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K

esälomien jälkeen tuntuu aina yhtä
oudolta palata työelämään. Samaa
tuntuvat sanovan kaikki ympärilläni.
Se on hyvä merkki: loma teki tehtävänsä
ja työt unohtuivat. Nyt voimme aloittaa
työn ja opiskelun uusin innoin puhtaalta
pöydältä.
Ammatillinen koulutus on muutoksen
kourissa. Oman alamme ansiokas koulutuskeskus, MJK-instituutti, entinen
Merkonomien Jatkokoulutuskeskus, joka perustettiin vuonna 1972, joutui valitettavasti lopettamaan koulutustoimintansa tänä vuonna. Opiskelijat siirtyivät
heinäkuun 1. päivästä alkaen Helsinki
Business Collegeen. MJK:n tiedote koulutuksen lopettamisen syistä on lehtemme
uutissivuilla.
Merkonomikoulutus voi kuitenkin hyvin. Koulutukselle on tarvetta ja opiskeluun halukkuutta. Suosittu aikuiskoulutusmuoto on näyttötutkinto. Näyttötutkintojärjestelmä Suomessa on kaksikymmentävuotias ja mikä myönteistä: sitä ke-

hitetään jatkuvasti työelämän tarpeiden
mukaan. Näyttötutkinnon uudistukseen
voit tutustua Sirkka Warvaksen jutussa
sivuilla 8 ja 9.
Helsingin Merkonomien vuotuinen
opiskelustipendi myönnettiin opettajien
suosituksesta tänä keväänä Helmi Liiketalousopistossa merkonomiksi valmistuneelle Eerika Hapolle. Hänelle lämpimät
kiitokset ahkeroinnista ja hyvää menestystä työelämässä. Taitavia merkonomeja
tarvitaan varmasti jatkossakin.
Helmereillä on mielenkiintoisia ja jopa
opettaviakin jäsentapahtumia. Suuren vaikutuksen Helmeri-ryhmään teki vierailu
keväällä Vantaan Energian jätevoimalassa, jossa jäte muutetaan hyötykäyttöön,
energiaksi. ”Yrityskäyntejä on monenlaisia. Käyntimme jätevoimalassa oli minulle vaikuttava herätys”, kirjoittaa vierailulla mukana ollut Paula Mäntynen.
Syksyllä meillä on tarjolla uusia vierailuja: tutustuminen uusittuun Scandic Park
-hotelliin, toiveuusintakäynti Fazerin teh-

taalla, Fazerilassa, ja opastettu tutustuminen Nordean pankkimuseoon, jonka
interiööri on kuuluisien arkkitehtien, Gesellius-Lindgren-Saarinen, kädenjälkeä.
Mielenkiintoinen museokohde merkonomeille. Joulun lähestyessä pääsemme
Matka-Agenttien vieraaksi perinteiseen
glögi- ja matkailuiltaan.
Vierailujen lisäksi tarjolla on lukuisia
mielenkiintoisia teatteritapahtumia ja yhteisiä matkoja. Kannattaa tutustua Helmerien pikkujoulumatkan monipuoliseen
ohjelmaan. Vaikka Budapestin matka on
lyhyt, sen aikana ehtii nähdä ja kokea paljon uutta asiantuntevan oppaamme, Päivi
Taskisen, luotsaamana. Helmeri-tapahtumat löytyvät sivuilta 17 – 21. Käy tutustumassa ja ilmoittaudu mukaan. Tervetuloa
tapahtumiimme!
Kaunista ja ahkeraa syksyä!
Merja Äimänen

Päämääristä tulee toimintasuunnitelmia,
joihin onnistujat eläytyvät joka solullaan tietäen,
että siellä missä tavoitteisiin sitoudutaan,
syntyy melkein väistämättä tuloksia.
-Denis Waitley
Helmeri 3-2015
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ROSKAN UUSI ELÄMÄ
– Suomen suurimmassa jätevoimalassa
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Yrityskäyntejä on vaikuttavuudeltaan monenlaisia. Käyntimme
jätevoimalassa oli minulle vaikuttava herätys. Olen pitänyt
itseäni tunnollisena kotitalousjätteen lajittelijana ja muutoinkin
kierrättäjänä. Huomasin lipsuneeni, enkä voi enää tuntea olleeni
tunnollinen lajittelija.
❦ Teksti: Paula Mäntynen, Kuvat: Liisa Kotimäki

P

ääkaupunkiseudun sekajäte päätyi vuodesta 1987
alkaen Ämmässuon kaatopaikalle eli jätteenkäsittelykeskukseen. Ämmässuon
kaatopaikka on lajissaan Pohjoismaiden suurin. Nyt roskaautot ovat raaka-aineautoja ja
syy on siinä, että kotitalouksien sekajäte kuljetetaan ItäVantaalle Kehä III:n ja Porvoonväylän risteyksen lähellä
sijaitsevaan uuteen, kesällä
vuonna 2014 valmistuneeseen
jätevoimalaan poltettavaksi.
Polttoaineena on HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut) ja Rosk´n and Roll Oy:n
Uudeltamaalta keräämä kierrätykseen kelpaamaton sekajäte (320 000 tonnia vuodessa).

Bunkkerissa kahmari työssä.
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Jätevoimala muuttaa jätteen
sähköksi ja kaukolämmöksi.
Huhtikuussa 2015 Jätevoimala toimi jo 90 prosentin
käyttöasteella. Jätteen muunto energiaksi on maakaasun
jälkeen puhtain tapa.
Vantaan Energialla on pitkäaikainen sopimus jätteen
polttamisesta HSY:n kanssa.
Jos polttamisessa tulisi katkos,
jäte paalataan odottamaan polton alkamista.
Jätevoimalassa on toimistorakennus, jossa on tyylikäs
ja erittäin havainnollinen jätevoimalanäyttely. Näyttelyssä
ja voimalan kierroksella vierähti reilut kaksi tuntia. Jätevoimala onkin suosittu käyntikohde. Jätevoimala aloitti

Pienoismallin äärellä.

vierailuryhmien vastaanottamisen tammikuun 2015 lopulla. Vierailuja järjestetään jopa
kolme-neljä kertaa päivässä.
Kaikille avoimet opastukset
ovat joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina. Kierroksia on tuolloin kolme, jos ilmoittautuneita on vähintään
10 henkilöä. Ilmoittautuminen
tapahtuu Vantaan Energian jätevoimalan varauskalenterin
kautta helposti. Arvioitu kä-

vijämäärä huhtikuun loppuun
on 2500–3000 vierailijaa. Yli
60 prosenttia vierailijoista on
ammattioppilaitosten opiskelijoita.
Roskasta energiaa -prosessin kuvaus pienoismallin
(1:37) ja esittelyn ansiosta oli
erittäin havainnollinen. Prosentit, tonnit, kilowatit esiteltiin, mutta ne on syytä käydä
tarkistamassa Vantaan Energian jätevoimalan nettisivuilta.

Tarkkailua bunkkeriin.
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”Fiksu kuluttaja vähentää roskaa
ja kierrättää kaiken mahdollisen.”

Jätteet prosentteina.

Ryhmällämme oli runsaasti
kysymyksiä ja niihin saimme asiantuntevat vastaukset.
Meitä opastivat uuden jätteenpolton saloihin Teuvo
Heinonen ja Ahti Launis.
Jätevoimalan päästöistä huolissaan oleville kysyjille vastattiin voimalan olevan Suomen tehokkain ja palamisen
päästöjä tarkkaillaan erittäin
tarkasti. Jätevoimalassa on
jatkuvatoiminen ja kaksinkertainen päästöjen mittaus.
Jos raja-arvot uhkaavat ylittyä, voimala pysähtyy.
Tulipa esityksen aikana
sellainen tunne, että miksipä
jätteen polttoa ei ole jo aikaisemmin otettu käyttöön pääkaupunkiseudulla. Kunnalliset
päätösprosessit ovat pitkiä ja
aikaa vieviä. Niin tässäkin.
Ensimmäisestä YTV:n (Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta) strategisesta päätöksestä valmiiseen laitokseen
kului aikaa lähes kymmenen
vuotta. YTV-nimikin muuttui
vuonna 2009 HSY:ksi. Sijaintipaikka jätevoimalalle oli löydettävä, valitukset käsiteltävä
ja toimiluvat vaativat oman aikansa. Laitos valmistui ennätysajassa. Lupien valmistuttua
rakennus oli käyttökunnossa
jo kolmessa vuodessa. Käyttöönotto oli heinäkuussa 2014.
Helmeri 3-2015

Saimme kuulla myös jätteenpolton valtakunnallisesta
tilanteesta. Vantaan Energian
jätevoimala ei suinkaan ole
ensimmäinen Suomessa, mutta se on suurin. Euroopassa
jätevoimaloita onkin jo suuri
määrä ja lähellä keskustoja,
mm. Wienissä.
Nyt jo tiedetään, että Salon
seudulle tulee Suomen ehkä
viimeisin jätteenpolttolaitos. Tuskin Suomi kokonaan
kaatopaikoista eroon pääsee,
mutta taajaan asuttujen alueiden kaatopaikoista päästään.
Suomessa oli 1960-luvulla yli
600 kaatopaikkaa, nyt niitä on
alle 60. Jätevoimalan poistoajaksi on laskettu 25 vuotta.
Mitä tapahtuukaan seuraavan
25 vuoden aikana jätteen käsittelyssä?
Jätevoimala tuottaa kaukolämpöä ja energiaa, puolet
Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä, kolmasosan energiasta. Sähköä tuotetaan siis
valtakunnanverkkoon ja lämpöä Vantaan kaukolämpöverkkoon. Paljon tapahtuu ennen
kuin roskapussimme palaa
energiaksi. Sekajätteen varastobunkkerin, joka on Tikkurilan uimahallin kokoa, näkeminen, kahmarien mylläys sekä
jätteensyöttö jätekattilaan poltettavaksi oli silmiemme edes-

sä. Monitoreista näki myös
liekit. Palamislämpötila on
yli 1000 C. Jäte palaa arinalla
kaksi tuntia. Saimme punnita
lasipurkissa poltosta syntyvän
kuonan, jota syntyy 9000 tonnia vuodessa. Sillekin on oma
jälkikäyttönsä maanrakennuksessa ja meluvalleissa.
Kuonanäytepurkki oli syntisen painava. Ja syynä on, että
polttoon tulee kotitalouksien
sekajätteen mukana esimerkiksi alumiinia ja metallia.
Metallit sulavat ja jäävät kuonaan. Kuona ja tuhkakin on
loppusijoitettava. Lajittelu on
keskeistä ja siihen pitää pyrkiä
”roskapussitasolla”. Tunnustan laittaneeni – ihan viimeaikoina – säilykepurkkien metallikansia roskiin. Tuntui turhalta pestä hunajapurkin tahmaista kantta. Nyt lajittelutahtoni nousi aivan uusiin ulottuvuuksiin. Meitä jätevoimalan
”roskapussituottajia” on noin
1,5 miljoonaa asukasta. Silloin
minunkin roskapussiin heittämälläni hunajapurkin kannella
on jo kertolaskun avulla merkitystä. Siis lajittelua on parannettava – minunkin.
Pienenä yksityiskohtana
kuulimme, että Stockmannin
Hullut päivätkin näkyivät seuraavina päivinä, kun varastobunkkerin roskapinta loisti
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Pääsiäisen aikaan pääsiäisen
keltaisena.
Pääkaupunkiseudulla on
hyvät lajittelumahdollisuudet
kartongille, pahville, paperille, lasille, metallille ja biojätteelle. Nyt on jo hanke tekstiilijätteen poistamiseksi sekajätteestä. Lajitellut jätteet voidaan kierrättää uudelleen materiaalina. Pieni yksityiskohta
on, että jätettä pitää kuivattaa
ennen polttoa. Nimenomaan
roskapussiin joutuva biojäte
pitää jätteen liian kosteana.
Näkemämme prosessi toimi
täydellisenä innostajana nostaa lajittelutahtoa.
Ruotsissa 90 prosenttia jätteestä hyödynnetään kierrättämällä ja muuttamalla energiaksi. Suomessa vastaava luku
on vain 40.
Keskustelimme myös jätealan sanastosta. Miksi sekajäte
on harhaanjohtavasti ilmaistu
SEKAjäte? Sekajätteeksi ei
kuitenkaan saa laittaa kaikkea,
vaan on lajiteltava.
Roskaa riittää - vähentämisestä huolimatta - tuottamaan
uusioenergiaa ja uusiolämpöä.
Lähde:
Jätteestä sähköä ja kaukolämpöä – esite
www.hsy.fi
www.vantaanenergia.fi/
jätevoimala

Jäteauto saapuu.
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❦ Teksti: Anni Purontaa,
Kuvat: Irene Uimonen ja Leila Touronen

H

elmerit pääsivät toukokuussa mukaan SOK:n
Eläke-Eevojen mielenkiintoiselle Mäntän kulttuurikierrokselle. Vetäjänä toimi
Irene Uimonen, pitkäaikainen Helmeri-jäsen. Irene veti
aikoinaan SOK:n kulttuurikerhoa, mutta nyt eläkkeelle
jäätyään SOK:n Eläke-Eevoja.
Helmerit ovat olleet useilla
muillakin Eläke-Eevojen mat-

Helmerit Eläke-Eevojen
kyydissä Mäntässä
Matkalaiset kokoontuivat
Gustafin aulassa. Oikealla
matkan vetäjä Irene Uimonen
ja vieressä jutun kirjoittaja
Anni Purontaa.

koilla mukana. Matkat ovat
loppuun asti suunniteltuja ja
aikataulut pitävät. Vierailukohteet ovat kiinnostavia ja
ruoka paikanpäällä maukasta. Mieleeni jäi erikoisesti
maaliskuisen lauantain Turun
Seili-teatterimatka: koskaan
en ole saanut niin hyvää ja
selkeää lounasta kuin Turun
VPK:lla. Brankun ravintolassa perunat höyrysivät, raasteet juuri tehtyjä, jälkiruokana kiisseliä ja ruoan kanssa
tuoretta tummaa leipää. Lihaa

Lauri Vuohelainen tutustutti Göstan taidemuseon aarteisiin.
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vieroksuvana otin vain sirpaleen possua, mutta hain sitten
kiireesti lisää. Suussa sulavaa.

