja. 
Mikäli on samoja sisältöjä, niin 
voidaanko niitä yhdistelemäl-
lä saada aikaan laaja-alaisempi 

tutkintonimike ja tehokkaam-
pi kokonaisuus? Aika näyttää. 
Tämäkin on osa tehokkuutta, 
mutta näkisin tehokkuutta ole-
van myös henkilökohtaistami-
sessa.

Reformin tehokkuus käytännössä
– jatkuva haku ns. nonstop, 

iästä riippumaton haku 
– henkilökohtaistaminen ko-

rostuu, aikaisemman osaa-
misen tai kokemuksen tun-
nustaminen

– jokaiselle oma opintopolku 
opintotarjottimesta

– työpaikalla tapahtuva oppi-
minen lisääntyy

– osaaminen osoitetaan tut-
kintotilaisuudessa. 
Toisen asteen ammatillisen 

koulutuksen reformi näyttäisi 
olevan perusaskel paljon pu-
huttuun opiskelijoitten nope-
ampaan valmistumiseen sekä 
työelämään siirtymiseen ja 
sitä kautta veronmaksajiksi.  
Aikuiset voivat luonnollisesti 
suorittaa lisäopintoja tai täy-
dentää osaamistaan työelämän 
vaatimalla tavalla. Reformin 
voimaantulo mahdollistaa 
heillekin aikaa säästävämmän 
ja tehokkaamman tavoittee-
seen pääsemisen. ❦

" Jatkossa puhutaankin yhteisesti vain koulutuksesta, 
ei enää aikuisten tai nuorten koulutuksesta.  "

Opetushallituksen 
ammatillisen koulutuksen 

reformi -sivu netissä
Ammatillisen koulutuksen 
reformi on yksi hallituksen 
kärkihankkeista. Siinä uudis-
tetaan ammatillisen koulu-
tuksen rahoitusta, ohjausta, 
toimintaprosesseja, tutkinto-
järjestelmää ja järjestäjära-
kenteita. Lait ammatillisesta 
peruskoulutuksesta ja amma-
tillisesta aikuiskoulutuksesta 
yhdistetään uudeksi laiksi, 
jossa keskeisenä lähtökohta-
na on osaamisperusteisuus ja 
asiakaslähtöisyys. Opetushal-
litus on mukana reformin val-
mistelussa ja uudistustyössä.
www.oph.fi/AmmattikoulutusRehtori Hillman työpöytänsä ääressä. Seinällä projektien aikatauluja, suunnitelmia lähietäisyydelle ja 

pitemmälle aikavälille.
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Helmerien pääsiäismatkan 
kohteena oli tänä vuonna 
keskellä Välimerta sijait-

seva ihastuttava Maltan saari. 
Helmeri-ryhmäläisiä oli matkal-
la kymmenen, lisäksi kuusi mu-
kavaa matkaseuralaista matkatoi-
miston kautta, sekä matkanjohta-
jamme Taina Juutilainen, joka 
matkusti kanssamme Helsingistä 
Maltalle ja takaisin. Taina opasti 
ja hoiti ryhmäämme koko matkan 
kaikin puolin hienosti. Kiitos sii-
tä.

❦  Teksti ja kuvat: Merja Äimänen

HelmeritMaltalla 24.-29.3.
2016

Pääsiäinen Maltan 
auringossa

Pääsiäisaika näkyi roomalaiskatoli-
sella Maltalla niin kirkoissa kuin ka-
duillakin.

Tutustuimme heti tulopäivänä Maltan entiseen pääkaupunkiin, keskiaikaiseen Mdinaan. Eija Vilmi filmaa innokkaasti.

Meriristeilyllä ihailimme historiallista, nykyistä pääkaupunkia Vallettaa sekä nykyaikaisempaa rantakaupunki Sliemaa, jossa asuimme. 
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Kiersimme kuuden mat-
kapäivän aikana Maltan ja 
Gozon jylhiä saaria niin 
maalla kuin merelläkin. 
Uppouduimme matkan ai-
kana vuosituhansien vauh-
dikkaaseen historiaan ja 
tutustuimme mahtavissa 
kirkoissa hartaan katoli-
seen pääsiäisenviettoon 
ja sen valmisteluun. Il-
matkin suosivat meitä: 
aurinko paistoi joka päi-
vä ja lämpötila nousi päi-

Eija ja Kirsti ihailemassa Vallettan muureja.

Kahvihetki Vallettan terassilla, 
pöydällä pääsiäisherkku, Mal-
tan risti. Kuvassa Keijo Nyström 
(vas.), Ulla ja Veikko Vana.

2. pääsiäispäivän vietimme Gozon saarella, jossa tutustuimme mm. yli 6000 vuotta vanhoihin Ggantija-temppeleihin.

Pirjo Yläsuutari ihailee Gozon 
jyrkkiä rantoja. Ja selfietä... 

Eija ja Merja risteilyllä.

Taina Juutilainen (edessä) 
opasti ryhmäämme.
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vittäin, kiirastorstain 17:stä toisen 
pääsiäispäivän ja lähtöpäivän noin 
23:een asteeseen. Saimme nauttia 
maaliskuun lopun leppoisasta ke-
vätsäästä. Kiitos seurasta, mukava 
ryhmämme.  ❦

Gozon myyntikojut innostivat he-
räteostoksiin, varsinkin Kirsti Leh-
tonen (ylh.) ja Minna Sario olivat 
nopeita shoppailijoita.

Terassilounaalla Gozon pääkaupunkiVictoriassa.

Gozolla riitti aurinkoa ja lämpöä! Vallettan satamassa kalastettiin pikkukaloja kissoille.
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Helmerit vierailivat Pasi-
lan Järjestötalossa sijait-
sevassa Takuu-Säätiössä 

tammikuun lopussa. 
Emäntänä toimi viestintä-

päällikkö Minna Mattila, jo-
ka kertoi meille Takuu-Säätiön 
toiminnasta sekä suomalaisten 
monista erilaisista velkaongel-
mista ja niiden ratkomisesta. 

Mielenkiintoinen ilta kai-
ken kaikkiaan. Velkaongel-
matapaukset kiinnostivat ta-
loushallintoa tuntevaa mer-
konomiryhmäämme ja saivat 

aikaan niin vilkasta keskus-
telua, että illan aikataulukin 
venyi. Oli lohdullista kuulla, 
että hankalissakin ylivelkaan-
tumistapauksissa on apua saa-
tavissa. Kiitos Minna Matti-
lalle hyvästä tilaisuudesta ja 
aiheeseen perehdyttämisestä.

Merkonomi News 1/16 -leh-
destä löydät jutun Takuu-Sää-
tiön toiminnasta ja esimerkke-
jä, millaisissa velkaongelmata-
pauksissa on mahdollisuus ha-
kea apua velkojen järjestelyyn.

www.takuu-saatio.fi
www.smyl.fi 
(M News -lehdet)

Velkaongelmiin 
saa apua

HelmeritTakuu-Säätiössä 27.1.16

" Hankalissakin ylivelkaantumistapauksissa 
on apua saatavissa  "

❦ Teksti: Merja Äimänen
 Kuvat: Liisa Kotimäki, Heikki Kunnas

Onnea, alan ammattilainen!
TILAA VALMISTUJAISLAKKISI SMYL-liitosta (www.smyl.fi)

Lähetä tilaus sähköpostilla:
INFO@SMYL.FI
tai postitse:
SMYL RY, PENGERKATU 1 B, 00530 HELSINKI

Kerro tilauksessa, minkä valmistujaislakin (merkonomi, datanomi, tradenomi jne) 
haluat, sekä omat yhteystietosi ja lakin koko.
LAKIN HINTA 80 euroa + postikulut.

Onnea, alan ammattilainen!Onnea, alan ammattilainen!
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Museoviraston suojeleman 
talon alakerrassa on yleisölle 
avoin pysyvä näyttely. Ylä-
kerta ei ole avoinna yleisölle. 
Ylimmän kerroksen residens-
seissä vierailee ulkomaisia 
taiteilijoita. Heistä kukin asuu 
talossa yhdestä viikosta muu-
tamaan kuukauteen taiteilijoi-
den Suomessa työskentelyn 
ajan. 

Eläintarhan huvila 
on yleisölle avoinna 
Helsinki-päivänä 12.6.
Lähde: elaintarhanhuvila.fi

Kallion kaupunginosassa 
sijaitsee Eläintarhan hu-
vilan porvariskotimuseo. 

Huvila on rakennettu vuonna 
1889 ja se on yksi harvoista 
säilyneistä Linnunlaulun puu-
huviloista. 

Helmerit tutustuivat maa-
nantaina 4.4. porvariskoti-
näyttelyyn, jossa opas kertoi 
1800- ja 1900-luvun vaihteen 
huvilan ja huvilakulttuurin 
historiasta. Aloitimme siellä 
kiertämällä ja tutustumalla 
ensimmäisen kerroksen por-
variskotinäyttelyyn. 

Helmerit vierailivat 
Eläintarhan huvilassa
❦  Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Helmeritporvariskoti-museossa4.4.2016

Aikakauden porvariskotitunnelmaa! Alakerrassa toimii yleisöl-
le avoin 3-huoneinen pysyvä porvariskotinäyttely, jossa on tilai-
suus tutustua sadan vuoden takaiseen huvilakulttuuriin.

Eteisen kookkaiden seinämaalausten päältä on rapsutettu 
lateksikerroksia. Näin on saatu kauniit seinien ja kattojen 
alkuperäiset koristemaalaukset esille.

Huolellinen entisöinti. Sisätilojen restauroinnissa 
on käytetty alkuperäisiä tapettimalleja. Kaikkialla 

talossa välittyy porvariskodin ylellinen nostalginen 
tunnelma. Kuvassa etualalla oppaamme Eläintarhan 

huvilan vastaava Satu Sirén, Helsingin kaupungin 
kulttuuriasiainkeskus.
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neltavan lisäksi. 
Viehättävä Hakasalmen hu-

vila sijaitsee Finlandia-talon ja 
Musiikkitalon välissä. Raken-
nuksessa voi tavoittaa muis-
ton empireajan huvila-arkki-
tehtuurista. Huvilan tunnetuin 
asukas oli Aurora Karamzin, 
joka asui siellä vuoteen 1902 

Hakasalmen huvilan Mu-
siikkia! Kaupungin soi-
vat muistot -näyttelys-

sä vierailimme maaliskuun 
alussa. Helmeriläisiä oli mu-
kana alle kymmenen. Erityi-
sen paljon pidettiin siitä, että 
näyttelyssä sai osallistua itse, 
laulaa koululauluja, opetella 
menuettia ja testata vaikkapa 
musiikkimakuansa. Mukava 
peli oli tanssikoulu, kun isol-
la videoruudulla ammattilai-
set näyttivät askelten mallia ja 
sitten pääsi itse irrottelemaan. 
Toinen lähes yhtä hauska oli 
koululaulupeli. Siinä vanhan 
ajan luokkahuoneessa heittäy-
dyimme kokemaan perinteistä 
laulukoetta tutusta koululau-
lusta, ”Muista aina liiken-
teessä”, karaokea laulamalla. 
Saimme välittömästi aapis-
kukon kouluarvosana-arvion 
laulusuorituksestamme ja se 
oli täysi kymppi. Musiikkia!-
näyttelyyn voi uppoutua vaik-
ka tuntikausiksi ja käyttää ai-
kaa näyttelyteksteihin pereh-
tymiseen katseltavan ja kuun-

asti. Nykyisin huvilassa on 
Helsingin kaupunginmuse-
on vaihtuvia näyttelyjä. Tällä 
hetkellä huvilassa on musiik-
kiaiheinen näyttely, johon me 
Helmeritkin pääsimme tutus-
tumaan. 

Musiikkia-näyttely jatkuu 
tammikuuhun 2017 saakka.

❦  Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Musiikkinäyttely    
laulaa ja tanssii

Menossa suuren suosion saanut 
koululaulukoe.

Laulukokeen tulos! 

Vinkki kokousjärjestäjälle! 
Upeassa salissa voi järjestää 
cocktail-tilaisuuksia maksi-
missaan 100 hengelle. Istu-
matilaisuuksiin saliin mahtuu 
noin 40 henkeä. Huvilasta voi 
vuokrata myös 20 hengen ko-
koustilan.
Lähde: hakasalmenhuvila.fi

Musiikkia entisen tanssiravintola Fennian pöydän ääressä!

HelmeritHakasalmen huvilannäyttelyssä3.3.2016

11Helmeri 2-2016



Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Hanna lupasi Helmeri 1/16:ssa 
kertoa lisää mikroneulaukses-
ta. Tässä jatkoa aiheesta.

Mikroneulaus ihonhoitokeinona
Mikroneulaushoito virkistää 
mikroverenkiertoa. Hoitoa 
käytetään tasoittamaan ryppy-
jä, hidastamaan uusien ryppy-
jen ja juonteiden syntyä sekä 
kiinteyttämään ihoa ja tasoit-
tamaan ja kirkastamaan ihon 
väriä.  Mikroneulaus vahvis-
taa myös auringon vaurioitta-
maa ihoa. Mikroneulauksessa 
mikroneulausrollerilla ikään 
kuin huijataan ihoa paranta-
maan syntynyt jälki, jolloin 
muun muassa kollageenin 
tuotanto vilkastuu. Tämä on 
sama, kuin jos ihoon tulee 
haava, alkaa iho korjata it-
se itseään ja uudistumaan. 
Mikroneulauksessa ei tehdä 
haavaa, mutta iho tulkitsee 
asian samalla tavalla ja aloit-
taa ihon korjaamisprosessin. 
Mikroneulauksessa ihoon teh-
dään mikroskooppisen pieniä 
kanavia, jota kautta myös vai-
kuttavat aineet pääsevät kul-
keutumaan ihoon paremmin. 

Mikroneulaushoidon kulku, 
samoin kuin neulojen pituudet, 
vaihtelee hoitolasta riippuen. 
Kauneuspuoti Villa Finossa 
hoito tehdään 0,5 millin neu-
loilla, jolloin kasvoilta ei tule 
verta, niin syvälle ei mennä.  
Villa Finon mikroneulauk-

sessa hoidon vaikutus ulottuu 
dermiksen fibroblastisoluihin 
ja lisäksi epidermiksen kanta-
soluihin patentoidulla BTB13 
-tuotesarjan kuljetusmenetel-
mällä, jossa ihoon viedään 
kantasoluja stimuloivia ai-
neita, kuten oroottihappoa ja 
hyaluronihappoa. 

Ennen hoitoa asiakkaan 
kanssa käydään läpi hoitoai-
kataulu, täytetään hoitokortti 
ja varmistetaan, ettei hoidolle 
ole vasta-aiheita. Mikroneu-
laus on hyvä vaihtoehto, jos 
on esim. sydänsairaus tai tah-
distin, jotka usein estävät säh-
kölaitteiden tai laserlaitteiden 
käytön. Jos iholla on tuleh-
duksia ja iho on rikki, hoitoa 
ei voi tehdä. Muita vasta-ai-
heita hoidolle ovat paikallinen 
ihosyöpä tai pahanlaatuinen 
kasvain, meneillään oleva so-
lunsalpaajahoito, bakteeri- tai 
virustulehdus, kolmoishermo-
särky, arpikeloiditaipumus, 
verenvuototauti, meneillään 
oleva verta ohentava lääki-
tys, diabetes, epilepsia, paha 
ruusufinni, herpes, flunssa, 
kuume, paha atopia, raskaus 
sekä  imetysaika. Täyteaine/
botox-hoidosta olisi hyvä olla 
kulunut vähintään 2 viikkoa ja 
pistokohtien tulisi olla täysin 
parantuneita ennen mikroneu-
laushoitoa. 

Mikroneulaus on turvalli-
nen ja tehokas hoito. Suosit-
telemme mikroneulaushoitoa 
aina 5-6 kerran sarjahoitona. 
Sarjahoidoissa saat ihollesi 
parhaimman hyödyn - oli ky-
seessä oikeastaan mikä hoito-

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.

rupeama tahansa - kun ihoa 
stimuloivia kertoja on use-
ampi ja hoidot tehdään sään-
nöllisin väliajoin. Hoidon 
aikana saattaa iholla tuntua 
jonkin verran pientä ärsytys-
tä tai vähäistä kipua, mutta 
tämä on hyvin yksilöllistä. 
Mikroneulauksessa käytetty 
rolleri on aina henkilökohtai-
nen ja hoito tulee tehdä aina 
hygieenisesti siten, että kasvo-
jen iho on hyvin puhdistettu 
ennen hoitoa ja hoitajalla on 
hanskat kädessä ja maski suun 
edessä. Varsinaiseen neulauk-
seen, kasvot + kaula, menee 
aikaa noin 15-20 min.

MIKRONEULAUS  
 tehohoitona kirkkaamman, terveemmän ja 

heleämmän ihon saavuttamiseksi

Kysy Hannalta

Mikroneulauskanavat sul-
keutuvat noin 60 - 90 mi-
nuutin kuluessa mikroneula-
ushoidosta. On mahdollista, 
että iho punoittaa ja kihel-
möi hoitopäivänä sekä saat-
taa tuntua kiristävältä ja kui-
valta. Riippuu aina ihosta, 
kuinka paljon iho punoittaa ja 
kuinka kauan. Hoitopäivänä 
tulee välttää ihon koskettele- 
mista käsin. Mikäli iho tun-
tuu kiristävältä, iholle on 
hyvä laittaa hoitovoidetta tai 
rauhoittavaa ja kosteuttavaa 
naamiota. Kauneuspuoti Villa 
Finosta saa mukaansa BTB13 
-hoitovoiteen, joka riittää 
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muutamaksi päiväksi, jotta 
iho saisi vielä kotonakin hyvää 
hoitoa ja riittävästi kosteutta.