Mänttä yllätti myönteisesti
Mäntästä minulla oli aika rajallinen mielikuva: kuihtuva
tehdaskaupunki. Sisarenpoika
tosin opiskeli siellä ammattikorkeakoulussa kulttuurituottajaksi tai vastaavaksi. Mukaan
lähdin uteliaisuuttani ja koska
Irene ei koskaan tarjoa meille
huonoa tutustumiskohdetta.
Matka oli todella positiivinen yllätys. Mänttä on kulttuurikaupunki. Gustav Adolf
Serlachius (1830-1901) perusti vuonna 1873 puuhiomon ja

1881 paperitehtaan seudulle.
Vuonna 1882 hän sai Mänttään rautatien ja uuden hiomon. Sitten tulivat toinen hiomo, sähköt ja pakettinappulatehdas. Toimintaa jatkoi veljenpoika Gösta (1876-1942).
Göstan aikana rakennetttiin
pääkonttori Mänttään. Jatkossa johdossa olivat Ralph Erik
(1901-1980) ja Gustav Frederik (1935-2009) Serlachius.
Yhtiö fuusioitiin Metsäliittoon vuonna 1986 ja siitä tuli
Metsä-Serla ja nyt tunnetaan
nimellä Metsä Group.
Kierroksemme alkoi ”Göstan olkihatusta” pääkonttorin
tiloista. Mainio Serla-isäntä
Lauri Vuohelainen kertoi
mielenkiintoisia yksityiskohtia ja kierrätti huoneissa.
Johtokunnan ja pääjohtajan
huoneista löytyi Hannes Autereen kaiverruksia huonekaluissa. Näimme alakerrassa
”Metsäperkeleen”. Esityksissä on käytetty nykytekniikkaa
valottamaan yhtiön ja suvun
kehitystä. Taidemuseo Gös-

Uudessa paviljongissa oli Synti-näyttely.
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tassa on kaksi osaa. Vanhalla puolella Gallen-Kallelaa ja
muita kultakauden taiteilijoita, nyt Riitta Ala-Harjun tekstein. Uudessa paviljongissa on
Synti-näyttely, jossa vanhempaa taidetta kaikista kuolemansynneistä sekä aiheeseen
sopivaa nykytaidetta. Taidemuseon puistossa olisi ollut
moderneja veistoksia, mutta
sää esti niihin tutustumisen.
Lopuksi vierailimme Mäntän
kirkossa, joka on myös Göstan lahjoittama eli maksama.
Hienoja Hannes Auteron puukaiverruksia, alttaritaulussa
oli mallina paikallinen työläistyttö.
Kuinka paljon kotimaista
taidetta Serlachiuksen suku
onkaan koonnut ja säätiöinyt
kaiken kansan iloksi. Henkeäsalpaavaa.
Söimme matkalla Mäntän
Klubin juhlasalissa. Raken-

nuksessa voi myös yöpyä.
Mänttään kannattaa todella
mennä tutustumaan. Vanhaa
taidetta uudella maustettuna
ja kesällä taideviikot. Lisää
tuollaisia mesenaattisukuja!
Suurkiitokset Irenelle järjestelyistä. Saamme nauttia
syksyn aikana kotimaisesta
Eläke-Eevojen kulttuuritarjonnasta Hämeenlinnan matkalla. Toivottavasti mahdumme jatkossakin mukaan. ❦

Tutustuimme Mäntän komeaan kirkkoon
Vuohelaisen opastuksella.

Lounastimme arvokkaasti Mäntän
Klubin juhlasalissa.

KUTSU HELSINGIN MERKONOMIT RY:N
SYYSVUOSIKOKOUKSEEN
Aika: keskiviikko 4.11.2015 klo 18.00
Paikka: Cafe Yrityslinna, Ensi Linja 1, 00530 Helsinki

TYÖJÄRJESTYS
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan ja tarpeellisten toimitsijoiden valinta
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
5. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä vuodelle 2016
6. Valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet
7. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2016
8. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille sekä hallituksen
puheenjohtajalle ja jäsenille sekä valmistelu- ja toimielimien jäsenille maksettavien korvausten perusteista
9. Vahvistetaan varsinaisen jäsenen, opiskelijajäsenen ja
seniorijäsenen jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun suuruus ja tukijäsenten jäsenmaksun vähimmäismäärä.
10. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2016

Helmeri 3-2015

11. Päätetään tilintarkastajien palkkioista
12. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä
heille varamiehet tarkastamaan kalenterivuoden 2016
tilejä ja hallintoa
13. Valitaan yhdistyksen tarvitsemat edustajat
14. Muut mahdolliset asiat
15. Ilmoitusasiat
16. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilua
Tervetuloa!
Helsingin Merkonomien
hallitus

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Kaksikymppinen
näyttötutkintojärjestelmä
uudistuu tarpeiden mukaan
❦ Asiantuntijat: Ulla Angervo, Opetushallitus työmarkkinoilla toimimiseen.
Markku Kokkonen, Opetushallitus
Tutkimusten mukaan yli puoTeksti ja kuva: Sirkka Warvas
lella tutkinnon suorittaneista
on säilynyt ja jopa vahvistunut
työmarkkina-asema. Noin koläyttötutkintojärjestelmä manneksella asema työelämäson kaksikymmenvuotias sä on parantunut huomattavasnuori aikuinen. Otetaan- ti, kun verrataan tilanteeseen
pa selvää, mitä järjestelmään ennen näyttötutkintoa. Mitä tukuuluu tänä päivänä. Onko se lee tulotasoon, se on kehittynyt
kenties vanhentunut vai ke- myönteisesti näyttötutkinnon
hittynyt edelleenkin tärkeäk- suorittaneilla. Tämä todentaa
si välineeksi ammattitaidon samalla tutkinnon merkityksen
osoittamisessa? Onko näyttö- suomalaisilla työmarkkinoilla.
tutkintojärjestelmä osoittanut Näyttötutkinnoista kyseisten
tänä aikana toimivuutensa ja tutkimusten mukaan hyötyvät
vastaako se työelämän tar- erityisesti naiset ja nuoret. Kuipeisiin? Miten näyttötutkinto tenkin tämän päivän valtakunvoi yhdistää sekä työntekijää nallinen taloudellinen tilanne
että työnantajaa hyödyttäen koskettaa työmarkkinoilla noin
molempia? Uusia asetuksia viidennestä tutkinnon suorittanäyttötutkinnoista tuli voi- neitakin. (Markku Kokkonen,
maan 1.8.2015 (OPH.fi).
OPH).

N

Näyttötutkintojärjestelmän
vaikuttavuus työelämässä

Tutkintojärjestelmän merkitys
tutkinnon suorittajalle

Opetushallitus tilasi Lapin ammattikorkeakoululta sekä Lapin yliopistolta tutkimuksen,
jossa selvitetään, miten näyttötutkinnot ovat vaikuttaneet

Markku Kokkosen mukaan
näyttötutkinnon suorittaminen
on lisännyt erityisesti niitä taitoja, jotka työnantajat kokevat
tärkeiksi osaamisalueiksi työ-

elämässä. Tämä kertoo siitä,
että näyttötutkintojärjestelmä
tunnistaa hyvin työelämän
keskeiset tarpeet ja vastaa
niihin oikeansuuntaisesti.
Työelämän toimintojen kehittämisessä näyttötutkintojen vahvuuksiksi Kokkonen
mainitsee erityisesti työmenetelmien hallintataidot, työprosessien suunnittelu- ja kehittämisvalmiudet. Merkityksellistä osaamisessa on myös
taito yhdistää kädentaidot ja
teoriatieto.

Kenelle tutkinto soveltuu
Käytännön läheisyys korostuu
näyttötutkintojärjestelmässä.
Se soveltuu hyvin eri lähtökohdista oleville opiskelijoille ja eri oppimisvalmiuksien
omaaville henkilöille. Yhtenä erityisryhmänä Kokkonen
nostaa esiin maahanmuuttajat
osana kotouttamisohjelmaa.
Siinä onkin eri toimijatahoille kehittämistyösarkaa, jossa
tutkintojärjestelmä voisi olla
merkittävä työväline. Kokkosen mukaan näyttötutkinnosta saatu tutkintotodistus voi
toimia porttina suomalaisille
työmarkkinoille.

Henkilökohtaistaminen ja
osaamisen tunnustaminen
tärkeissä rooleissa

Jos löydät edestäsi mahdollisuuksien ikkunan, älä vedä kaihdinta
alas tai luukkuja kiinni. (kuva Sirkka Warvas)
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Kauas on jäänyt aika, jolloin istuttiin koulun penkille
lukemaan vain teoriaa. Nyt
otetaan enemmän huomioon
tutkintoa suorittamaan tulevan aikuisen kokonaisuus:
aikaisemmat opinnot, työelämän kokemus sekä omat
tavoitteet.
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Asetus henkilökohtaistamisesta
voimaan 1.8.2015
Jokaisen opiskelijan kanssa
laaditaan opintojen alkuvaiheessa kirjallinen tutkinnon
suorittamisen suunnitelma. Se
on opiskelijan ja oppilaitoksen
välinen yhteinen asiakirja, jonka mukaan tutkinnon suorittaja
etenee kohti tavoittelemaansa
tutkintoa sovitulla tavalla ja
sovitussa aikataulussa. Tutkinnon suorittamisen suunnitelmassa määritellään tutkinnon
suorittamiseen käytettävissä
oleva aika. Aikaisemmin hankittu osaaminen voi lyhentää
tätä aikaa.
Suunnitelman laadinta
käynnistyy hakeutumisvaiheessa, jolloin kartoitetaan
aikaisempi osaaminen, tavoiteltu tutkinto ja tutkinnon
suorittajan henkilökohtaiset
valmiudet sekä tarvittavat tukitoimet. Suunnitelmassa sovitaan siitä, miten tutkinnon
suorittaja hankkii tarvittavan
ammattitaidon: opintojen suoritusjärjestyksestä, menetelmistä ja tavoitteista sekä työelämässä oppimisesta. Suunnitelmaa tarkistetaan tarpeen
mukaan, muutokset kirjataan
suunnitelmaan ja niistä sovitaan aina yhdessä molempien
osapuolien kesken. Opiskelija on velvollinen osallistumaan opetukseen tarvittavan
ammattitaidon hankkimiseksi
suunnitelmansa mukaisesti.
Suunnitelma pohjautuu
tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin. Opiskelijan kanssa
kartoitetaan hänen tarpeensa
hankkia lisää ammattitaitoa
vertaamalla tutkinnon ammatHelmeri 3-2015

Loppukäyttäjille näkyvät substanssipalvelut
Opintopolku aikuiskoulutuksessa (Angervo)
Opintopolku aikuiskoulutuksessa (Angervo)

Loppukäyttäjille näkyvät substanssipalvelut

…

… koostuvat yhteisistä, avoimista ja
uudelleenkäytettävistä järjestelmäpalvelusta

…

… koostuvat yhteisistä, avoimista ja
uudelleenkäytettävistä
järjestelmäpalvelusta
… koostuvat yhteisistä,
avoimista ja
uudelleenkäytettävistä järjestelmäpalvelusta

Loppukäyttäjille näkyvät substanssipalvelut
Loppukäyttäjille näkyvät substanssipalvelut…

titaitovaatimuksia opiskelijan
osaamiseen. Opintojen etenemistä seurataan ja tavoitteiden
saavuttamista arvioidaan,
tarkentavia keskusteluja käydään säännöllisesti/tarvittaessa ja suunnitelmaa päivitetään
tarpeen mukaan. (Luksia.fi)

hylätty ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Näyttötutkintoon valmistavassa
koulutuksessa oppimisen arvioinnissa ei ole numeerista
arviointia.
Opiskelijan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään opiskelijan
edellytyksiä itsearviointiin.