Meikkiä ei tule laittaa kol-
meen tuntiin hoidon jälkeen. 
Saunaa tai muuta kuumaa ja 
kosteaa olosuhdetta on syytä 
välttää samana päivänä; höy-
rysaunaa, pitkää kuumaa suih-
kua, kylpylää tai leivontaa, 
jossa kasvot höyryssä... Myös 
hikoilua ja urheilua, joka hikoi-
luttaa paljon, on hyvä välttää. 

Illalla, juuri mikroneulaus-
hoidon jälkeen, ihoa ei tarvitse 
puhdistaa, ellet ole meikannut. 
Seuraavana aamuna kotihoi-
to olisi hyvä tehdä siten, että 
käyttää puhdistusemulsiota, 
kasvovettä, seerumia ja hoi-
tovoidetta sekä aurinkosuojaa. 

Ostin viime vuoden puo-
lella museokortin. Mak-
soi silloin siitä 54,00 eu-

roa. Nyt se on kallistunut jo 
59,00 euroon. Kortilla pääsee 
noin 200:aan eri museoon ym-
päri Suomea. Olen käyttänyt 
sitä vasta Helsingissä: katsas-
tanut neljä Ateneumin näytte-
lyä, Kiasman ja Didrichsenin, 
HAMin, Sinebrychoffin sekä 
Amos Anderssonin taidemu-
seot. Vaikutuksen minuun te-
ki jopa HAM-museon vessa! 
Pitäisi ehtiä uusiinkin näyt-
telyihin, esimerkiksi Design-
museon Eero Aarnio -näyt-
tely kiinnostaisi, samoin Es-
poon Emma-taidemuseon uu-
sin näyttely.  Liput kyseisiin 
näyttelyihin maksaisivat ilman 
korttia 15-8 euroa. Kortin hin-
ta on siis jo säästetty.

Aurinko paistaa ja on jo 
valoisaa. Tekee mieli kesä-
retkille. Juna on edullinen ja 
nopea tapa matkustaa. Hel-
sinki-Tampere -väliltä löytyy 

monia mielenkiintoisia py-
sähtymispaikkoja. Keravalla 
olisi Taidekeskus Sinkka, jo-
ka tosin on suljettu remontin 
takia 13.6.–1.9., Järvenpääs-
sä on myös taidemuseo, jossa 
on esillä muun muassa Ven-
ny Soldan-Brofeldtin ja Eero 
Järnefeltin töitä. Hyvinkäällä 
vaihtuvien näyttelyitten lisäk-
si peruskokoelmissa on Yrjö 
Saarisen voimakkaita töitä se-
kä Helena Schjerfbeck -huo-
ne. Hämeenlinnassa löytyy 
samasta pihapiiristä kaksikin 
taidemuseota. Lisäksi kaupun-
gissa on Sibeliuksen syntymä-
koti ja puistossa soivat penkit. 
Tampereella on tarjolla vaikka 
mitä. Sara Hildénin nykytai-
teenmuseo sijaitsee upealla 
paikalla ja se on valoisa, Vap-
riikissa on monia eri museoi- 
ta: mm. lelu- ja jääkiekkoai-
heiset näyttelyt sekä vaihtuvia 
näyttelyitä. Taidemuseokin 
löytyy ja paljon muuta kiin-
nostavaa.

Mikäli olette autolla liiken-
teessä, kannattaa poiketa Rii-
himäen lasimuseoon, jossa on 
nostalgiaa sekä taidelasia. Iit-
talassa löytyy kesällä taas van-
halta kansakoululta Naivistit, 
joista tulee hyvälle tuulelle. 
Toijalassa olisi Tapettimuseo 
ja tehtaanmyymälä. Lempää-
län Kuokkalassa on kokonai-
nen Museoraitti. Raitilta löy-
tyvät vanha kauppa, parturi-
kampaamomuseo, veteraanien 
perinnehuone ja paljon muuta. 
Sakkola-museon kesän teema 
on Tuntematon sotilas eli sak-

kolalaiset Viljam Pylkäs (Ant-
ti Rokka) ja Toivo Ruuna (Su-
en Tassu).  

Mielenkiintoista nähtävää 
on ympäri Suomen, jos vaan 
kaikkialle ehtisi. Mukavia 
ruokapaikkojakin on joka 
paikassa - ei tarvitse turvautua 
huoltoasemien ketjuruokai-
luun.  

Nauttikaa kesästä ja koti-
maan matkailusta. Työllistät-
tekin samalla.

Tutustu museoihin:
www.museot.fi

Pieni tietoisku ihosta

Ihon kerroksiin kuuluu hypodermis, der-
mis ja epidermis. Epidermis eli orvaskesi 
on ihon kerroksista päällimmäisin, se toi-
mii suojana ulkomaailmaa vastaan. Epi-
dermiksen happamuus ja solujen väliset 
liitokset suojaavat pieneliöiltä. Epidermis 
koostuu neljästä solukerroksesta: tyviso-
lukerros, jossa muodostuu kantasoluja, 
okasolukerros, jossa muodostuu välittä-
jäainetta, jyväissolukerros, joka sisältää 
kuolleita soluja, sekä sarveiskerros (pääl-
limmäinen kerros), joka on kuollutta solua. 
Sarveissolukerroksen pinnasta irtoaa jat-
kuvasti soluja hilseenä samalla, kun uu-
sia syntyy kantasoluista. Sarveiskerroksen 
päällä on hydrolipidikalvo, joka koostuu 
vedestä ja rasvahapoista. Hydrolipidi-

kalvon pH on 5 eli se on miedosti hapan 
ja estää näin bakteerikasvustoa. Epider-
miksessä ei ole verisuonia, vaan se saa 
ravintonsa dermiksestä. Dermis eli veri-
nahkakerros on epidermiksestä seuraa-
va osio. Dermis on kudos, joka yhdistää 
epidermksen ja hypodermiksen. Dermis 
koostuu fibroblastisoluista, kollageeni- ja 
elastiinisäikeistä. Dermiksessä on kaksi 
kerrosta, pintakerros ja papillaarikerros,  
ja paljon verisuonia. Dermis antaa iholle 
ravinnon ja osallistuu haavojen parane-
misprosessiin, ihon lämpötilansäätelyyn, 
sekä kehon kuona-aineiden poistumiseen. 
Fibroblastisolut, jotka tuottavat kollagee-
nia, vähenevät iän myötä. 

Anni Purontaa

SUOMEN MUSEOT ODOTTAVAT

K
uv

a:
 L

iis
a 

K
ot

im
äk

i

13Helmeri 2-2016



Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Gluteenittomat leivonnaiset 
kevään juhliin

Pohja:
100 g voita
1 dl sokeria
1 kananmuna
2 rkl kaakaojauhetta
2 tl leivinjauhetta
2 dl gluteenitonta 
    jauhoseosta
1 dl maitoa

Kuorrutus:
25 g voita
2 rkl valmista kahvia
1 rkl kaakaojauhetta
2 dl tomusokeria

Pohja:
4 munaa 
2 dl sokeria
3 dl gluteenitonta jauhoseosta
1 tl vaniljasokeria 
1 tl leivinjauhetta 
2 rkl öljyä 
2 rkl ranskankermaa
Sitruunan mehua ja -kuorta.

Täyte:
2 dl kuohukermaa
½ prk rahkaa
1 tl vaniljasokeria
4 rkl tomusokeria
Pieneksi pilkottuja mansikoita.

Italialainen marenki
-kuorrutus:
3 munanvalkuaista
2 dl sokeria
½ dl vettä
Koristeluun mansikoita ja 
sitruunamelissan lehtiä.

Valmista pohja:
Vatkaa munat ja sokeri kuoh-
keaksi vaaleaksi vaahdoksi. Se-
koita kuivat aineet keskenään. 
Siivilöi ne vaahtoon vuoro-
tellen öljyn ja ranskankerman 
kanssa varovasti sekoittaen. 
Lisää sitruunanmehu ja -kuori. 

Kaada taikina leivinpaperin 
päälle uunipellille. Levitä ta-
saiseksi ja paista 175 astees-
sa noin 15 minuuttia. Kumoa 
torttupohja tomusokeroidun 
leivinpaperin päälle ja irrota 
paperi. Pyöritä torttupohja va-
rovasti rullaksi ja anna jäähtyä.

Valmista täyte:
Vaahdota kerma. Lisää rahka 
ja sokerit. Sekoita tasaiseksi. 
Avaa torttupohjarulla ja levitä 
täyte. Ripottele täytteen pin-
nalle mansikat. Rullaa torttu 
ja kääri tiiviiksi rullaksi. An-
na vetäytyä hetki leivinpaperin 
sisällä jääkaapissa.