nessä: pakollisuus ja valinnaisuus tutkinnoissa

Opiskeluvalmiuksia parantavat
opinnot (Angervo)

kuva Liisa Kotimäki

kuva OPH

– Perustuu ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin, uusi 8 b §
(1.8.2015 alkaen)
Aikaisemmin osoitetun osaamisen
– Osana näyttötutkintoon valtunnustaminen
mistavaa koulutusta
– Opintoja, joiden tarkoitukArvioijat tekevät esityksen, Laki ammatillisesta
sena on mahdollistaa näytmikäli tutkinnon osa on teh- aikuiskoulutuksesta muuttui
tötutkinnon tai sen osan
ty kumoutuneiden (ennen 1.8.2015
suorittaminen ja näyttötut1.8.2015) tutkinnon perus- – Tutkintorakenteen kehittäkintoon valmistavaan kouteiden mukaan ja muodosmisen tavoitteena on työlutukseen osallistuminen
tumissääntöjen mukaan sen
elämää palveleva, selkeä
niissä tapauksissa, joissa
liittäminen suoritettavaan
tutkintojärjestelmä
(kuva OPH)
OPH) Att spara yrkesinriktad vuxeopiskelijalla ei(kuva
ole riittäviä
tutkintoon on mahdollista. – Tutkintorakenteessa on tällä
nutbildning i Studieinfo
opiskeluvalmiuksia
Ammattitaidon ajantasaisuus
hetkellä 377 perus-, ammat(kuva
OPH)
(https://www.youtube.com/watc
–
Kesto
päätoimisena
eninon
varmistettava
tarvittaessa.
tija
erikoisammattitutkintoa
(kuva
OPH)
Kaikki
aikuiskoulutuksen
ohjeet löytyvät
Oppijan palvelun wikistä:
h?v=yk8JhjwB2n0&feature=yo
tään kuuden Kaikki
kuukauden
Mikäli
tutkinnon suorittajalla
– Uusi tutkintorakenneasetus
aikuiskoulutuksen
ohjeet löytyvät O
(https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=33522554)
utu.be)
ajan
on muita luotettavia selvityktuli voimaan huhtikuussa
(https://confluence.csc.fi/pages/viewpage
Kaikki
aikuiskoulutuksen
ohjeet2015
löytyvät
Oppijan
palvelun wikistä:
–(https://www.youtube.com/watch?
Otettava huomioon
henkisiä
aikaisemmin
osoitetusta
Aikuisten
ammatillisen
koulutuksen
luominen
Opintopolussa
Kaikki
aikuiskoulutuksen
ohjeet
löytyvät
Oppijan
palvelun
wikistä:
Lähde: Tutkintomestarit
ry.
lökohtaistamisprosessissa
osaamisesta,
niin
hänet
ohja–
E-perusteet:
sähköiset,
ra(https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=33522554)
Aikuisten ammatillisen
koulutuksen
luomin
v=RivRn3MD6-w&feature=youtu.be)
(https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=33522554)
taan
suoraan
tutkintotilaisuukenteistetut
tutkintojen
peAikuisten
ammatillisen
koulutuksen
luominen
Opintopolussa
(https://www.youtube.com/watch?
Aikuiskoulutuksen haun luominen Opintopolussa (https://www.youtube.com/watch?
v=RivRn3MD6-w&feature=youtu.be)
teen
henkilökohtaistamisprorusteet
on otettu
käyttöön
Aikuisten
ammatillisen koulutuksen
luominen
Opintopolussa
(https://www.youtube.com/watch?
v=RivRn3MD6-w&feature=youtu.be)
v=GDAAYvuI_Tg&feature=youtu.be)
Aikuiskoulutuksen haun luominen Opintop
Kaikki aikuiskoulutuksen
huhtikuussa
2015 (https://www.youtube.com/watch?
sessin
mukaisesti. (Angervo)luominen
v=RivRn3MD6-w&feature=youtu.be)
Aikuiskoulutuksen
Opintopolussa
Att spara
yrkesinriktad haun
vuxenutbildning
i Studieinfo (https://www.youtube.com/watch?
v=GDAAYvuI_Tg&feature=youtu.be)
ohjeet löytyvät Oppijan
– https://eperusteet.opintopolAikuiskoulutuksen
Opintopolussa (https://www.youtube.com/watch?
v=GDAAYvuI_Tg&feature=youtu.be)
v=yk8JhjwB2n0&feature=youtu.be)
Osaamisen
arviointihaun luominen ku.fi/#/fi
palvelun wikistä: Att spara yrkesinriktad vuxenutbildning i S
Att spara yrkesinriktad vuxenutbildning i Studieinfo (https://www.youtube.com/watch?
v=GDAAYvuI_Tg&feature=youtu.be)
Tutkintotilaisuuksissa ar- – Ammatti- ja erikoisammat- https://confluence.csc.fi/
v=yk8JhjwB2n0&feature=youtu.be)
v=yk8JhjwB2n0&feature=youtu.be)
Att spara
yrkesinriktad vuxenutbildning i Studieinfo (https://www.youtube.com/watch?
viointiasteikko on 1 – 3 petitutkintojen perusteiden pages/viewpage.action?
v=yk8JhjwB2n0&feature=youtu.be)
rustutkinnoissa, hyväksytty /
tarkistus vuoteen 2018 men- pageId=33522554)
Helmeri 3-2015
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Kulttuurikuulumisia Etelä-Pohjanmaalta!

Alpon Savanni - ITE-taidetta
Vierailin heinäkuun alkupuolella ystävieni Pirjo-Liisa ja
Terttu Kangasnimen luona Kauhajoen Muurahaisessa.
Kangasniemet viettivät kesää kotiseudullaan lapsuudenmaisemissa.
Lähdimme lounaan jälkeen tutustumaan Alpon Savannille
-taidenäyttelyyn, joka esitteli nykykansantaidetta.
Teoksia oli nähtävillä pihapiirissä runsaasti. Teoksia on ollut
myös paljon näyttelyissä ympäri Suomen sekä Euroopassa,
ainakin Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa ja Sveitsissä.
❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

A

lpon Savannilla ITE-taiteilija Alpo Koivumäki
on valmistanut hyvin ilmeikkäitä eläimiä romusta ja
kotipihan täyttävätkin eksoottiset Afrikan eläimet. Romutaiteen tekemistä Alpo Koivumäki on harrastanut parikymmentä vuotta. Alpo aloitti
romutaiteen tekemisen eläkeiässä, kun hän lopetti lehmien
pidon ja maanviljelyksen. Aukesi uusi taiteen maailma. Tämä on vienyt Alpoa ja Alpon
eläimiä maailman museoihin
ja taidetapahtumiin.
ITE-taide (Itse Tehty Elämä) on nykykansantaidetta.
ITE-taiteilijat ovat itseoppi-

neita. He eivät pidä ammattitaiteilijoita esikuvinaan tai
tarvitse ohjausta ja harrastuspiirin tukea taiteen tekemisessä. Nykykansantaide on kekseliäisyyteen ja kätevyyteen
perustuvaa kansanomaista
kuvataidetta. Taiteilijat esittävät teoksiaan omassa arjen
ympäristössään.
Hänen työnsä ovat enimmäkseen eläimiä. Eläinhahmojen runkoina on kaikenlaista kierrätysromua ja rautalankaa. Ainoastaan välttämättömiä ruuveja, nauloja ja
muttereita sekä maaleja hän
suostuu ostamaan. Hän hitsaa, sulattaa, hakkaa, hiertää

Alpon töissä on riemastuttavia oivalluksia. Teoksessa tossut toimivat hirven korvina.
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Taiteilija Alpo Koivumäki ja Madagaskarin-strutsit. Strutsien sulat on tehty sulkien muotoon leikatusta metallista.

ja kietoo materiaaleja yhteen
ja antaa niille uuden elämän
taiteessaan.
Tällä hetkellä Alpo työstää
amerikkalaista Cornish rex -rotukissaa. Se on hyvän ystävän,
Satu Kauniston, kautta tullut
tilaustyö. Apuna Alpolla on valokuva kyseisestä kissasta. Kissa oli nimeltään Bopi, rakastettu perhekissa, joka yllättäen
kuoli 24.2.2015 perinnölliseen
sydänvikaan 9-vuotiaana.
Alpolle on tärkeää muun
muassa eri materiaalien, esineen tai muun kulttuurillisen
asian käyttäminen hyödyksi

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

uudessa yhteydessä. Alpon
omintakeinen ITE-taide syntyy sisäisestä kipinästä ja tekemisen riemusta. Hän piirtää
tarkkaan ja suunnittelee, miten
saa työstettyä töihinsä muun
muassa käyttämiään materiaaleja. Lisätietoa töihinsä hän
löytää esimerkiksi kirjoista.
Valokuvista saa tarvittaessa
mittasuhteet kohdilleen.
Alpo on innokas kertomaan
ihastuttavia tarinoita teoksista
ja niiden taustoista. Ihailtavinta on, kun hän tekemisillään
pistää sydämensä ja aikansa
likoon täysillä. Eläimet ovat
Helmeri 3-2015

Omaleimainen ja luonteikas Pimpula-lehmä, joka on tilaustyö.

Alpo työhuoneella. Hän kertoo mielellään töistään ja niiden taustoista.

ilahduttamassa muita ja ihan
vapaasti katseltavissa Alpon
kotipihassa.
Teoksia on ollut Kiasmassa, Gallen-Kallelan museossa, Finlandia-talolla, Erämessuilla ja tietenkin Kauhajoen
keskustassa, vain muutamia
mainitakseni. Tänä kesänä

Alpon taidetta ja elämänpiiriä voi katsoa Youtubesta.
Itseoppineesta taiteilijasta on
valmisteilla myös TV-dokumentti.
Alpon Savannilla voi teetättää tilaustöitä. Satu Kauniston
kautta voi myös kysellä tilaustöitä Alpon eri aiheisista patsaista sähköpostitse: sakaunisNykykansantaide on
to@hotmail.fi.
kekseliäisyyteen ja
Satu on ekokätevyyteen perustuvaa
kampaaja ja hän
kansanomaista kuvataidetta. haluaa omalla
panoksellaan
Alpon töitä on esillä Mäntäs- edistää ihmisen ja luonnon
sä Serlachius-museossa. Ser- tasapainoa kestävän kehityklachius-museoiden yhteydes- sen periaatteita noudattaen.
sä toimii ITE-taiteilijoiden Tutustuin viime talvena Saresidenssi 24.8.–6.9.2015, tuun kampaamoalan jatkojonka avointa työskentelyä koulutuksessa Prakticum´issa
yleisö voi seurata. ITE-mu- Helsingissä, jossa olin hänen
seo on kutsunut Mänttään hiusmallina. Tällöin lähti idea
kaksi klassista ITE-taiteen koko artikkeliin ja aiheen
tekijämestaria, Alpo Koivu- käsittelyyn. Kiitos tästä idemäen Kauhajoelta ja Jouko asta!
Kinnusen Viitasaarelta.
Valloittava Alpon Savanni löytyy osoitteesta SaranHelmeri 3-2015

Sapelihammastiikerit ja lumileopardi sulassa sovussa Alpon Savannilla.

tie 672, Kauhajoki. Hänelle
voi myös soittaa etukäteen
numeroon: 040-7366301.
Taiteilija tulee mielellään
esittelemään paikkaa kotona
ollessaan. Savannilla voi toki
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käydä vapaasti käyskentelemässä. Vieraskirja on katoksessa ja siihen taiteilija toivoo kävijöiden kirjoittavan
nimensä. ❦
Lähde: itenet.fi
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Helmerin ruokanurkkaus

❦ Teksti ja kuvat: Liisa Kotimäki

Afternoon tea
- pieni herkkuhetki
Tee on veden jälkeen maailman suosituin juoma. Englantilainen kello viiden
tee on perinne 1800-luvulta. Tarinan mukaan perinne sai alkunsa, kun eräs herttuatar alkoi nauttia iltapäivisin teetä ja
pieniä herkkuja. Pian hän kutsui ystäviä
teehetkeen kanssaan ja tästä alkoi perinne

- iltapäivätee. Teehetki voi olla herkkuhetki tai välipala lounaan ja päivällisen
välillä. Tarjolla on yleensä pientä suolaista ja makeaa syötävää. Perinteisesti
iltapäiväteellä nautitaan pieniä kerrosleipiä, skonsseja, makeita herkkuja: kakkua,
pikkuleipiä ja macaroneja.

Teen valmistaminen
Tärkeää on käyttää raikasta vettä ja puhtaita välineitä.
Puhdas vesi on hyvän teejuoman
perusta. Mustaa teetä haudutettaessa
vesi voi olla kiehuvan kuumaa. Vihreään teehen tulevan veden suositellaan
jäähdytettävän teelaadusta riippuen
75–90-asteiseksi.
Englantilaiset käyttävät teen valmistukseen sekä irto- että pussiteetä.
Teepannu, posliininen tai keraaminen,
on suositeltava, mutta haudutusvälineeksi voit valita tilanteen mukaan
myös teesihdin, teepressopannun tai
lasipannun.
Perussääntö on, että teelehtiä mitataan yksi teelusikallinen kuppia kohden
sekä yksi ylimääräinen teepannua varten. Kaada kiehunut vesi teen lehdille

Teeleivät eli skonssit tillillä
5 dl vehnäjauhoja
1 tl ruokasoodaa
1 tl leivinjauhetta
½ tl suolaa
80 g voita
2 dl piimää
1 dl tuoretta tilliä hienonnettuna
Mittaa kuivat aineet kulhoon.
Nypi joukkoon kuutioitu voi,
kunnes seos on hiekkamaista.
Lisää tillisilppu ja piimä joukkoon. Sekoita nopeasti tasaiseksi taikinaksi. Lehtevyyden
vuoksi on tärkeää, ettei taiki-
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ja anna hautua 2-6 minuuttia teepakkauksen
ohjeen mukaan. Teen
haudutusaika riippuu teen
laadusta ja teelehtien koosta. Yleensä
vihreää teetä haudutetaan vähemmän
kuin mustia teelaatuja.
Poista teelehdet juomasta, sillä jos
jätät teelehdet kannuun, muuttuu juoma
nopeasti kitkeräksi.
Englantilaiset laittavat teehensä mielellään maitoa. Kuppiin kaadetaan ensin
maito ja sitten hautunut vahva tee. Ne,
jotka eivät välitä maidosta, maustavat
teen useimmiten yhdellä tai kahdella
sitruunanviipaleella.
Lähde: Immonen, P., Nevala, R. ja Suontausta, M. 2006. Ruokamatka Euroopassa, WSOY

naan tule liikaa sitkoa. Kumoa
taikina jauhotetulle leivinpöydälle. Kauli noin sentin paksuinen levy ja taittele kolmeen
osaan kääntämällä taikina laidoista keskelle. Kauli uudelleen ja taita kolmeen osaan
vielä kahdesti. Kauli taikina
lopuksi noin 1,5 cm:n paksuiseksi levyksi.
Ota jauhotetulla pyöreällä
noin 6 cm muotilla taikinasta ympyröitä. Paina muotti
suoraan taikinan läpi kääntämättä sitä. Näin reunat eivät
liimaannu toisiinsa ja lehtevät skonssit saavat tilaa nousta.

Teelaaduista
❦ Musta tee on yleisin teelaatu.
❦ Vihreä tee säilyttää tuoreen lehden värin
ja makunsa.
❦ Valkoinen tee on tehty teepensaan yläosan nupuista ja kärkilehdistä.
❦ Keltainen tee, jolla on vihreän ja valkoisen teen ominaisuuksia.
❦ Oolong-tee on vihreän ja mustan teen
välimuoto.
❦ Yrttitee tehdään monenlaisista yrteistä ja
hedelmistä.

Teen päivä 9.5.
Teen Ystävät ry:n ideoimaa valtakunnallista
Teen päivää vietetään 9. toukokuuta. Teen ystävälle jokainen päivä on varmasti Teen päivä.

Siirrä skonssit leivinpaperilla
peitetylle uunipellille. Paista
200 asteessa noin 15 minuuttia, kunnes skonssit ovat ko-
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honneet ja pinta on ruskea.
Nauti skonssit aina vastapaistettuina ja mielellään lämpiminä tuorejuustojen kera.

Helmeri 3-2015

Englantilainen hedelmäkakku
3 dl kuivattuja sekahedelmiä
1 dl mantelirouhetta
9 cocktailkirsikoita pilkottuina
250 g voita
2 dl sokeria
4 kananmunaa
4 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 rkl kirsikoiden lientä
Paloittele kuivatut hedelmät
ja liemestä valutetut kirsikat.
Vaahdota voi ja sokeri. Lisää
munat yksitellen hyvin sekoittaen sekä paloitellut hedelmät

ja mantelirouhe. Sekoita leivinjauhe jauhoihin ja lisää
seos sekä kirsikan liemi taikinaan.
Voitele ja korppujauhota pitkän- tai rengasmuotoinen
kakkuvuoka. Kaada taikina
vuokaan ja paista kakkua 180
asteessa uunin alaosassa noin
tunnin ajan. Kumoa hiukan
jäähtynyt kakku ja anna sen
jäähtyä kokonaan.
Vinkki: Kakun voi valmistaa
muutama päivä ennen tarjoilua. Maut tekeytyvät parhaiksi parin päivän kylmäsäilytyksessä.

Kysy Hannalta

Kysy Hannalta
Kosmetologin palsta

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

K

osmetiikassa kaikki perustuu kemiaan eli alku-aineisiin ja aineiden
sidoksiin. Aineet ovat joko
nestemäisessä tai kiinteässä
muodossa, kaasuna tai liuoksena. Luonnonkosmetiikka on
kylmäpuristettuja kasviöljyjä,
jotka ovat ihollemme oikeassa
muodossa ja imeytyvät hyvin.
Lisäksi käytetään erilaisia uutteita ja kiinteitä aineita. Vesi on
luonnonkosmetiikassa deionisoitua. Tällaisessa muodossa
olevassa vedessä sidokset pysHelmeri 3-2015

Miten luonnonkosmetiikka eroaa
synteettisestä kosmetiikasta
tyvät parhaiten sekoittumaan.
Edes lähdevettä ei käytetä, sillä
lähdevedessä on paljon mineraaleja, jotka häiritsevät aineiden sekoittumista.
Uuttaminen on yksi tärkeä
luomukosmetiikassa käytetty valmistusmuoto. Uuttamisessa haluttu aine erotellaan
liukoisuusominaisuuksiensa
perusteella toisesta aineesta,
esimerkiksi teen valmistus on
uuttamista. Kuuma vesi saa
aikaan aromiaineiden irtoamisen teenlehdistä juomaan.
Luomukosmetiikan valmistuksessa käytetään myös puristamista ja kylmäpuristamista sekä hydrolyysiä. Puristus-

menetelmissä öljy eristetään
siemenistä mekaanisesti puristamalla; kylmäpuristamisessa
niin, että lämpötila pysyy alle
40 asteessa. Hydrolyysi tarkoittaa kemiallista reaktiota,
jossa yhdiste hajoaa takaisin
lähtöaineeksi, kun siihen lisätään vettä.
Luonnonkosmetiikka perustuu resepteihin. Luomutuotteilla on erinomainen imeytymiskyky ja ne ovat hoitavia täyteläisten ainesosiensa
vuoksi. Luomussa terveys on
etusijalla eivätkä luomutuotteet vaikuta hormonaalisesti
ihmiseen. Samalla huolehditaan myös ympäristön tilasta.
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Luomun käyttäminen on siis
vastuullista. Luomu-ajattelu
on yleistynyt ja erityisesti
kaupungeissa on alkanut näkyä ilmiönä vastuullisuutta
kunnioittavat ihmiset, jotka
esimerkiksi kulkevat työmatkansa pyörällä, katsovat, millaista ruokaa syövät
ja millaista kosmetiikkaa
käyttävät. Jotkut osaavat
jo tulkita myös INCI-listaa
eli raaka-ainelistaa, joka
löytyy pakkausten kyljestä. Raaka-ainelistan aluksi on eniten niitä ainesosia,
joita tuotteen valmistuksessa
on käytetty eniten. Luomukosmetiikan valmistaminen
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Kysy Hannalta
on vaikeampaa ja kalliimpaa
kuin synteettisen kosmetiikan
valmistaminen. Geenimanipulaatio on kiellettyä luonnonkosmetiikassa.
Vuonna 2013 kaikkeen
kosmetiikkaan maailmanlaajuisesti käytettiin rahaa
noin 340 miljardia euroa.
Luonnonmukaiseen kosmetiikkaan käytettiin noin 30
miljardia, mikä tarkoittaa, että 93 henkilöä 100:sta sanoo
vielä luomulle: ”ei kiitos”.
Syy tähän suhdelukuun on,
että monet eivät tiedä, mitä
käyttävät, eivät ole miettineet
asiaa sen enempää tai sitten
ovat joutuneet niin sanotun
viherpesun kohteiksi. Isoimmat yritykset eivät välttämättä ajattele ympäristöasioita
luodessaan tuotteita markkinoille.
Viherpesulla tarkoitetaan,
että mainostetaan jotakin tuotetta siten, että purkissa tai
pakkauksessa on luonnonkuvia, marjoja, vihreää väriä, iso
omenan kuva tai vastaavaa.
Purkissa voi myös lukea, että
kyseessä on luonnollinen tuote. INCI-listastasta voi kuitenkin päätellä, onko kyseessä
synteettinen tuote vai luomutuote. Esimerkiksi pakkauksessa kerrotaan, että tuotteessa on käytetty omena-uutetta
ja purkin kyljessä on omenan
kuva, mutta omenauute löytyy INCI-listan loppupäästä,
mikä tarkoittaa, että kyseistä ainesosaa ei ole tuotteessa
kovinkaan paljon. Lisäksi voi
katsoa, onko purkissa sertifikaattimerkki, joka takaa tuotteen luonnollisuuden. Se, että
tuotteessa käytetään vain vähän jotakin ainesosaa, ei tee
tuotteesta luonnollista. On
kuitenkin huomattu, että luomu myy nykyisin enemmän
ja niinpä markkinoinnissakin halutaan antaa mielikuva
tuotteen luonnollisuudesta.
Voi myös olla niin, että luon-

nollisia aineita lisätään, mutta
tuotteessa on silti säilytetty
perussynteettinen pohja, tai
niin, että ainesosat on otettu
suoraan luonnosta tekemättä
niille mitään.
Luomutuotteita säilötään
ja mikrobien kasvua estetään
muun muassa käyttämällä
bentsoehappoa, sen suoloja
ja estereitä, salisyylihappoa
ja sen suoloja sekä bentsyylialkoholia. Säilöntäaineina
voivat toimia myös luonnon
omat antioksidantit, kuten
rosmariini tai muut yrttikasviuutteet, eteeriset öljyt tai E- ja
C-vitamiini. Ruususta eristetty rasva-alkoholi, jolla ei
ole mitään tekemistä etanolin
kanssa, on myös käytetty säilöntä-aine, joka myös hoitaa
ihoa. Phenethyl alcohol, Sodium Phytate eli fytiinihapon
suola säilövät niin ikään hyvin
tuotteita.

HELMERITARJOUS!
Marjaisa, heleyttävä
luomukasvohoito
65 € / 70 min
Sis. pintapuhdistuksen,
pienen analyysin, kuorinnan, hieronnan kasvot
ja dekolteen, naamion
(naamion aikana hierotaan kädet ja käsivarret)
ja loppuvoiteet + hoidon aluksi Helmereille
veloituksetta rentouttaJäsentarjous
Helmereille
van niska-selkähieronnan
luomuöljyllä (10 min)!

Mikä määritellään luonnolliseksi
aineeksi?
Ei ole olemassa yhtä totuutta asiasta. Jokaisella on oma
totuutensa ja jokainen määrittelee omien arvojensa
kautta luonnollisuuden. Kenen annat päättää totuutesi?
Määritteletkö itse, annatko
markkinoinnin vai kansainvälisten kriteerien vaikuttaa?
Luomu tarkoittaa luonnonmukaista eikä se ei ole synteettisesti prosessoitua tai johdettua.
Viherpesusta voidaan erottua
erilaisilla sertifiointimerkeillä
ja niillä pystytään takaamaan,
että tuote on mahdollisimman
luonnonmukainen. Sertifiointimerkki on tae kuluttajalle siitä, että tuote on luomua.
Käytän omassa hoitolassani lähituotantona valmistettua
suomalaista, Suomessa valmistettua EkoPharma Profes-

sional -luomusarjaa. Sarjan
teho perustuu tuotteiden bioaktiivisuuteen eli tuotteiden
kasvipitoiset aineet pääsevät
imeytymään hyvin ihosolujen herkän solukalvon läpi.
Näin ne kykenevät ravitsemaan ihosoluja ja tukemaan
solujen luonnollista toimintaa. EkoPharma-tuotteet on
suunniteltu herkälle suomalaiselle iholle. EkoPharmassa
käytetään paljon suomalaisilta
luomutiloilta tulevia marjoja.
Sarjan marjoiksi on valittu
vitamiinirikas tyrni, herkkää
ihoa rauhoittava ja vahvistava mustaherukka sekä ihoa
kosteuttava ja heleyttävä vadelma. Polyfenolipitoisuutensa takia marjoilla on parempi antioksidanttiteho kuin
useimmilla muilla kasvikunnan tuotteilla.