Valmista italialainen marenki:
Vatkaa munanvalkuaiset kiin-
teäksi vaahdoksi. Kuumenna 
sokeri ja vesi 121 asteeseen. 
Kaada sokeriliemi munanval-
kuaisten sekaan ohuena nau-
hana koko ajan voimakkaasti 
vatkaten. Jatka vatkaamista, 
kunnes marenki on jäähtynyt. 
Pursota valmiin kääretortun 
päälle ja viimeistele marenki 
paahtamalla hiukan liekillä. 
Koristele tuoreilla mansikoil-
la ja sitruunamelissalla. 

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Perinteisten munkkien ja 
tippaleipien ohella vappu-
pöytään voi leipoa vaikka 

suklaisen mokkapalapiirakan 
tai mansikka-marenkirullan 
gluteenittomana.

Kaupoissa on tarjolla 
paljon erilaisia jauho-

seoksia gluteenitto-
maan leivontaan. 

Leivinjauhoilla ja soodalla 
kohotettavia leivonnaisia on 
helppo muokata gluteenitto-
maksi vaihtamalla perinteisis-
tä viljoista tehdyt jauhot. Glu-
teenittomat leivonnaiset ovat 
ihan parhaita heti tuoreeltaan. 
Jos on tehnyt suurempia mää-
riä leivonnaisia, kannattaa yli-
määräiset pakastaa ja napata 
sieltä aina tarpeen tullen.

Mokkapalapiirakka gluteenittomana
Olen tehnyt mokkapalapiirakkaa aiemminkin, eikä se pet-
tänyt odotuksia tälläkään kertaa. Mokkapalat ja -piirakat 
ovat vuodesta toiseen suomalaisten suosikkileivonnaisia. 
Jos pitää suklaasta, tykkää varmasti myös tämän mokkapa-
lapiirakan makumaailmasta.

Mikä sopisi paremmin herkutteluun kuin ihastuttava mansi-
koilla höystetty marenkirulla? Marenkirulla on siitä ihana, 
kuten kääretortut yleensäkin, että väliin voi laittaa oikeastaan 
mitä haluaa. Mansikat voi korvata muilla marjoilla, esimer-
kiksi vadelmilla ja mustikoilla tai vaikkapa punaherukoilla. 

Mansikka-marenkirulla 
sopii ihanasti kevääseen!

Mokkapalapiirakka on kahvipöydän kestosuosikki, 
joka maistuu kaiken ikäisille!

Gluteeniton mansikka-marenkirulla

Vatkaa pehmeä voi ja sokeri 
vaahdoksi. Lisää muna hy-
vin vatkaten. Sekoita kuivat 
aineet keskenään. Siivilöi ne 
vaahtoon ja sekoita. Lisää lo-
puksi maito ja sekoita nope-
asti tasaiseksi. Levitä taikina 
voideltuun vuokaan. Paista 
200-asteisessa uunissa noin 
15 minuuttia. Kun pohja on 
valmis, anna jäähtyä.
Sulata kuorrutusta varten voi 
ja lisää kahvi, kaakaojauhe ja 
tomusokeri. Sekoita sileäksi. 
Levitä kuorrutus jäähtyneen 
pohjan päälle ja ripottele 
pinnalle erivärisiä koriste-
rakeita.

Olen tehnyt mokkapalapiirakkaa aiemminkin, eikä se pet-

gluteenittomana.
Kaupoissa on tarjolla 
paljon erilaisia jauho-

seoksia gluteenitto-

suklaisen mokkapalapiirakan 
tai mansikka-marenkirullan 

seoksia gluteenitto-

Mokkapalapiirakka gluteenittomana

gluteenittomana.
Kaupoissa on tarjolla 
paljon erilaisia jauho-

seoksia gluteenitto-

Mikä sopisi paremmin herkutteluun kuin ihastuttava mansi-

Gluteeniton mansikka-marenkirulla

Helmerin ruokanurkkaus
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Vielä voit hakea syksyllä 
alkavaan tutkintotavoitteiseen 

koulutukseen erillishaussa 
12.4.–20.5.2016

Stadin ammattiopistosta löy-
tyy ammatteja kaikille käsille! 
Voit opiskella mm. media-as-
sistentiksi, matkailupalvelujen 
tuottajaksi, automaalariksi, 
kokiksi, parturi-kampaajaksi, 
puusepäksi, matkailupalve-
lujen tuottajaksi, vaatturiksi, 
elektroniikka-asentajaksi, lä-
hihoitajaksi, modistiksi, maa-
lariksi …
Lisätietoja:
www.hel.fi/hki/ammatillinen/
fi/Hakeminen/Erillishaku

Uutiset

Leikkiluola kutsuu liikkumaan
Lasten mielestä Helsingin jännittävin paikka saattaa löytyä Ha-
kaniemen torin alta. Siellä nimittäin sijaitsee Leikkiluola pomp-
pulinnoineen ja kummitushohtoluola, jossa voi polskia pallojen 
seassa, hohtovalojen loisteessa.

Leikkiluolassa kaikki lapset saavat hyppiä, peuhata, leikkiä, 
juosta, nauraa, kiipeillä ja purkaa energiaa niin paljon kuin 
jaksavat. Seikkailu alkaa jo sisään tullessa, kun matkustetaan 
hissillä 30 metrin syvyyteen Hakaniemen torin alle. Luolas-
ton punainen polku johdattaa pienet seikkailijat maanalaiseen 
leikkipaikkaan. Yli 1000 m2 tilaa touhuta säällä kuin säällä 
ympäri vuoden.

Leikkiluola on avoinna joka päivä kello 10–20. Sisäänkäyn-
ti paviljongista Hakaniemen torin kulmasta tai autolla kulku 
omaan pysäköintihalliin Sörnäisten rantatien alusta.
Lähde: leikkiluola.fi

Uusi koulutussopimusmalli 
lisäämään käytännön

työssä oppimista
Selvityshenkilöiden rehtori Maija Aaltolan ja oikeustieteen 
kandidaatti Rauno Vanhasen ehdotus yksinkertaistaisi ja uu-
distaisi nykyisiä työpaikalla tapahtuvan oppimisen malleja. Työ-
paikalla järjestettävän koulutuksen tapoja olisivat oppisopimus 
ja koulutussopimus. Koulutussopimus korvaisi nykyisen työs-
säoppimisen ja muodostaisi suurelta osin yhtenäisen toimin-
tamallin oppisopimuksen kanssa. Koulutussopimus ei perustu 
työsuhteeseen, kun taas oppisopimuksella sovittaisiin jatkos-
sakin työsuhteisesta työssä oppimisesta. Selvitys luovutettiin 
13.4.2016 ministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Selvityksen mukaan koulutussopimus soveltuisi kaikille am-
matillisen koulutuksen opiskelijoille. Malli soveltuisi myös 
maahanmuuttajien koulutuksiin ja ei-tutkintotavoitteisiin työ-
paikoilla toteutettaviin koulutuksiin. 

Selvityshenkilöt ehdottavat, että koulutussopimusmalli ja 
laajemmin uudenlainen työpaikalla järjestettävän koulutuksen 
malli otetaan käyttöön 1.1.2018 mennessä. Hallitus on päättänyt 
kärkihankkeiden toimeenpanosuunnitelmassaan, että ammatil-
lisen koulutuksen reformissa otetaan käyttöön uusi koulutus-
sopimusmalli. 
Lähde: tiedote 13.4.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö
Tutustu: www.okm.fi

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakuun 
osallistui tänä keväänä noin 76 600 hakijaa, mikä on 3 200 vä-
hemmän kuin viime vuonna. Kevään yhteishaussa on tarjolla 
yhteensä 82 900 aloituspaikkaa. 

Ero hakijamäärissä tasaantui
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välinen ero 
hakijamäärissä on tasoittunut viime vuosina. Ammatilliseen 
koulutukseen hakevien määrä on laskenut, kun taas lukioon 
hakevien määrä on pysynyt lähes samana. Kevään yhteishaun 
ensisijaisista hakijoista noin 56 prosenttia haki ammatilliseen 
koulutukseen ja 44 prosenttia lukiokoulutukseen. Edellisenä 
keväänä vastaavat prosentit olivat 58 % (ammatilliseen kou-
lutukseen ensisijaisesti hakeneet) ja 42 % (lukiokoulutukseen 
ensisijaisesti hakeneet).
Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 43 200 
hakijaa eli noin 3 300 vähemmän kuin viime vuonna. Aloitus-
paikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla noin 45 400, 
joista 1900 on ruotsinkielisissä koulutuksissa.