Tapahtumia Kauneuspuoti Villa Finossa:

– Health Consept Analyzer -mittaus 25 min / 35 €,
ti 1.9. ja 20.10. klo 15–18.00 välillä, varaa aika!
Sis. ruuansulatustoiminta, kivennäisaineet, vitamiinit,
koentsyymit, fyysinen perustaso, iho
-> ravintoasiantuntijan analyysi alueittain + koosteraportti
jälkikäteen
– Tietopaketti terveyden edistämisestä oikean ravinnon ja
ravintolisien avulla ti 1.9. ja 20.10. klo 18.00
Dipl. ravintoterapeutti Hanna Huttunen kertomassa ja vastailemassa aihetta koskeviin kysymyksiin
– Luonnollisesti hyvinvoiva nainen/naisenergiaa -päivät
Kumpulan Kylätilassa la 3.10. klo 9.15-15.00
Ohjelmassa pieniä 15 minuutin tietoiskuja mm. luomukosmetiikasta, luomu- ja lähiruokaa (Kumpuoti), homeopatiaa,
jäsenkorjausta ja ergonomiaa sekä marjojen antioksidanttien merkitys, hyvät ja pahat rasvat, tärkeä D-vitamiini,
parhaat painonhallintaniksit, riittävä ravintoaineitten saanti,
Liisa Isotalon taidenäyttely. Näytteilleasettajapöytiä ja mesp. 044 020 4750
sutarjouksia!

www.villafino.co

Lämpimästi tervetuloa kaikki naiset, myös miehet!
Katso lisää hoidoistani: www.villafino.com

KAUNEUSPUOTI VILLA FINON
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DUAL INJECTOR
ERIKOISKASVOHOITO
70 min/
85 € toimintaa
Helsingin
Merkonomit - 60 vuotta
aktiivista

Hoidossa voidaan lieventää ikääntymisen merkkejä,
kiinteyttää ihoa, vähentää hyperpigmentaatiota, stimuloida
kollageeni-tuotantoa ja tehostaa hoitoaineiden

Helmeri 3-2015

Uutiset

Mikä ihmeen Leikkiväki?
Leikkiväki ry on
vuonna 2003 perustettu helsinkiläinen
yhdistys, joka järjestää matalankynnyksen työpaja- ja
kesätoimintaa nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Toiminnan
erityispiirteenä on
monipuolisten luovien toiminnallisten menetelmien
käyttö: kuva, liike,
draama, käsityöt ja
kirjoittaminen.
Leikkiväki ry:n
Klemmari-työpajassa ohjaajien ja nuorten aikuisten voimin valmistui keväällä Kalalala-niminen nappitaidetyö. Omaperäinen,
kekseliäs ja hauska Kalalala on erityisesti Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen aulaa varten suunniteltu ja valmistettu työ.
Klemmari-työpaja koostuu Leikkiväessä käyvistä nuorista
aikuisista, joilla elämänvaihe on syystä tai toisesta kriisiytynyt.
www.leikkivaki.net

Vapaaehtoistoiminta Helsingin
sosiaali- ja terveysvirastossa
Riistavuoren palvelukeskuksessa, Etelä-Haagassa, on kesäasukkaiden koti. Vapaaehtoiset hankkivat kolme kanaa ja huolehtivat
hoidosta. Mökin kokosivat Huopalahden Lions Clubin herrat,
minkä lisäksi he myös rakensivat turvallisen aitauksen kanojen
mökin ympärille. Kanat ovat tulleet ilahduttamaan talon iäkkäitä
asukkaita, asiakkaita, työntekijöitä sekä kaikkia alueen asukkaita. Kanat pääsevät syksyllä Loviisan lähelle maatilalle.
http://vapaaehtoistoimintasotessa.blogspot.fi
Kanoihin pääsee tutustumaan myös Kontulan ja Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa. Kesälampaita on Roihuvuoren
monipuolisen palvelukeskuksen takapihalla.

Vuoden Nuori Johtaja 2015
haku päällä
Vuoden Nuori Johtaja 2015 -kilpailu on käynnissä jälleen. Kilpailuun voi ehdottaa ketä tahansa alle 40-vuotiasta johtajaa, joka toimii vastuullisesti ja esimerkillisesti. Vuoden Nuori Johtaja
johtaa organisaatiotaan päämäärätietoisesti ja kestävällä tavalla.
Hän kantaa vastuun sekä asioista että ihmisistä. Vuoden Nuori
Johtaja on johtaja isolla J:llä, joka innostaa joukkueessa tavoittelemaan huippusuorituksia.
Kestävä johtajuus on Vuoden Nuori Johtaja 2015 -kilpailun
teema. Kilpailulla halutaan kannustaa nuoria hakeutumaan johtotehtäviin sekä kehittämään työelämässä tarvittavia kestävän
johtamisen taitoja. Hakuaika kilpailuun päättyy 13.9.2015.
– Vuoden Nuori Johtaja -kilpailulla edistetään ja tehdään
tunnetuksi hyvää johtajuutta, joka perustuu elinikäiseen oppimiseen, päämäärätietoiseen tekemiseen ja vastuun kantamiseen.
Kilpailu luo meille kaikille suomalaisille kestävän johtajuuden
esikuvia ja nostaa esiin tulevaisuuden johtamismalleja, joissa
huomioidaan päätösten ja toiminnan kokonaisvaikutukset, toteaa vuoden 2015 Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen
varapuheenjohtaja Mervi Vuorinen.
– Jos tunnet nuoren johtajan, joka toimii kestävän johtajuuden
periaatteiden mukaisesti kannattaa ilmoittaa kilpailuun mukaan.
Kuka tahansa voi ilmoittaa ehdokkaan kilpailuun. Ehdotus on
helppo jättää internetissä www.nuorijohtaja.fi/ilmoita, kannustaa kilpailusta vastaava kansallinen koordinaattori Niina Hämäläinen.
Kestävä johtajuus on tärkeä teema nykypäivän yrityselämässä. Yritykset ja johtajat harkitsevat yhä enemmän, miten
kestäviä ja kauaskantoisia heidän päätöksensä ovat, ja miten
yritys tarjoaa tuotteita ja palveluja menestyksekkäästi pitkällä
aikavälillä. Kestävästä johtajuudesta on tullut liiketoiminnassa
menestymisen edellytys.
Suomen Nuorkauppakamarit ry on järjestänyt Vuoden Nuori
Johtaja -kilpailun vuodesta 2007 alkaen. Kilpailun pääyhteistyökumppani on Teknologiateollisuus ry. Kilpailussa palkitaan
myös Teknologiateollisuuden Vuoden Nuori Johtaja. Kilpailun yhteistyökumppaneita ovat myös CxO Mentor, Experis,
yritysvastuuverkosto FIBS, Taloudellinen tiedotustoimisto ja
Suomen Ekonomit.
Suomen Nuorkauppakamarit ry
Tiedote 6.8.2015
www.nuorijohtaja.fi

Ennätyslaaja 200 tapahtuman
kaupunkifestivaali Helsinki
Design Week

Pulmu, Helmi ja Karoliina.
Helmeri 3-2015

Helsinki Design Week järjestetään 3.–13.9.2015. Festivaalin
teemana on tänä vuonna Aikakone/Time Machine. Ohjelmakalenterista löydät lähes 200 Helsinki Design Week -tapahtumaa
ympäri Helsinkiä. Selaa ohjelmakalenteria päiväkohtaisesti.
www.helsinkidesignweek.com/ohjelma/?lang=fi

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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MJK-koulutuskeskus ry/MJKinstituutti lopettaa ammatillisen
koulutuksen järjestämisen
Suomalainen ammatillinen koulutus kokee parhaillaan suuria
muutoksia, jotka vaikuttavat koulutuksen järjestäjien määrään.
Oppilaitokset yhdistyvät ja lopettavat toimintaansa. Toimintaympäristön ja viranomaistulkintojen muutosten ja opiskelijamäärien vähentämisen vuoksi pienellä koulutuksen järjestäjällä
ei ole enää taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa siltä
edellytettävällä tavalla. Täten MJK-instituutin ylläpitäjä MJKkoulutuskeskus ry on päättänyt lopettaa ammatillisen perus- ja
lisäkoulutuksen järjestämisen 30.6.2015, mikä tarkoittaa ammatillisen koulutustoiminnan päättymistä MJK-instituutissa.
Koulutustoiminnan päättämisen vuoksi olemme sopineet
MJK-instituutissa opintojaan vielä suorittavien opiskelijoiden
opintojen siirtämisestä Helsinki Business College Oy:öön. MJKinstituutissa meneillään olevat koulutukset ja tutkintosuoritukset
siirtyvät Helsinki Business College Oy:n hoidettaviksi 1.7.2015
alkaen.
Toivotamme kaikille MJK-instituutissa opiskelleille myönteistä tulevaisuutta ja antoisia haasteita, toivottavasti tapaamme
vielä osaamisen kehittämisen merkeissä!
MJK-instituutin tiedote 30.6.2015
Tutustu SLK/HBC: www.businesscollege.fi

Helsinki Business College Oy
uudistuu: SLK Instituutin
koulutukset Suomen
Liikemiesten Kauppaopistoon

Helsinki Business College Oy:n organisaatiomuutoksen myötä
SLK Instituutin ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sekä täydennyskoulutus siirtyvät Suomen Liikemiesten Kauppaopiston
Aikuiskoulutukseen. Sama Aikuiskoulutus-yksikkö vastaa jatkossa myös ylioppilaspohjaisista sekä näyttötutkintona suoritettavista merkonomi- ja datanomikoulutuksista.
Suomen Liikemiesten Kauppaopiston Aikuiskoulutuksesta
vastaa johtaja, KM Vesa Jokela. Uusi organisaatio astui voimaan 1.8.2015.
Muutoksen ansiosta oppilaitoksen toiminta yhtenäistyy ja koulutukset toimivat entistä tiiviimmin yhteistyössä asiakkaiden
hyväksi.
Aikaisemmin www.slkinstituutti-verkkosivustolla olleet koulutustiedot siirtyvät alkusyksyn aikana Suomen Liikemiesten
Kauppaopiston www.businesscollege.fi-verkkosivustolle. SLK
Instituutin työntekijöiden sähköpostiosoitteet muuttuvat muotoon etunimi.sukunimi@businesscollege.fi.
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto/Helsinki Business College
Tiedote 4.8.2015
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Vuoden 2015 stipendi
Helsingin Merkonomien vuoden 2015 stipendi myönnettiin
keväällä Helmi Liiketalousopistosta merkonomiksi valmistuneelle Eerika Hapolle.
Lämpimät onnittelut ahkerasta opiskelusta!

Helmi & Perho yhdistyvät

Haaga Instituutti -säätiö ja Helmi Liiketalousopisto Oy ovat
keväällä allekirjoittaneet aiesopimuksen uuden koulutusyhtiön
perustamisesta.
Osapuolten tarkoituksena on luoda vahva yksityinen,
noin 1500 opiskelijan ravintola-, matkailu-, hyvinvointi- ja liiketalouden toimialoja kehittävä sekä työvoimaa niille kouluttava ammatillinen oppilaitos. 1.1.2017 toimintansa aloittavalle
oppilaitokselle haetaan sekä nuorten että aikuisten koulutuksen
koulutustehtävää.
Koulutus toteutetaan nykyisissä toimipisteissä eli Ravintolakoulu Perhossa Helsingin Perhonkadulla, jonne valmistuu
lisärakennus kesällä 2015 myös aikuiskoulutuksen käyttöön
sekä Helmi Liiketalousopistossa Helsingin Malmilla Latokartanontiellä.
Perustettava osakeyhtiö luo opiskelijoille joustavat mahdollisuudet tutkinnonalarajat ylittäviin ja yksilöllisiin oppimispolkuihin sekä koulutusmahdollisuuksiin ja henkilöstölle nykyistä
paremmat mahdollisuudet ammatissa kehittymiseen ja profiloitumiseen omalla osaamisalueellaan.
Järjestelyllä vastataan myös valtion rakennepoliittisen ohjelman haasteisiin, jotka koskevat mm. toisen asteen koulutuksen
järjestäjäverkon tiivistämistä. Yhdistymisen avulla voidaan paremmin kohdentaa supistuvia taloudellisia voimavaroja toimintojen tehostamiseen sekä koulutus- että hallintoprosesseissa.
Myös muiden palvelualoja täydentävien oppilaitosten ja toimialojen liittämistä uuteen yhtiöön selvitetään.
HELMI LIIKETALOUSOPISTO OY
HAAGA INSTITUUTTI -SÄÄTIÖ, RAVINTOLAKOULU PERHO
Lähde: www.liiketalousopisto.fi

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa

Helmeri 3-2015

Tapahtumakalenteri
Osallistumismaksutili: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Maksaessasi käytä maksuviitettä. Jos maksat useamman tilaisuuden yhdellä kertaa, älä käytä maksuviitettä vaan kirjoita viesti
sarakkeeseen osallistujan/osallistujien lisäksi tilaisuudet vapaasti lyhennetyin nimin.
Helmerit toivottavat myös SMYL-liittoon kuuluvien jäsenyhdistysten jäsenet tervetulleiksi osallistumaan järjestämiimme tilaisuuksiin!
Ilmoittaudu Helmerien toimistoon tai vetäjälle. Älä myöskään unohda peruuttaa osallistumistasi esteen sattuessa, peruuta siinäkin
tapauksessa, että tilaisuus on ilmainen.

Käykää lukemassa www.helmeri.fi -nettisivuilta uusimmat tiedot tapahtumista.
La 5.9. klo 14.00
Veera Salmi

Ryhmäkoko on 15 henkilöä. Tilaisuus on maksuton.
Tilaisuus on täynnä, joten ilmoita, jollet voi jostain syystä
osallistua. Kiitos.
Lämpimästi tervetuloa!

Kansallisteatteri
Pieni näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1

Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
Tutustu: www.hdl.fi

Puluboin ja ponin teatteri

Koko perheen musiikkinäytelmä!
ROOLEISSA: Jani Karvinen, Ilja Peltonen, Emmi Pesonen, Eeva Putro
ja Maija Ruuskanen
Kesto 1 tunti 50 min, sisältää väliajan.

To 17.9. klo 19.00

Hinta: 20 e/aikuinen ja 17 e/lapsi. Maksuviite: 291660
Ilmoittautuminen päättynyt, kysy paikkoja.

Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki

To 10.9. klo 8.30–18.20

Palvelija on Kari Hotakaisen uusi, Helsingin Kaupunginteatterille
kirjoittama monologinäytelmä, joka sai heti suursuosion. Näytelmä
tarkastelee palvelijuutta – onko se vain ammatti vai ihmisessä syvemmällä oleva luonne.

Päivämatka Hämeenlinnaan

Sibelius-teemakierros ja Tie Mekkaan –näytelmä
Klo 8.30 Lähtö täsmällisesti Mikonkadun tilausajolaiturista Bussari
Oy:n bussilla kohti Hämeenlinnaa (102 km, n. 1:20).
Klo 10.00–11.20 Sibeliuksen teemakierros
Klo 11.25–12:25 Sibeliuksen syntymäkoti
Klo 12.30–13.30 Kellariravintola Hällä
Klo 14.00 Tie Mekkaan -näytelmä Hämeenlinnan teatterin
päänäyttämöllä
Kesto n. 2.40. Heti esityksen päätyttyä alkaa kotimatkamme.
Noin klo 18.20 Saavumme lähtöpisteeseen.
Liput matkan vetäjä jakaa vasta bussissa.
Paikat riveillä 5-6. Laitan kiertoon käsiohjelman.
Hinta: 66,00 e, maksuviite: 29285. Ilmoittautuminen on
päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Vetäjä: Irene Uimonen/SOK:n Eläke-Eevat
Tarkemman ohjelman löydät: www.helmeri.fi

Ma 14.9. klo 17.00 – 19.00
Vierailu Diakonissalaitoksen museoon ja kirkkoon
Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Tutustumme kirkkosaliin, Aurora-saliin sekä Diamus-museon
näyttelyyn ”Minä olen, koska sinä olet”.
Vierailun aikana kuulemme vuonna 1867 perustetun Diakonissalaitoksen kehityskaaren. Kuinka pienestä kulkutautisairaalasta ja diakonissojen kasvatuspaikasta tuli yhteiskunnallinen konserni.
Helsingin Diakonissalaitoksen kirkon peruskivi muurattiin vuonna
1896. Kirkon piirustukset laati ja lahjoitti vapaaherra Karl August
Wrede. Piispa Herman Råbergh vihki kirkon käyttöön vuonna 1898.
Päärakennuksessa sijaitseva Aurora-sali on entinen diakonissojen
ruokasali. Mennyttä aikaa huokuva tila on nykyisin kokous- ja juhlakäytössä.
Helmeri 3-2015

Kari Hotakainen

Palvelija

Roolissa: Martti Suosalo
Ensi-ilta oli 16.4.2015. Näytelmän kesto 2 tuntia.
Hinta: 30,00 e, maksuviite: 29230
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

Ti 22.9. klo 17.30–19.00
Hotellivierailu:

Scandic Park Helsinki
Mannerheimintie 46, Helsinki

Olette sydämellisesti
tervetulleita tutustumaan Scandic Park Helsinki hotelliin.
Scandic Park Helsinki on upeasti uudistettu hotelli Helsingin keskustan tuntumassa, jonka rento tunnelma ja modernin
kodikas ravintola kutsuu viihtymään.
Scandic Park Helsinki sijaitsee vain 10 minuutin kävelymatkan päässä keskustasta, vastapäätä kaunista Töölönlahtea.
Hotellista käsin on helppo tutustua kaupungin kattavaan kulttuurija vapaa-ajantarjontaan, kuten Olympiastadioniin, Linnanmäen huvipuistoon ja Suomen Kansallisoopperaan.
Hotelli tarjoaa 16 joustavaa ja inspiroivaa kokous- ja juhlatilaa jopa
500 hengelle.
Kaikki kokoustilat on täysin uudistettu vuoden 2014 aikana.
Tilaisuuden aloitus klo 17.30 hotellin aulatilassa vastaanottotiskin luona.

Helsingin Merkonomit - 60 vuotta aktiivista toimintaa
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Tapahtumakalenteri
Tutustumme hotellihuoneisiin, saunatiloihin ja muihin kokous- ja
juhlatiloihin ja kokoonnumme tämän jälkeen Play-kokoustilaan, jossa tarjolla suolaista syötävää ja Scandicista Lenita Pihl-Salminen
kertoo meille Scandicin uutiset.

Illalla kuljetus Lissabonin lentoasemalle, ja lento Helsinkiin klo
22.10.
Sunnuntai 4.10.
Saapuminen aamuyöllä klo 04.45 Helsinkiin.

Kaksikymmentä ensimmäistä mahtuu mukaan.

Hotelli: Miramar Hotel & Spa****
http://www.miramarnazarehotels.com/

Ilmoitathan osallistumisestasi 11.9.
mennessä Helmereihin: www.helmeri.fi/
tapahtumat
Tilaisuus on maksuton.
Helmeriterveisin
Liisa Kotimäki

Tutustu tarkemmin ohjelmaan ja nettilinkkeihin Helmerien nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Vastuullinen matkanjärjestäjä: Matka-Agentit Oy

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

PORTUGALIN HELMI NAZARÉ –
EUROOPAN MANTEREEN LÄNTISIN RANTA

Portugalin matkalle on lähdössä mukava Helmeri-ryhmä,
17 osallistujaa. Osallistujille lähetään matka-aineisto kotiosoitteeseen noin pari viikkoa ennen matkaa.
Matkaohjelma:
Sunnuntai 27.9.
Lento Helsinki-Lissabon klo 05.30 – 08.25. Bussikuljetus (noin tunti) Lissabonista Nazaréhen, majoittuminen kylpylähotelliin.
Kävelykierros Nazarén kylässä. Lounas hotellin ravintolassa, hyvän
olon iltapäivä merivesikylpylässä: thalasso-kierros (uima-allas, jossa lämmitettyä merivettä, vastavirta, jalankulkukäytävä,
turkkilainen sauna, jääallas) sekä hieronta.
Maanantai 28.9.
Retki Tomarin historialliseen kaupunkiin ja temppeliherrojen linnaan. Linnan sisällä on ”Kristuksen luostari”, joka on yksi UNESCOn
maailmanperintökohteista. Vierailu viinitilalle sekä viininmaistajaiset. Illallinen hotellin ravintolassa.
Tiistai 29.9.
Vapaa-aikaa esimerkiksi ulkoiluun Nazaréssa sekä hyvää oloa ja terveyttä edistäviä hoitoja merivesikylpylässä. Illallinen hotellin ravintolassa.
Keskiviikko 30.9.
Retki Euroopan mantereen läntisimmällä reunalla sijaitsevaan Penicheen, joka on kalastusperinteistä tunnettu pikkukaupunki. Tutustuminen linnoitukseen ja museoon. Vierailu Obidosin linnoitetussa
keskiaikaisessa kirkonkylässä, jossa ihaillaan keskiaikaista tunnelmaa, vanhoja kirkkoja ja muureilta avautuvaa suurenmoista näköalaa. Obidosissa maistellaan paikallista kirsikkalikööriä. Illallinen
hotellin ravintolassa.
Torstai 1.10.
Retki Conimbrigan roomalaisen kaupungin rauniolle ja sen museoon.
Se on yksi Portugalin suurimpia roomalaisajan asutuskeskuksia, jonka rauniot on luokiteltu kansalliseksi muistomerkiksi. Vierailu myös
Bairradan viinimuseossa. Illallinen hotellin ravintolassa.
Perjantai 2.10.
Vapaa-aikaa Nazaréssa ja hoitoja merivesikylpylässä. Läksiäisillan
ohjelmassa gastronominen elämys: herkullinen buffetillallinen hotellin ravintolassa viininmaistajaisten ja portugalilaisen oman erikoisuuden, fadomusiikkiesityksen kera.
Lauantai 3.10.
Lähtö aamulla hotellista kohti Lissabonia, jossa kiertoajelu: ajetaan
Avenida da Liberdaden kautta vierailulle Belemin kaupunginosaan,
jossa tutustumme Hieronymuksen luostariin, Löytöretkien muistomerkkiin ja Belemin torniin. Kuuluisia Belemin kermaleivoksia maistetaan niitä valmistavassa konditoriassa. Yhteisen lounaan jälkeen
vieraillaan Parque das Nacoesissa eli vuoden 1998 EXPO-maailmannäyttelyn alueella ja päästään tuliaisostoksille Vasco da Gaman
kauppakeskukseen.
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Matkan kokonaishinta: 1380 euroa/matkustaja,
maksuviite: 291097
(vuoden 2014 lopulla ilmoittautuneille ennakkoalennus).
Ilmoittautuminen on päättynyt.

Ti 29.9. klo 19.00
Luulosairas

Suomen Kansallisteatteri
Pieni näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki
Komediaklassikko, Molièrin Luulosairas, häikäisevien näyttelijöiden
tähdittämänä!
ROOLEISSA: Petri Liski, Pirjo Luoma-aho, Minttu Mustakallio, Harri
Nousiainen, Jukka-Pekka Palo, Jukka Puotila, Kreeta Salminen ja
Juha Varis.
LAPSIAVUSTAJA: Elsa Brotherus / Reetta Ylä-Rautio.
OHJAUS JA SUOMENNOS: Arto af Hällström.
MUSIIKKI: Toni Edelmann.
Hinta 31,00 euroa (norm. 34,00), maksuviite: 29243
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Vetäjä: Irene Uimonen
Paula Rautiainen jakaa liput Pienen näyttämön (Willensaunan)
tuloaulan ovensuussa klo 18:30 alkaen.
www.kansallisteatteri.fi

Ke 30.9. klo 19.00
Ray Cooney

Ministeriä viedään

Helsingin kaupunginteatteri
Arena-näyttämö
Hämeentie 2, Helsinki
Maailmanluokan munauksia
Yleisömenestyksestä Munaako herra ministeri tuttu kotimaisen politiikan hyvin vatkattu kerma on jälleen koolla!
Valtakunnan asiat unohtuvat ja Hotelli Vaakunan huoneiden ovet
käyvät vinhaa vauhtia, kun lemmennälkä kurnii ministeri Reino Viljasen (Esko Roine) vatsassa
Ensi-ilta 19.8.2015
Rooleissa: Heidi Herala, Santeri Kinnunen, Vappu Nalbantoglu, Esko
Roine, Eero Saarinen, Eppu Salminen, Asko Sarkola, Sari Siikander,
Kaisa Torkkel, Eija Vilpas
Ohjaus: Neil Hardwick
Hinta: 40,00 euroa, maksuviite: 29214
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi
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To 1.10. klo 17.00 – 19.00

Ilmoittautumiset ja maksut 7.9. mennessä.

Vierailu Diakonissalaitoksen museoon ja
kirkkoon

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi

Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Vierailun ohjelma on sama kuin 14.9. järjestettävän tilaisuuden.
Ks. ohjelma edeltä.
Tilaisuus on tällä hetkellä täynnä. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Lämpimästi tervetuloa!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki
Tutustu: www.hdl.fi

Ma 19.10. klo 16.00–17.30
Vierailu Fazerilaan Vantaalle
Fazer Makeiset Oy
Fazerintie 6, Vantaa

Tervetuloa vierailemaan Fazerin suklaatehtaalle maanantaina
19.10. kello 16.00!
Aluksi on Pastillissa esitys kaakaon ja Fazerin historiasta nykypäivään. Tämän jälkeen teemme kierroksen suklaapolulla/elämyspolulla ja
pääsemme maistelemaan uusia ja vanhoja Fazerin tuttavuuksia.
Osallistujille jaettavan lahjakassin lisäksi on mahdollisuus tehdä ostoksia tehtaanmyymälässä

La 10.10. klo 14.00
Alli Jukolan tarina

Suomen Kansallisteatteri
Willensauna
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Sitovat ilmoittautumiset 1.10. mennessä yhdistykseen:
www.helmeri.fi/tapahtumat

Riina Katajavuoren uutuusromaaniin, Wenla Männistö, perustuva monologinäytelmä on kertomus rakkaudesta ja välittämisestä.
Helsingin Kumpulassa asuu Juko Bros. – seitsemän isätöntä ja äiditöntä veljestä. Alli Jukola seuraa poikiensa elämää pilvenlongalta.
Kansallisteatterin Willensaunaan kantaesityksen ohjaa Mika Myllyaho, esiintyjinä nähdään näyttelijä Paula Siimes ja muusikko Samuli Laiho.
ESIINTYJÄ: Paula Siimes
MUUSIKKO, MUSIIKKI: Samuli Laiho
OHJAUS, LAVASTUS: Mika Myllyaho
DRAMATISOINTI: Taina West ja Mika Myllyaho

Kolmekymmentä ensimmäistä mahtuu mukaan.
Vierailu on maksuton
Tutustumiskäynnille voi osallistua jäsenen lisäksi hänen perheenjäsenensä tai ystävänsä.
Linkki: www.fazermakeiset.fi
Ajo-ohje Fazerille.
Herkuttelemisiin!
Helmerivetäjä: Liisa Kotimäki

Hinta 24,00 euroa (norm. 27,00 e), maksuviite: 29256
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia paikkoja.