Suosikkialat ennallaan – liiketalouden ja kaupan ala 3. suosituin 
Suositut opintoalat ovat pysyneet suurin piirtein ennallaan yh-
teishaussa. Suosituin ala ammatillisessa koulutuksessa on edel-
leen sosiaali- ja terveysala, johon haki 6 650 nuorta. Seuraavaksi 
suosituimmat opintoalat ovat ajoneuvo- ja kuljetustekniikka 
4 840, liiketalous ja kauppa 4 540.
Lähde: Opetushallituksen mediatiedote 17.3.2016
www.oph.fi

Matkailuneuvontaa kesäteras-
silla.
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i Ammatillisen koulutuksen
ja lukiokoulutuksen

yhteishaussa 76 600 hakijaa
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Paikallisten Helsinki-
salaisuudet yhdellä sivustolla

Visit Helsinki toteutti Radio Helsingin kanssa viime keväänä 
Helsingin salaisuus -kampanjan, jossa aktivoitiin kaupunkilaisia 
keskustelemaan siitä, mikä on Helsingin salaisuus. Kampanja 
keräsi yli 500 salaisuutta, joista parhaat on nyt poimittu uudiste-
tulle helsinkisecret.fi-sivustolle. Sivusto palvelee suomen lisäksi 
ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.
http://helsinkisecret.fi

Kruununhaka, Pohjoisrannan satama-alue. Kuva: Pirjo Onza

Vallisaari ja Kuninkaansaari 
avautuvat yleisölle

Suomenlinnan kupeessa sijaitsevat suljetut sotilassaaret, Valli-
saari ja Kuninkaansaari, avautuvat yleisökäyttöön keväällä, kun 
vesibussiliikenne saarille alkaa 14. toukokuuta. Maapenkereellä 
toisiinsa yhteydessä olevat saaret ovat Metsähallituksen luonto-
matkailu- ja virkistyskohde, joka täydentää Helsingin matkai-
lutarjontaa. Saarille odotetaan noin 300 000 kävijää vuodessa.

Keväällä saarelle avataan kahvila ja satamapalveluita. Tu-
lossa on myös yleisöopastuksia, kohdeopasteita, taukopaikkoja 
ja kuivakäymälöitä. Lisäksi saarelle rakennetaan retkisatama. 
Merkityt reitit johdattavat kävijät saaren hienoimmille histo-
riakohteille ja näköalapaikoille. Suuri osa saarista säilytetään 
luonnontilaisena suojelualueena. Vallisaari ja Kuninkaansaari 
ovat osa merellisen Helsingin kehittämistä.

Kaupunkifillarit kaduille
Helsingin uusi kaupunki-
pyöräjärjestelmä otetaan 
käyttöön vapun jälkeen. 
Ensivaiheessa kantakaupun-
kiin pystytetään 50 pyörä-
asemaa ja pyöriä on käytös-
sä 500. Järjestelmä laajenee 
vuonna 2017. Helsingin 
kaupunkipyörät tunnistaa 
keltaisesta väristä. Kaupun-
kipyörät ilmestyvät Helsin-
gin katukuvaan ”Alepa 
fillareina”. HOK-Elannon 
Alepa-ketju on kaupunki-
pyörien pääyhteistyökump-
pani ja tukee järjestelmän 
toteuttamista.

www.hsl.fi/kaupunkipyörät

Uutiset

Puhdas Vallisaari-
innovaatiokilpailu

Puhdas Vallisaari -innovaatiokilpailu hakee luovia ja toteutus-
kelpoisia teknisiä ratkaisuja, jotta historiallista saarta voidaan 
kehittää ekologiseksi luontomatkailu- ja virkistyskohteeksi. 
Kilpailuaika on 1.3.–23.5.2016.

www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/yrityk-
set/kilpailukyvyn-kehittaminen/Kehittamistoiminta/puhdas-
vallisaari

Skyfoto/Sami Kurikka, Aineistopankki, Helsingin kaupunki, 
Suomenlinna

SOK media/Arto Hoffren,  
Kaupunkifillari 2016
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Tapahtumakalenteri

Ti 26.4. klo 19.00
Majakanvartija
Tuokioita Tove Janssonin jalkojen juuressa 
Teatteri Avoimet ovet
Erottajankatu 5, Helsinki
  
Ilmoittautuminen on päättynyt. 
Hinta 27,00 euroa, maksuviite: 29573
Esityksen kesto noin 2 t 10 min. sis. väliajan.

Tutustu: www.avoimetovet.fi

Pirkko Mäkipää/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin aulassa klo 
18.30 alkaen. 

To 28.4. klo 19.00
Sankarilliset säkeet
Konsertti, HKO
Musiikkitalo, konserttisali
 
Dima Slobodeniouk, kapellimestari
Baiba Skride, viulu
Helsingin kaupunginorkesteri

Jean Sibelius: Bardi, sävelruno
Carl Nielsen: Viulukonsertto
Ludvig van Beethoven: Sinfonia nro 3 ”Eroica” 
 
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Hinta: 20,00 e (hyvät permantopaikat), maksuviite: 29654

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
 

Ma 2.5. klo 16–17.30
Tutustuminen uuteen OP-Pankkitaloon
OP-Pankkitalo, Vallila
Teollisuuskatu 1, 00510 Helsinki
 
Tervetuloa tutustumaan uusiin OPn tiloihin ja ihailemaan suoma-
laista arkkitehtuuria.

Taidegalleriassa on esillä suomalaisten kuvataiteilijoiden maala-
uksia ja veistoksia OP Ryhmän Taidesäätiön kokoelmasta ja museos-
sa voimme tutustua suomalaiseen pankki- ja vakuutusliiketoiminnan 
historiaan.

Ryhmän koko on 30 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjär-
jestyksessä. Tilaisuuteen voi osallistua jäsenen lisäksi yksi hänen 
perheenjäsen tai ystävä.
 
Ilmoittautumiset 22.4. mennessä. Tilaisuus on maksuton.
Muutama paikka jäljellä.

Helmeri-vetäjä: Liisa Kotimäki

Ma 9.5. klo 19.00
Ilta Jukka Puotilan kanssa
Kansallisteatteri 
Suuri näyttämö 

Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuspaikkoja. 
Hinta: 32,00 euroa (normaali 37/33 e), maksuviite: 29625

Esityksiä on vain kaksi. Liput aitio 2 ja 5 eturivi ja rivit 11–12.
Tuija Auersalo/SOK:n Eläke-Eevat jakaa liput teatterin aulassa 
oikealla klo 18.30 lähtien.

Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

To 26.5.
Päiväretki Vesilahdelle:

Klaus Kurjen tie ja Laukon kartanon 
600-vuotista historiaa 

Klo 8.50 Lähtö Mikonkadun tilausajolaiturista Bussarin bussilla 
kohti Vesilahtea. Noin klo 19.00 Paluu Helsinkiin.
 
Retken hinta 76,00 euroa/henkilö, maksuviite: 29560
Ilmoittautuminen ja maksut 29.4. mennessä.
Matka on tällä hetkellä täynnä. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Tarkan ohjelman löydät nettisivuilta: www.helmeri.fi
 
Vetäjänä Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

Ke 24.8. klo 19.00
Olli Kortekangas

Oma Vika -monologiooppera
Kansallisteatteri
Willensauna
 

Kansallisteatteri tuo Willensaunaan Olli Kortekankaan uuden, 
suurta huomiota herättäneen monologioopperan Oma vika.

Baritoni Sauli Tiilikaisen henkilökohtaisiin kokemuksiin perustu-
va ooppera käsittelee kipeää aihetta, oman lapsen menettämistä su-
rutyötä tekevän vanhemman näkökulmasta. Kohdatessaan tyttärensä 

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.
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Tapahtumakalenteri
kuoleman isä joutuu kohtaamaan myös itsensä. Ajan myötä hänen 
ajatuksiinsa alkaa tihkua yhä enemmän valonpilkahduksia, kauneut-
ta ja haurasta huumoria. Pintaan nousevat lämpimät muistot. Jäljel-
le jää rakkaus.

Oma vika sai kantaesityksensä Turussa 31.10.2015 Saaristo-oop-
pera ry:n tuottamana.

Ilmoittautumiset ja maksut 27.5. mennessä.  
Hinta 32,00 euroa, maksuviite: 29641

Hyvät paikat riveillä 1-3. Lipun saat Irene Uimoselta 
sisääntuloaulassa oikealla lähellä ulko-ovea.

Vetäjä: Irene Uimonen. Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

La-su 27.–28.8  
Viikonloppumatka Tallinnaan, Viru-hotelli

Vana Tallinn -oopperagaala  
Tallinnan Estonia-teatterissa

Vana Tallinn -oopperagaala järjestetään elokuun lopussa Tallinnassa 
Estonia-teatterissa. Gaalassa esitetään Estonia-teatterin suosituim-
pia ja parhaimpia helmiä eri aikakausien oopperoista ja opereteista. 
Solisteina ovat Estonia-teatterin huippusolistit. Gaala on lauantaina 
27.8. klo 19.00 ja sen tarkka ohjelmisto esiintyjineen julkaistaan 
myöhemmin. 

Matkaohjelma:
Lauantai 27.8.
– Laivamatka Helsingistä Tallinnaan Viking XPRS -laivalla klo 

11.30–14.00. 
– Laiva lähtee Katajanokan terminaalista. Helmeri-ryhmälle on va-

rattu laivalla kokoustila, jossa on kahvibuffet sekä kello 12.15 sa-
laattibuffet, johon sisältyy ruokajuoma.