Ti 20.10.ja 22.10. klo 19.00

Vetäjä: Irene Uimonen
Paula Rautiainen jakaa liput Willensaunan (Pienen näyttämön) tuloaulan ovensuussa klo 13:30 alkaen.

Suomen Kansallisooppera

Ke 14.10. klo 19.00

Oopperan kummitus -musikaali
Loppuunmyyty! Liput on lähetetty postitse etukäteen.
Saimme uusia paikkoja 14.11. lauantainäytökseen.
Esitys alkuperäiskielellä, englanniksi, tekstitys suomeksi ja ruotsiksi. Musikaalin kesto n. 2 t 45 min.

Aleksis Kivi

NUMMISUUTARIT

Su 25.10. klo 15.00

Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Timo K. Mukka – Kristian Smeds

TABU - ihmisen ääni

Taiteellinen kesäteatteriesitys - syksyn uutuus Suurella näyttämöllä

Kansallisteatteri
Suuri näyttämö
Läntinen Teatterikuja 1, Helsinki

Kenties parhaassa koskaan kirjoitetussa suomenkielisessä komediassa klassisen huvinäytelmän elementit törmäävät kansan syvien rivien erikoispiirteisiin pelottavan koomisella ja tunnistettavalla tavalla. Niin muuttuu maailma, mutta Kiven komedia pitää paikkansa nerokkaana suomalaisuuden kuvauksena. Se kuva ei ole mairitteleva,
mutta myötätunteinen se on – ja ehdottomasti hauska.

Pyhäpäivä. Matinea. Suuri näyttämö.
Syksyn tapaus: Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä kohtaavat
sunnuntai-iltapäivisin näyttelijä Seela Sella ja muusikko Pekka
Kuusisto!

Pääroolissa Eskona nähdään Aku Hirviniemi!
OHJAUS: Janne Reinikainen, MUSIIKKI: Timo Hietala
ROOLEISSA: Inga Björn, Aku Hirviniemi, Johannes Holopainen, Leo
Honkonen, Olli Ikonen, Paavo Kääriäinen, Juhani Laitala, Karin Pacius, Seppo Pääkkönen, Tuomas Rinta-Panttila, Markus Riuttu ja Maruska Verona.

ESIINTYJÄ Seela Sella
MUSIIKKI Pekka Kuusisto
TEKSTI Timo K. Mukka
OHJAUS JA DRAMATURGIA Kristian Smeds
NEUVONANTAJA Kimmo Modig.
Ensi-ilta on Suurella näyttämöllä 4.10.2015.

Ensi-ilta Suurella näyttämöllä on 23.9.2015.

Hinta: 38,00 e (permantopaikat), maksuviite: 291686
Ilmoittautumiset ja maksut 21.9. mennessä.

Hinta: 37,00 euroa (permantopaikat rivillä 5),
maksuviite: 291673

Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.kansallisteatteri.fi
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Tapahtumakalenteri
Ma 26.10. klo 17.00 – 18.30
Vierailu Nordean pankkimuseoon
Aleksanterinkatu 36 B, Helsinki
(Kluuvin kauppakeskusta vastapäätä)
Puinen ulko-ovi on lukossa,
mutta ovessa on soittokello.

Helmereille on varattu opastettu tutustumiskäynti mielenkiintoiseen
pankkimuseoon.
Nordean pankkimuseo sijaitsee Yhdyspankin vanhassa pankkitalossa. Rakennus valmistui vuonna 1898 ja sen suunnitteli arkkitehti, professori
Gustaf Nyström. Rakennuksen julkisivua koristaa kuvanveistäjä Walter Runebergin 11 korkokuvaa. Rakennuksessa toimi pankkikonttori
vuoteen 1936 saakka.
Pankkimuseo sijaitsee rakennuksen holvitilassa. Museossa on esillä
kulttuurihistoriallisesti arvokas, arkkitehtitoimisto GeselliusLindgren-Saarisen suunnittelema, vuonna 1904 käyttöön otettu
pankki-interiööri kalusteineen. Näytteillä on osa pankkisalia ja johtajan huone. Tunnelmaa täydentävät eri liikepankeista peräisin olevat pankkityössä käytetyt esineet.
Museon peruskokoelmaan kuuluva historianäyttely kertoo suomalaisesta liikepankkitoiminnasta 150 vuoden ajalta, alkaen Suomen Yhdyspankin perustamisesta vuonna 1862. Näyttelyn näkökulmana
ovat asiakas ja asiakkaalle tarjolla olevat pankkipalvelut.
Museossa on esillä muistoja jokaisesta Nordean sukupuuhun kuuluvasta 25 liikepankista: osakekirja, pankkikirja, säästölipas tai muu
pankissa käytössä ollut esine tai laite. Esillä ovat myös harvinaiset
Suomen Yhdyspankin vuosina 1866 ja 1882 liikkeeseen laskemat setelit.
Museon kokoelmiin kuuluu multimediaesitys, joka kuvaa pankkitekniikan kehittymistä sekä Nordean edeltäjäpankkien konttoreita.
Nordean edeltäjäpankkien televisiomainoksiin on mahdollista tutustua 1960-luvulta alkaen.
Tilaisuus on maksuton. Mukaan
mahtuu 20 osallistujaa.
Ilmoittautumiset 12.10.
mennessä. Tervetuloa!

Hinta: 52,00 euroa, nuorisolippu 38,00 euroa (alle 17-v ja opiskelijat), maksuviite: 29227
Ilmoittautumiset ja maksut 25.9. mennessä.
Huom! Ilmoita lisätiedoissa varaamasi aikuisten ja nuorisolippujen
määrät, kiitos.
Helmerivetäjä: Seija Kuusinen
www.hkt.fi

To 5.11. klo 19.00
Kenneth Greve – Tuomas Kantelinen

Pieni merenneito -baletti
Suomen Kansallisooppera

Pienen merenneidon visuaalisesti häikäisevässä tulkinnassa klassinen baletti ja nykytanssi yhdistyvät, ja uusin 3D-tekniikka loihtii
vedenalaisen maailman elävästi näyttämölle. Koreografi Kenneth
Greven ja säveltäjä Tuomas Kantelisen luoma upea satumaailma kietoutuu yhteen H. C. Andersenin elämäntarinan kanssa.
Suosittelemme esitystä yli 7-vuotiaille. Kesto 2 t, 1 väliaika Esityskieli suomi, tekstitys suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi
Koreografia: Kenneth Greve
Musiikki:
Tuomas Kantelinen
Musiikinjohto: Robert Reimer
Hinta: 76,50 € (normaali 89 €), nuorisolippu (alle 20-v) 46,00 €
Hyvät B-ryhmän keskipermantopaikat: rivit 7-10 ja 13.
Maksuviite: 29272
Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy mahdollisia peruutuksia.
Saat liput Irene Uimoselta Oopperan aulassa puolta tuntia ennen
esitystä, sisään Mannerheimintien puolelta, ovesta heti vasemmalla.
Vetäjä: Irene Uimonen, SOK:n Eläke-Eevat
www.ooppera.fi

Helmerivetäjä: Merja Äimänen

To 29.10. klo 19.00

La 14.11. klo 19.00

Lee Hall - Elton John

Oopperan kummitus -musikaali

Billy Elliot -musikaali

Suomen Kansallisooppera
Helsinginkatu 58, Helsinki

Helsingin kaupunginteatteri
Linnanmäen Peacock
Tivolikuja 1, Helsinki

Vuoden 2015 musikaalitapaus
Billy Elliot, musikaalina huikean menestyksen saavuttanut ja elokuvanakin tunnettu koskettava tarina nuoresta pojasta, jolla on unelma, on häikäissyt yleisöä Lontoon West Endissä vuodesta 2005 alkaen. Nyt se on täällä!
Elton Johnin unohtumaton musiikki, henkeäsalpaavat tanssikohtaukset ja koskettavan vahva tarina, huumori ja kauneus tekevät Billy
Elliotista ikimuistoisen musikaalielämyksen.
Ensi-ilta 27.8. Ikäsuositus 10-vuotiaasta ylöspäin.
Rooleissa mm. Henrik Björklund / Amos Brotherus / Lassi Hirvonen,
Luka Haikonen / Luca Elshout / Kasperi Virta, Siiri Kaskilahti / Ella
Ingraeus / Nicole Krlsson, Jonna Järnefelt / Helena Haaranen, Risto
Kaskilahti / Kari Mattila, Leena Uotila / Leenamari Unho, Petrus
Kähkönen, Antti Keinänen / Elias Girod, Sofia Hilli, Pekka Hiltunen,
Juha Jokela, Kirsi Karlenius, Ilkka Kokkonen, Jukka Kontusalmi,
Tuukka Leppänen, Kai Lähdesmäki, Unto Nuora, Emilia Nyman, Sami
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Paasila, Tiina Peltonen, Raili Raitala, Inka Tiitinen, Antti Timonen,
Panu Vauhkonen, Mikko Vihma
Suomennos Mikko Koivusalo
Ohjaus ja koreografia Markku Nenonen
Kapellimestari Risto Kupiainen

Uusia lippuja Oopperan kummitukseen!
Saimme tarjolle lippuja 14.11. Kansallisoopperan loppuunmyytyyn
Oopperan kummituksen lauantainäytökseen.
Suomen Kansallisooppera toteuttaa ensimmäisenä Suomessa yhden
kaikkien aikojen menestyksekkäimmistä musikaaleista, Andrew Lloyd
Webberin Oopperan kummituksen (The Phantom of the Opera). Musikaali tehdään Kansallisoopperan omana, uutena versiona, jonka
ohjaa Tiina Puumalainen ja koreografian luo Osku Heiskanen.
Oopperatalon puitteet sopivat tarinaan erinomaisesti: Luvassa on
kansainvälistä tähtiloistetta, visuaalista näyttävyyttä ja monien
mahdollisuuksien lavatekniikkaa sekä tietenkin iso oopperaorkesterimme, musiikinjohtajana Nick Davies.
Musikaalin kesto n. 2 t 45 min. Esitys alkuperäiskielellä englanniksi,
tekstitys suomeksi ja ruotsiksi.
Hinta: 80 euroa (paikat: permanto, hintaryhmä B, riveillä 8-12)
Maksuviite: 29324
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Tapahtumakalenteri
Maksu heti ilmoittautumisen yhteydessä. Liput tarjolla niin
kauan kuin niitä riittää.
Helmerivetäjä: Merja Äimänen
Tutustu: www.ooppera.fi

To 19.11. klo 17.00 – 19.30

Tutustu ihastuttavaan Astoria-hotelliin:

Helmerien matkailuilta

Matka-Agenttien Helsingin toimisto
Teollisuuskatu 21 (käynti Töysänkadun puolelta), Helsinki
Tervetuloa glögi- ja matkailuiltaan Matka-Agenttien Helsingin
toimistoon!
Kokoonnutaan Vallilassa
Teollisuuskatu 21:n ovella
klo 17.00, ulko-ovet lukitaan klo 17.00!
Vietämme jo perinteistä
Helmerien ja Matka-Agenttien ”glögi-iltaa” matkailun
merkeissä. Illan ohjelmassa
Matka-Agenttien ja matkailualan kuulumisia, Helmerimatkoja, seurustelua ja
Helmerien matkailuillassa Matkapientä syötävää.

Agenttien toimistossa vuonna 2014.

Ilmoittautumiset 10.11. mennessä.
Mukaan mahtuu 25.
Nähdään matkailuillassa!
Ilse Samuelsson, Matka-Agentit

27. – 29.11. (pe-su)
Helmerien pikkujoulumatka

BUDAPESTIN TUNNELMALLISET JOULUTORIT
Tervetuloa tutustumaan tunnelmallisiin, varmasti Euroopan parhaimpiin lukeutuviin joulutoreihin ihanassa Budapestissa! Nauti
musiikista, hyvästä ruoasta, adventin ajan tunnelmasta ja vanhasta,
lumoavasta Budapestista – ja tietysti Helmerien iloisesta pikkujoulusta! Oppaana Budapestin asiantuntija, Helmereille jo tuttu, Päivi
Taskinen.
Matkaohjelma:
Perjantai 27.11.
Lento Helsingistä Budapestiin klo 9.30 – 10.50. Lentokentältä lähdetään Päivi Taskisen johdolla Budapestin kiertoajelulle, tutustumaan
tähän hurmaavaan kaupunkiin. Kierroksella nähdään mm. Andrassybulevardi, Sankarten aukio, Kaupunginpuisto, Ooppera, Parlamenttitalo, sekä Budan linnan alue Tonavan Budan puoleisella kukkulalla. Kierroksen jälkeen majoitutaan ydinkeskustassa sijaitsevaan perinteikkääseen Astoria-hotelliin. Hotellista kävellään yhteiselle lounaalle BorLaBor-ravintolaan. Kolmen ruokalajin lounaan jälkeen jaksetaan lähteä
kävelyretkelle Budapestin joulutoreille. Retkellä nautitaan joulutorien ja jouluun valmistautuvan Budapestin tunnelmasta sekä lämmittävästä paikallisesta jouluglögistä, forralt borista. Opastetun kierroksen jälkeen aikaa kierrellä toreja, tehdä ostoksia, nauttia glögiä.
Lauantai 28.11.
Hotelliaamiainen ja vapaata aikaa vaikkapa kierrellä Budapestin
maailmankuulussa kauppahallissa, pulahtaa kylpylöiden kuumavesialtaisiin, vierailla museoissa. Alkuillasta adventin salonkikonsertti
suomalaisen galleristin, Ari Kupsuksen taidesalongissa. Salonki sijaitsee Brody Sandor -kadulla vanhassa porvaristalossa. Samalla kadulla toimi aikoinaan Unkarin väliaikainen parlamentti ja kaikki talot kuuluivat aatelisille parlamenttiedustajille. Ari Kupsus vastaanottaa itse konserttivieraat, ja konsertin jälkeen nautitaan vielä lasilliset paikallista viiniä.
Helmeri 3-2015

Jaakko Selin vieraili elokuun TV-ohjelmassaan Jaakko ja maailmanvalloittajat Ari Kupsuksen upeassa taidesalongissa Budapestissa.
Konsertin jälkeen siirrytään kolmen ruokalajin illalliselle tunnelmalliseen Karpatia-ravintolaan.
Sunnuntai 29.11.
Hotelliaamiainen ja kuljetus hotellista lentokentälle. Lento Budapestista Helsinkiin klo 11.35 – 14.55.

Danubius Hotel Astoria
City Center ****
1053 Budapest, Kossuth
Lajos utca 19-21
Puh. + 36 1 889 6000,
Telefax + 36 1 889 6091
http://www.danubiushotels.
hu/szallodak-budapest/
danubius-hotel-astoria
Perinteikäs, tunnelmallinen ja
historiallinen hotelli Pestin puolella ydinkeskustassa lyhyen kävelymatkan
päässä kävelykaduista ja joulutorista. Hotellilla perinteet jo vuodesta 1914.
Tyylikkäitä huoneita 135, joissa kylpy, suihku, wc, hiustenkuivaaja, ilmastointi, SAT- ja PAY-TV, suoravalintapuhelin, lisämaksullinen minibaari, internet-kytkentä, huonekohtainen tallelokero, kokolattiamatto. Hotellissa tunnelmallinen
ja tasokas ravintola, kahvila ja kokoustilat.

Matkan hinta: 585,00 euroa, maksuviite: 29308
HUOM! Ilmoittautumiset: 14.9. mennessä.
PIDÄ KIIRETTÄ, KOSKA VIIKONLOPUN LENNOT OVAT TÄYNNÄ!
Varausmaksu 150 euroa/matkustaja kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta, kuitenkin viimeistään 18.9., loppumaksu
15.10. mennessä.
Lisämaksu yhden hengen huoneesta: 75,00 euroa.
Hintaan sisältyy:
* Finnairin reittilennot Helsinki-Budapest-Helsinki veroineen turistiluokassa * lentokenttäkuljetukset * majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa hotelli Astoriassa ydinkeskustassa * kaupunkikiertoajelu tulokuljetuksen yhteydessä * kävelyretki joulutoreille, sis. jouluglögi * hotelliaamiaiset, lounas perjantaina sekä illallinen lauantaina * salonkikonsertti tai vastaava * suomenkielisen oppaan, Helmereille tutun Päivi Taskisen palvelut.
Tervetuloa mukaan!
Ilmoittaudu mahdollisimman pian, myös perheenjäsen/ystävä on
tervetullut.
Matkalla noudatetaan Yleisiä Valmismatkaehtoja sekä vastuullisen
matkanjärjestäjän, Suomen Matka-Agentit Oy:n erikoisehtoja,
www.matka-agentit.fi
Tutustu matkaan ja nettilinkkeihin: www.helmeri.fi

Ilmoittautumiset Helmeri-tapahtumiin

Kotisivu: www.helmeri.fi, sähköposti: helmeri@helmeri.fi,
puhelin: 050 428 5588.
Osallistumismaksut tilille:
127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95.
Muista aina ilmoittautua, vaikka olisit maksanut tapahtuman
tilillemme.
Teatteri- ja konserttiliput saa noin puoli tuntia ennen näytöstä
sisääntuloaulassa Helmeri-vetäjältä.
Tervetuloa mukaan tapahtumiimme!
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PARHAAT
Joulun ajan

TEEMA- JA KIERTOMATKAT

MUSIIKKIA JA TEATTERIA

Vietnamin kiertomatka

TARTOSSA

• 17. – 29.2. ................................................................2.960,-

Shanghai-Hangzhou-Suzhou
• 5. – 12.3.
1.595,Belgrad ja luonnonihmeiden
Serbia • 23. – 28.3.
1.195,Islanti • 24. – 28.3.
1.095,Peking ja Kiinan muuri
• 24. – 31.3.
1.395,Vaellus
Santiago de Compostelaan
• 25.3. – 2.4.
1.395,Suuri junamatka
Siperian halki Kiinaan
-paluu Pekingistä lentäen
• 4. – 18.5.
3.765,-

MATKAT

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

VARATAAN NYT!

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

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

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

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

ROOMA • 3. – 6.12.
895,PRAHA • 10. – 13.12. 696,PEKING ja Kiinan muuri
• 20. – 27.12.
1.395,• 27.12. – 3.1.
1.395,PRAHA • 22. – 26.12. 895,BUDAPEST
• 22. – 26.12.
895,TONAVAN jouluristeily
• 22. – 27.12. alk.
1.995,ISLANTI • 23. – 27.12. 1.195,VIHULAN kartanojoulu
• 23. – 26.12.
440,320,RIIKA • 23. – 27.12.
................

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

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

Sound of Music

• 23. – 25.10. ................................................................. 230,-

Kun kyyhkyset katosivat

• 14. – 16.11.

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

225,-

TALLINNASSA

Savoyn tanssiaiset –operetti
• 25. – 26.9. alk.
130,Tosca-ooppera
• 3. – 4.10.
145,Bajadeeri-baletti
• 30. – 31.10.
140,Carmen-ooppera
• 28. – 29.11.
145,Pähkinänsärkijä-baletti
• 5. – 6.12.
165,• 19. – 20.12.
145,.......................................................

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

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

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

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

PITKÄT LOMAT

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

.........

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

PITKÄT LOMAT:

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

Espanjan aurinkorannikko

• 4.2. – 1.3. alk. ..................................................................975,-

Portugalin Nazaré

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

• 24.2. – 17.3. ...............................................................

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

2.195,-

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

• HELSINKI, Teollisuuskatu 21, 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 2015
Päivä

Kello

Tapahtuma

Hinta, maksuviite

La 5.9.
Ma 14.9.
To 17.9.
Ti 22.9.
Su-su 27.9. – 4.10.
Ti 29.9.
Ke 30.9.
To 1.10.
La 10.10.
Ke 14.10.
Ma 19.10.
Ti 20.10.
Su 25.10.
Ma 26.10.
To 29.10.
To 5.11.
La 14.11.
To 19.11.
Pe-su 27. – 29.11.

14.00
17.00
19.00
17.30

Puluboin ja Ponin teatteri, Kansallisteatteri
Vierailu Diakonissalaitoksen museoon
Palvelija, HKT, Arena-näyttämö
Hotellivierailu: Scandic Park Helsinki
Portugalin matka, Nazaré
Luulosairas, Kansallisteatteri
Ministeriä viedään, HKT, Arena-näyttämö
Vierailu Diakonissalaitoksen museoon
Alli Jukolan tarina, Kansallisteatteri
Nummisuutarit, Kansallisteatteri
Vierailu Fazerilaan, Vantaa
Oopperan kummitus, Kansallisooppera
Tabu, Kansallisteatteri
Vierailu Nordean pankkimuseoon
Billy Elliot, Peacock-teatteri
Pieni merenneito, Kansallisooppera
Oopperan kummitus, Kansallisooppera
Helmerien matkailuilta, Matka-Agentit
Helmerien pikkujoulumatka Budapestiin

20/17 e, viite: 291660
maksuton
30,00 e, viite: 29230
maksuton
1380 e, viite: 291097
31,00 e, viite: 29243
40,00 e, viite: 29214
maksuton
24,00 e, viite: 29256
37,00 e, viite: 291673
maksuton
71,00 e, viite: 290823
38,00 e, viite: 291686
maksuton
52/38 e, viite: 29227
76,50/46,00 e, viite: 29272
80,00 e, viite: 29324
maksuton
585,00 e, viite: 29308

19.00
19.00
17.00
14.00
19.00
16.00
19.00
15.00
17.00
19.00
19.00
19.00
17.00

Ajankohtaiset tiedot tapahtumista ja niihin ilmoittautumisesta yhdistyksen nettisivuilla: www.helmeri.fi.
Osallistumismaksut tilille: 127030-100995, FI88 1270 3000 1009 95. Tervetuloa mukaan Helmeri-tapahtumiin!
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HELSINGIN MERKONOMIT ry:n

HALLITUS 2015

– lehti

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

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Toimituskunta:
Toimittajat:

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

Materiaali:

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

Tilaushinta:
Lisätietoja:
Taitto ja paino:
Jäsenyydet:

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

Merja Äimänen
Liisa Kotimäki
Hallitus
Hanna Kukkonen
Anni Purontaa
Sirkka Warvas
Toimitus vastaanottaa sitoumuksetta
kuvia ja kirjoituksia.
25 €/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
etunimi.sukunimi[at]mjk.fi
Puh. (09) 4762 5200
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 2562901
tuuli.paavola(at)gmail.com

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

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

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

TYÖTTÖMYYSKASSAN YHTEYSTIEDOT
Työttömyyskassa Finka
Työttömyyskassa Nomitin sekä Journalistien ja
esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan yhteinen
nimi on 1.8.2014 lähtien Työttömyyskassa Finka.
Nimenmuutos liittyy kassojen vuodenvaihteessa
tapahtuneeseen sulautumiseen, jonka jälkeen kassa
toimi alkuvuoden nimellä Nomit.

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/

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

Täytä
jäsenhakemus
www.helmeri.fi

Liity heti! Tai suosittele jäsenyyttä!
Palkitsemme molemmat!
Edullisen jäsenmaksun
ja rahanarvoisten
jäsenetujen lisäksi,
molemmat - sekä uusi
jäsen että suosittelija saavat liittymislahjana
arvokupongin, joka
sisältää

YÖPYMINEN KAHDELLE

73 euron

hintaan Laulasmaan Kylpylässä
Hintaan sisältyy:
● majoitus kahden hengen huoneessa
● runsas buffet-aamiainen
● vesi- ja saunaosaston käyttö klo 7-22
(viisi erityyppistä saunaa)
● kylpytakin käyttö
● WIFI
● maksuton pysäköinti hotellin parkkipaikalla
Lisäksi tarjoamme:
-15 % kaikki normaalihintaiset hoidot
● -15 % Ravintola Wiccan ateriat
●

LIITY HETI!
Laulasmaa-arvokuponki on voimassa vuoden 2015
loppuun. Arvokupongin ja varausohjeet saat
maksettuasi jäsenmaksun.

Laulasmaa Spa / Baltic Beach Holding OY
Puhkekodu 4, Laulasmaa, 76702 Keila vald, Estonia

JÄSENEDUT
Edullisella jäsenmaksulla saat paljon
rahanarvoisia jäsenetuja.
● Työsuhdejuristin neuvontapalvelut
● Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus
● Matkustajavakuutus
● Koulutusedut
● Ostoedut
● Oikeudellista neuvontaa
jäsenetuhintaan
● Etuja itse ottamiisi vakuutuksiin
(koti, auto-, henkivakuutus ym.)
● Helmeri-lehti ja SMYL-liiton jäsenlehti neljä kertaa vuodessa
● Helmereiden ja SMYL-liiton
tarjoamat palvelut, matkat ja
tapahtumat
JÄSENMAKSU
Kalenterivuoden 2015 jäsenmaksu ainoastaan 98 euroa
(seniorit yli 70 v 42 euroa)
Opiskelijajäsenyys 0 euroa
● Jäsenmaksu on verotuksessa
vähennyskelpoinen!
●

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