– Saapuminen kello 14.00 Tallinnan satamaan, jossa on opas vas-
tassa. Bussikuljetus Viru-hotelliin ja majoittuminen. 

– Illalla kello 19.00 Oopperagaala Estonia-teatterissa, joka on käve-
lymatkan päässä hotellista. Ohjelmisto ja esiintyjät julkistetaan 
myöhemmin.

Sunnuntai 28.8.
– Aamiainen hotellissa. 
– Vapaata aikaa ennen bussikuljetusta hotellista satamaan, josta 

Viking XPRS lähtee klo 16.30. Paluumatkalle on ryhmällemme va-
rattu paikat kokousosastolle, jossa on kahvibuffet.

– Helsinkiin Katajanokan terminaaliin saavutaan klo 19.00. 

Hintaan sisältyy:
– laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki Viking XPRS:n kokousosas-

tolla (kahvibuffet) 
– salaattibuffet ja ruokajuoma menomatkalla (kokousosasto)
– bussikuljetukset satamasta hotelliin ja takaisin (paluukuljetus  

ilman opasta)
– majoitus Viru-hotellissa kahden hengen standard-luokan  

huoneessa 
– hotelliaamiainen
– lippu Vana Tallinn -oopperagaalaan, Estonia-teatteri

Hotelli: 
Original Sokos Hotel Viru**** 
www.sokoshotels.fi/hotellit/tallinna

Hinta: 233,00 e/hlö, maksuviite: 29544
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian varmistaaksesi paikkasi, 
mutta viimeistään 17.6. mennessä.
Varausmaksu 75,00 e/henkilö 2 viikon sisällä ilmoittautumisesta, 
loppumaksu 11.7. mennessä. Lisämaksu yhden hengen huoneesta 
45,00 euroa. 

Huom! Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoita syntymäaikasi 
lisätieto-kohdassa.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

To 8.9. klo 19.00
David Lindsay-Abaire - Jeanine Tesori

Shrek
Koko perheen jättimusikaali
Peacock-teatteri, Linnanmäki
Tivolikuja 1
 
Shrek-musikaali syksyllä 
Peacockiin
Hurmaavalla tavalla tunnetuim-
pia satuja yhdistelevä koko per-
heen romanttinen musikaaliko-
media on vastustamaton tarina 
ystävyydestä, rakkaudesta ja 
erilaisuuden hyväksymisestä. 
Suuri, vihreä, yksikseen suolla 
asusteleva jätti Shrek on pelot-
tavasta ulkomuodostaan huoli-
matta rauhaa rakastava olento. 
Lörpöttelevä aasi seuranaan 
hän lähtee urheasti pelastamaan kaunista prinsessa Fionaa, ja tais-
telemaan minimittaista, satuja inhoavaa hirmuhallitsija Farquaadia 
vastaan. Menestysmusikaali on iloisen ja vauhdikkaan musiikin sekä 
kauniiden balladien juhlaa, joka valloittaa huumorillaan ja lämmöl-
lään kaikenikäiset katsojansa.

Ohjaus: Kari Arffman 
Kapellimestari: Risto Kupiainen 
Koreografia: Jyrki Karttunen 

Hinta: 52,00 euroa (norm. perushinta 54,00), lapset (alle 17 v.) 
27,00 euroa. Maksuviite: 29667
Huom! Ilmoita lisätiedoissa varaamasi aikuisten ja lasten lippujen 
määrät.

Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
Tutustu: www.hkt.fi

Ke 28.9. klo 19.00 
Ooppera ja sirkus - CirkOpera 
Suomen Kansallisooppera

Sirkus saapuu Oopperaan

Ooppera ja sirkus – kaksi suur-
ten mittojen taidemuotoa koh-
taavat. Oopperassakin on tai-
turuutta ja näyttäviä temppu-
ja, ja sirkuksessa myös tarinoi-
ta ja tunteita. Koko ooppera-
talo muuttuu sirkukseksi, kun 
musiikin ja akrobatian kan-
sainväliset huippuosaajat syn-
nyttävät aivan uudenlaisen ko-
kemuksen. Ja kun oopperassa 
ollaan, kaiken takana on tie-
tenkin romanttinen tarina rak-
kauden etsimisestä ja löytämi-
sestä.

”Tämä on yllätysten ilta. CircOperassa halutaan tarjota katsojalle 
naurua, hymyä, jännitystä ja vaaraa.” – Jere Erkkilä, ohjaaja
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Sirkuskoreografia: Sanna Silvennoinen. Balettikoreografia: Ville Val-
konen. 
Visuaalinen suunnittelu: Mark Väisänen. Valaistus: Kimmo Ruskela

Sopraano Hanna Rantala, Baritoni Ville Rusanen, Basso Koit 
Soasepp, Tenori Mika Pohjonen.

Pariakrobaatit Kati Pikkarainen, Victor Cathala. Kuolemanpyöräilijä 
NN. Jonglööri Wes Peden.
Nuorallatanssija Sanja Kosonen. Ilma-akrobaatit NN, Viivi Roiha. 
Akrobaatti Mikko Karhu.

Esityskieli suomi. Kesto 2:10, 1 väliaika 25 min. Vain kahdeksan 
esitystä.

Hinta: 86,00 euroa (perushinta 96,00), opiskelija 59,00, nuoriso 
alle 20 v. 48,00.
Maksuviite: 29683
Ilmoittautumiset ja maksut: 1.8. mennessä.

Hyvät B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 5-11, joten 
valinnanvaraa on kunkin maun mukaan. Esitä paikkatoiveesi.  
Kerro myös varaamasi aikuisten ja nuorilippujen määrät.

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

Ti 4.10. kello 19.00
Tuomas Kyrö:

Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja
Kansallisteatteri 
Pieni näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, 00100 Helsinki

Mielensäpahoittaja saapuu syksyllä Kansallisteatteriin

Ihastuttava mietiskelijä Mielensäpahoittaja, jota esittää 
uutuusnäytelmässä Vesa Vierikko, alkaa valmistautua lähdöistä 
suurimpaan. Arkusta hänellä on oma näkemyksensä ja testamentin 
pitää olla yhtä hyvä ja yllättävä niin kuin Huovis-Veikon kolme 
parasta kirjaa.

Syksyn ensi-ilta Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä on 
21.9.2016.

Hinta: 34,00 euroa (norm. perushinta 37,00),  
maksuviite: 29638
Ilmoittautumiset ja maksut 31.8. mennessä.

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi
 

Tapahtumakalenteri
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To – ke 20. – 26.10. 
Helmeri-matka Espanjan Aurinkorannikolle

Andalusian aurinkoa

Matka on tällä hetkellä 
täynnä! Kysy mahdollisia 
paikkoja.
Helmerien matkakohteena syk-
syllä on Espanjan Aurinkoran-
nikko, Malagan alue ja Maurien 
Granadan nähtävyydet, Gibral-
tar. Matka on värikkäiden elä-
mysten cocktail, josta tekee täydellisen elämyksen ihana ilmasto, 
hyvä ruoka, uskomattomat nähtävyydet ja kulttuuri - onhan Malaga 
maailmankuulun taidemaalarin Pablo Picasson syntymäkaupunki.

Lentoaikataulu: 
20.10. Helsinki-Malaga D8514 klo 06.05 – 09.50
26.10. Malaga-Helsinki D8515 klo 10.35 – 16.10 
 
Hotelli: 
Apartamentos Bajondillo*** 
Paseo Maritimo s/n 
29620 Torremolinos  

Matkan hinta: 795,00 euroa/henkilö, maksuviite: 29609
Ilmoittautumiset 31.5. mennessä.
Varausmaksu 250,-/henkilö kahden viikon sisällä 
ilmoittautumisesta, loppumaksu 8.9. mennessä.  
Lisämaksu yhden hengen yksiöstä 125 euroa.

Hintaan sisältyy: Norwegianin reittilennot Helsinki-Malaga-Helsinki 
veroineen, lentokenttäkuljetukset, majoitus jaetussa kahden hengen 
yksiössä Apartamentos Bajondillo – hotellissa, aamiaiset, tervetulo-
lounas, läksiäisillallinen, tapas-lounas viineineen Malagan retkellä, 
Malagan kierros ja vierailu Picasso-museossa, Granadan retki sekä 
ostosretki Gibraltarille. 

Tarkemmat tiedot matkasta löydät nettisivuilta: www.helmeri.fi

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

To 27.10. klo 19.00
Liisa Ihmemaassa -baletti 
Suomen Kansallisooppera

Satu joka on kuin tehty kokoillan baletiksi! Bostonin baletin koreo-
grafi Jorma Elo luo uuden teoksen  Suomen kansallisbaletille. Tällä 
kertaa luvassa on mielikuvituksen ilotulitusta, kun päänäyttämön 
valtaavat värikkäät satuhahmot Lewis Carrollin kirjoista Liisa Ihme-
maassa (1865) ja Liisan seikkailut peilimaailmassa (1871).
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Tapahtumakalenteri
Suositusraja yli 6-vuotiaille. Kesto 2:30, 1 väliaika (25 min).
Koreografi: Jorma Elo
Klassinen musiikki: Johann Sebastan Bach, Joseph Haydn, Georg 
Friedrich Händel
Kapellimestari: Philippe Béran
Lavastus ja puvut: Robert Perdziola
Valaistus: Mikki Kunttu      

Hinta 86,00 euroa (perushinta 96 €), opiskelija 59,00 euroa ja 
nuoriso alle 20 v. 48,00 euroa.
Maksuviite: 29670
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 8.8.
Erinomaiset B-ryhmän keskipermannon paikat riveillä 7-10.
 
Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat

Helsingin kaupunginteatterin (www.hkt.fi) syksyn uutuus-
näytelmiin on varattu Helmereille lippuja seuraaviin esityk-
siin. Tarkemmat tiedot löytyvät Helmerien nettisivuilta ja 
kevään Merkonomi Newsista.

To 22.9. klo 19.00
Pasi Lampela

Kenraali ja Casanova
Helsingin kaupunginteatteri
Pengerkadun näyttämö

Kuka tietää mikä on totta?

Kuninkaansa pettänyt ja 
avioliitoissaan epäonnistunut 
kenraali Sprengtporten (Santeri 
Kinnunen) kohtaa legendaarisen 
Casanovan (Pekka Laiho) Pasi 
Lampelan uutuusnäytelmässä 
Kenraali ja Casanova. Raihnaiseksi ehtinyt Casanova esittelee 
haavoittuneelle Sprengtportenille ranskalaisen markiisittaren (Saija 
Lentonen) kohtalokkain seurauksin. Miten Casanova liittyy Suomen 
historiaan?

Rooleissa: Pekka Laiho, Santeri Kinnunen, Saija Lentonen, Rauno 
Ahonen, Sanna June-Hyde, Jouko Klemettilä 
Ohjaus: Pasi Lampela 
Ensi-ilta 31.8.2016
 

To 13.10. klo 19.00
Dario Fo:

Ei makseta, ei makseta
Helsingin kaupunginteatteri
Studio Pasila

Farssiklassikko tämän 
päivän Suomeen.

Ruoan hinta on noussut pil-
viin ja kauppareissut ovat 
viedä konkurssiin. Kun per-
heen tulot vielä pienenevät 
ostoskärryn hinnan koho-
tessa, alkaa hermo olla ki-
reällä ja kiukku kohota koti-
talouskapinaksi. Näin ei voi 
jatkua! Reiluutta ja oikeut-
ta peräänkuuluttaessa saa 

moraali antaa periksi. Pienen vilunkin ja reippaan rikoksen välinen 
raja hämärtyy, kun kapinahenki saa niskaotteen. Ja konstit ovat mo-
net, kun sorrettu kansalainen tarttuu toimeen… Nobel-palkitun Da-
rio Fon Ei makseta, ei makseta! on hänen tunnetuimpia ja suosi-
tuimpia tekstejään. Uusi käännös tuo nerokkaan tekstin ja ratkirie-
mukkaan dialogin tämän päivän Suomeen, eikä Pasilassa tulla aina-
kaan komediannälkää näkemään.

Rooleissa: Eija Vilpas, Pertti Koivula, Kaisa Leppänen, Ville 
Tiihonen, Mikko Virtanen 
Suomennos ja sovitus: Pentti Järvinen 
Ensi-ilta 1.9.2016

To 3.11. klo 19.00
Raila Leppäkoski - Ulla Tapaninen

Lava-ammuntaa V
Helsingin kaupunginteatteri
Pengerkadun näyttämö

Lava-ammuntaa V on uutta Ulla Tapanisen come back -komiikkaa. 
Tapaninen käsittelee taas maan ja taivaan väliltä kaikkea, mikä 
meitä ihmetyttää ja huvittaa.

Esittää: Ulla Tapaninen 
Ohjaus: Raila Leppäkoski 
Ensi-ilta 7.9.2016

To 24.11. klo 19.00
Mika Waltari

Komisario Palmun erehdys
Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö

Suomen kuuluisin dekkari näyttämöllä

Komisario Palmun erehdys on ensimmäinen Suomessa nähtävä 
teatteriversio kaikkien tuntemasta komisariosta. Teos on hieno 
osoitus siitä, että muiden kirjallisuudenlajien ohella Waltari hallitsi 
mainiosti myös jännityskirjallisuuden kirjoittamisen. 
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Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Tapahtumakalenteri

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin
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!

Upporikas, mutta omalaatuinen Bruno Rygseck löytyy kotoaan 
kuolleena, hukkuneena omaan kylpyaltaaseensa. Komisario Palmu 
alkaa yhdessä Kokin ja Virran kanssa tutkia tapaturmaksi pääteltyä 
tapausta. Ihmetystä herättää, kun kaikki kuuluisan, mutta 
eriskummallisen Rygseckin suvun jäsenet vierailevat Brunon talolla 
juuri tänä samana aamuna. Selviää, että talossa on edellisenä 
iltana pidetty juhlat, joissa on leikitty pimeiden voimien kanssa. 
Monien käänteiden ja legendaarisen Kämpissä vietetyn lounaan 
jälkeen Palmulle alkaa selvitä tapahtumien koko kuvio.

Rooleissa: Mikko Kivinen, Risto Kaskilahti, Iikka Forss, Pekka 
Huotari, Vuokko Hovatta, Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Antti 
Peltola, Kalle Pylvänäinen, Eero Saarinen, Aino Seppo, Leena 
Uotila, Tom Wentzel 
Ohjaus: Joel Elstelä 
Ensi-ilta 24.8.2016

TULOSSA:

Pikkujoulumatka Budapestiin  
pe-su 25. – 27.11.

Koska jouduimme peruuttamaan viime vuonna Budapestiin 
suunnitellun pikkujoulumatkan, niin jäsenten toivomuksesta 
uusimme matkan tänä vuonna. Olemme varanneet matkatoimistosta 
pikkujouluviikonlopun lennot Budapestiin hyvissä ajoin; saamme 
sunnuntaina paluumatkalle toivotun iltalennon. 

Finnairin lennot:
meno pe 25.11. Helsinki-Budapest klo 09.30 – 10.50 
paluu su 27.11. Budapest-Helsinki klo 19.20 – 22.40 

Budapestin matkan ohjelma on suurin piirtein samanlainen kuin 
viime pikkujoulumatkan alustava ohjelma. 

Tarkemmat matkatiedot julkaisemme seuraavassa M News -lehdessä 
ja Helmerien nettisivuilla. Seuraa sivujamme: www.helmeri.fi.

HELMERIEN KEVÄTKOKOUS HUHTIKUUSSA
Helsingin Merkonomien kevätkokous pidetään torstaina 21.4. 
kello 18.00 yhdistyksen toimistossa, Pengerkatu 1 B 37, 
Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

SMYL-LIITON KEVÄTKOKOUS HELSINGISSÄ
Suomen Merkonomiyhdistysten Liiton sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään lauantaina 14. toukokuuta 2016 klo 
15.00 ParfaitK/Café Yrityslinnassa, osoite Ensi linja 1, 
Yrityslinna, Helsinki.

Ennen kokousta on kokousedustajien lounas samassa paikassa 
kello 14.00. Valtakirjojen tarkastus alkaa kello 14.45.

Ilmoittautumiset kokoukseen oman paikallisyhdistyksen 
kautta 29.4. mennessä.

www.smyl.fi.

KEVÄTRISTEILYLLE  
LIITTOKOKOUSPÄIVÄN ILTANA
Vietämme juhlavuotta yhdessä risteillen. Pyöreitä vuosia 
täyttävät tai ovat täyttäneet: SMYL-liitto 20 vuotta, Helsingin 
Merkonomit 60 vuotta, Kymenlaakson Liiketalous 60 vuotta.

Lähdemme 22-tunnin mukavalle kevätristeilylle Baltic Queen 
-laivalla Helsingistä Tallinnaan helluntaiviikonloppuna; lähtö 
on lauantaina 14.5. kello 18.30 ja paluu Helsinkiin 
sunnuntaina 15.5. kello 16.00.

Lähde verkostoitumaan, tapaamaan vanhoja ja uusia tuttuja. 
Lauantai-illan kruunaa yhteinen illallinen Russian á la Carte 
-ravintolassa. Ennen illallista kokoonnumme juhlan 
avajaistilaisuuteen nostamaan maljoja merkonomien pitkälle 
yhdistystoiminnalle.

Risteilylle Ilmoittautuminen päättyi maaliskuun lopussa, 
mutta kysy tämän hetken hyttitilanteesta tarkemmin SMYL-
liitosta: info(at)smyl.fi. 
Voit olla yhteydessä myös Helmerien päivystykseen: 
helmeri(at)helmeri.fi, puh. 050 428 5588.

Hedelmäpuut kukkivat keväisin Oopperatalon edustalla  
(kuva Merja Äimänen)
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Helmerien tapahtumakalenteri 2016
Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 21.4. 18.00 Kevätvuosikokous, yhdistyksen toimisto
Ti 26.4. 19.00 Majakanvartija, Avoimet ovet 27,00 e, 29573
To 28.4. 19.00 Sankarilliset säkeet, Musiikkitalo 20,00 e, 29654
Ma 2.5. 16.00 Tutustuminen OP-Pankkitaloon maksuton
Ma 9.5. 19.00 Ilta Jukka Puotilan kanssa, Kansallisteatteri 32,00 e, 29625
La-su 14. – 15.5. 18.30 Juhlaristeily: Helmerit-SMYL, ms Baltic Queen Ilmoitt. www.smyl.fi 
To 26.5. 08.50 Päiväretki Vesilahdelle 76,00 e, 29560
Ke 24.8. 19.00 Oma Vika, Kansallisteatteri 32,00 e, 29641
La-su 27. – 28.8. Vana Tallinn -oopperagaala, Tallinna 233,00 e, 29544
To 8.9. 19.00 Shrek-musikaali, Peacock-teatteri 52,00/27,00 e, 29667

Ke 28.9. 19.00 CirkOpera, Kansallisooppera 86,00–48,00 e, 29683
Ti 4.10. 19.00 Ilosia aikoja, Kansallisteatteri 34,00 e, 29638
To-ke 20. – 26.10. Helmeri-matka Espanjaan, Andalusia 795,00 e, 29609
To 27.10. 19.00 Liisa Ihmemaassa, Kansallisooppera 86,00 e, 29670
Tulossa teattereita:
To 22.9. 19.00 Kenraali ja Casanova, Pengerkadun näyttämö
To 13.10 19.00 Ei makseta, ei makseta, Studio Pasila
To 3.11. 19.00 Lava-ammuntaa V, Pengerkadun näyttämö
To 24.11. 19.00 Komisario Palmun erehdys, Arena-näyttämö
Tulossa
Pe-su 25. – 27.11. Viikonloppumatka Budapestiin

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21 • JOENSUU, Kirkkokatu 20 • PORVOO, Lundinkatu 16 • TURKU, Linnankatu 8E
• Vapaa-ajanmatkat puh. 010 321 2800 • VARAA MATKASI 24 H • www.matka-agentit.fi

Puheluiden hinnat 8,28 snt//min (+alv 24%).

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

F1-KISATKesän ihanin 
matkaelämys!

TEEMA- JA KIERTOMATKAT
EUROOPASSA

TEEMA- JA KIERTOMATKAT
KAUKOMAILLA

Monaco 
• 26. – 30.5. alk. ......................................  985,-
Itävalta 
• 1. – 4.7. alk.  ....................................................960,-
Iso-Britannia 
• 8. – 11.7. alk.   .......................................1.065,-
Unkari 
• 22. – 25.7. alk.  .........................................935,-
Saksa 
• 29.7. – 1.8. alk.  ........................................995,-
Belgia
• 26. – 29.8. alk.  ................................1.080,-
Japani 
• 5.  – 11. 10. alk. ................................2.370,-
Abu Dhabi 
• 24. – 28.11. alk.  ..............................1.090,-
F1-kisaliput lisämaksusta. 
Katso lisää 
www.formulamatkat.fi

Laatokan 
ja Äänisen risteily
• 3. – 8.7. alk.   .......................695,-
Valamo, Syväri, Kizhi, Petroskoi. 
Retki- ja kulttuuriohjelmaa, täysihoito, 
bussikuljetuksia eri puolelta Suomea 
Pietariin, josta laiva lähtee. 
Laivalla konsertoi Eija Sinikka. 
Anneli Palokangas luennoi Valamosta 
ja ikonitaiteesta.

Länsi- ja keski-Viron 
kartanoita
• 20. – 22.5. • 1. – 3.7. • 19. – 21.8. 
alk.  ............................................................................................310,-
Oopperan kummitus 
–musikaali Tallinnassa
• 28. – 29.5. alk.  ...........................................140,-
Malta
• 5. – 9.6. alk.  ...................................................950,-
• 8. – 13.9. ............................................................1.195,-
• 22. – 27.9. ....................................................1.230,-
Käsityöläisten ihana Irlanti   
• 6. – 11.6.  ............................................................1.395,-
Taidematka ja maalauskurssi 
Portugalin Nazaréssa 
taideohjaaja Tarja Mietalan johdolla
• 12. – 19.6.  .....................................................1.345,-
Harry Potter –maailma 
ja Lontoo 
• 14. – 17.7. • 13. – 16.10. alk.  875,-
Skotlannin ylämaan 
maisemat
• 7. – 10.7. • 8. – 11.9.  ....................1.195,-
Irlannin puutarhat   
• 14. – 18.8.  ......................................................1.380,-

Peking ja Kiinan muuri
• 14. – 21.10.  ...............................................1.645,-
• 4. – 11.11.  ......................................................1.445,-
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: 
Australia, Hongkong, Singapore 
• 1. – 16.11.  ....................................................5.965,-
Shanghai, Hangzhou, 
Suzhou • 7. – 14.11. ................1.695,-
Hongkong • 5. – 12.1.  ... 2.245,-

F1-KISATTEEMA- JA KIERTOMATKAT

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

Tulossa  pikkujoulumatka:
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Päivä Kello Tapahtuma Hinta, maksuviite
To 21.4. 18.00 Kevätvuosikokous, yhdistyksen toimisto
Ti 26.4. 19.00 Majakanvartija, Avoimet ovet 27,00 e, 29573
To 28.4. 19.00 Sankarilliset säkeet, Musiikkitalo 20,00 e, 29654
Ma 2.5. 16.00 Tutustuminen OP-Pankkitaloon maksuton
Ma 9.5. 19.00 Ilta Jukka Puotilan kanssa, Kansallisteatteri 32,00 e, 29625
La-su 14. – 15.5. 18.30 Juhlaristeily: Helmerit-SMYL, ms Baltic Queen Ilmoitt. www.smyl.fi 
To 26.5. 08.50 Päiväretki Vesilahdelle 76,00 e, 29560
Ke 24.8. 19.00 Oma Vika, Kansallisteatteri 32,00 e, 29641
La-su 27. – 28.8. Vana Tallinn -oopperagaala, Tallinna 233,00 e, 29544
To 8.9. 19.00 Shrek-musikaali, Peacock-teatteri 52,00/27,00 e, 29667

Ke 28.9. 19.00 CirkOpera, Kansallisooppera 86,00–48,00 e, 29683
Ti 4.10. 19.00 Ilosia aikoja, Kansallisteatteri 34,00 e, 29638
To-ke 20. – 26.10. Helmeri-matka Espanjaan, Andalusia 795,00 e, 29609
To 27.10. 19.00 Liisa Ihmemaassa, Kansallisooppera 86,00 e, 29670
Tulossa teattereita:
To 22.9. 19.00 Kenraali ja Casanova, Pengerkadun näyttämö
To 13.10 19.00 Ei makseta, ei makseta, Studio Pasila
To 3.11. 19.00 Lava-ammuntaa V, Pengerkadun näyttämö
To 24.11. 19.00 Komisario Palmun erehdys, Arena-näyttämö
Tulossa
Pe-su 25. – 27.11. Viikonloppumatka Budapestiin

TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT

HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2016
– lehti

Päätoimittaja: Merja Äimänen
Toimitussihteeri:  Liisa Kotimäki
Toimituskunta:  Hallitus
Toimittajat: Liisa Kotimäki 
 Hanna Kukkonen 
 Anni Purontaa
 Sirkka Warvas
Materiaali: Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta 
 kuvia ja kirjoituksia.
Tilaushinta: 25 euroa/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

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

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

Rauni Mononen , 2. varapuheenjohtaja
Puhelin 050 5148 321
rauni.mononen(at)elisanet.fi

Keijo Nyström
Puhelin 050 501 0255
keijo.nystrom(at)kolumbus.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 044 256 2901
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
info(at)mjk.fi
Lintulahdenkatu 10, 00530 Helsinki 
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
www.te-palvelut.fi

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

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 



Edullisella jäsenmaksulla saat paljon 
rahanarvoisia jäsenetuja. 
●	 Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
●	 Ammatillinen vastuu- ja oikeusturva-
  vakuutus
●	 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

JÄSENEDUT

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.

Täytä 
jäsenhakemus 
www.smyl.fi

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

Liittymislomake www.smyl.fi 
SMYL - SINUN LIITTOSI - 

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

	

YÖPYMINEN KAHDELLE  110 euron 
hintaan Haikon Kartanon kylpylä-
hotellissa

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 kylpylä-
hotellin arvokuponki on 
voimassa 15.2.-31.12.2016
kulloinkin voimassa olevan 
varaustilanteen mukaisesti.  
Arvokupongin ja varaus-
ohjeet saat maksettuasi 
jäsenmaksun.

Hotelli Haikon Kartano
Haikkoontie 114, 06400 Porvoo

www.haikko.fi

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


